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Od podzimu 2016 probíhají např. na základě interních workshopů odboru regionální politiky
MMR první kroky k formování základní kostry Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
(základní východiska, harmonogram, metodický postup, návrh fungování pracovních skupin).
Současné podklady zahrnují zásadní poznatky ze strany MMR-ORP a externích posudků
a doporučení v oblasti východisek budoucí regionální politiky a cílů SRR 21+, vč. návrhu
harmonogramu a struktury pracovních skupin při tvorbě SRR ČR 21+ (očekáváme
doplňování se strany PS).
Při tvorbě SRR 21+ se počítá se zapojením navržené struktury pracovních skupin (viz níže),
která zohledňují široké spektrum územních partnerů. Zapojení relevantních partnerů je
klíčovým předpokladem, aby SRR 21+ byla zastřešujícím národním dokumentem, který byl
tvořen na partnerském principu, byl všemi partnery respektován a kompetentně vytvářen,
zejména vlastním odbornými zdroji MMR právě za pomoci expertů v jednotlivých pracovních
skupinách. Zásadní je, aby se podařilo sladit národní a regionální úroveň a promítnout
národní priority do krajských strategií rozvoje územních obvodů krajů. Za základní
komunikační kanál s regiony považuje odbor regionální politiky MMR systém stálých
konferencí, tj. RSK a NSK, které sdružují hlavní aktéry regionálního rozvoje v daném kraji
(RSK), a propojuje regionální a národní úroveň prostřednictvím národní stálé konference
(NSK).

Návrh struktury pracovních skupin pro SRR 21+

1. NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINA SRR 21+
 role: schvaluje a přijímá stanoviska, bere na vědomí, metodicky podporuje
 využit stávajících struktur NSK (v současné době jsou členy NSK za ministerstva pouze
zástupci ŘO, chybí zástupci ministerstev z pozic věcných ředitelů, náměstků (členy jsou
zástupci řídicích orgánů). Je navrženo rozšíření členské základny o stávající stálé hosty
NSK zastupující ministerstva financí, kultury a zdravotnictví a nově o zástupce
ministerstev obrany, spravedlnosti a zahraničních věcí.
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2. PRACOVNÍ SKUPINA SRR 21+
 role: pracovní, aktivní přístup členů, dává podklady Koordinační pracovní skupině SRR 21+
 ustanovena MMR a schválena náměstkyní pro regionální rozvoj, vede ji ředitel odboru
regionální politiky
 využít stávající pracovní skupinu pro Akční plán SRR + nominace územních partnerů
3. PRACOVNÍ VÝKONNÝ TÝM SRR 21+
 role: řízení a metodické vedení pracovních skupin a celé tvorby SRR 21+, vypracování
souhrnných dílčích odborných výstupů
 složen z interních pracovníků odboru regionální politiky MMR, zástupci dalších odborů MMR a
konzultant expertně dohlížející na proces tvorby SRR
4. ÚZEMNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
 role: odborné výstupy, doporučení, pracují pod Pracovní skupinou SRR 21+
PS regionální (zástupci RSK a regionálních odborů krajů + člen PS SRR 21+; PS vede
vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje MMR)
PS urbánní (zástupci ITI, IPRÚ, měst, odborníci + člen PS SRR 21+; PS vede vedoucí
oddělení urbánní politiky MMR)
PS pro venkov (zástupci MAS, SMO ČR, SMS ČR + další zástupci venkova + člen PS
SRR 21+; PS vede vedoucí oddělení podpory venkova MMR)
5. TEMATICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY
 role: odborné výstupy, doporučení, pracuje pod Pracovní skupinou SRR 21+
PS ekonomický pilíř (členové a vedení PS z řad vytipovaných odborníků)
PS sociální pilíř (členové a vedení PS z řad vytipovaných odborníků)
PS environmentální pilíř (členové a vedení PS z řad vytipovaných odborníků)
6. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI
 role: nastavení implementace, verifikace indikátorů, pracuje pod Pracovní skupinou SRR
21+
 zástupci podílející se na implementaci a řízení (odbor regionální politiky MMR, Národní
orgán pro koordinaci, ČSÚ)
Harmonogram tvorby SRR 21+ je uveden v příloze 1.
Detailněji je návrh složení jednotlivých pracovních skupin uveden v příloze 2.
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VYUŽITÍ ČLENŮ NSK PRO STRATEGII RESTRUKTURALIZACE
Zároveň je záměrem využít členy NSK z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje pro
Strategii restrukturalizace.
V rámci implementačního a organizačního rámce Strategického rámce hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Implementační rámec“) se
předpokládá vznik tří úrovní, které budou dohlížet na naplňování Strategického rámce a návazného
Souhrnného akčního plánu. Jedná se o:




Krajskou dozorčí radu (KDR)
Národní dozorčí radu (NDR)
Konferenci pro Strategii restrukturalizace

KDR bude svolávána ze strany regionálních struktur – Kanceláře zmocněnce vlády pro Ústecký,
Moravskoslezský a Karlovarský kraj ve spolupráci s RSK dotčených krajů. NDR a Konference pro
Strategii restrukturalizace bude svolávána ve finální fázi přípravy Souhrnného akčního plánu, vždy
v období mezi 15. 3. a 15. 4.
NDR má být dle Implementačního rámce složena ze zástupců jednotlivých klíčových ministerstev
a zástupců Parlamentu z dotčených krajů. Pro tyto účely navrhuje MMR transformovat do NDR
Meziresortní pracovní tým ustanovený usnesením vlády č. 826/2015, který byl při přípravě
Strategického rámce jednou z platforem, na níž bylo diskutováno zaměření strategie.
Konference pro Strategii restrukturalizace bude MMR organizována rovněž za účasti zástupců
NSK z Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a regionálních tripartit. Implementační
rámec předpokládá, že konference se bude zabývat strategickým směřováním Strategie, včetně
například vyhodnocení a návrhy revizí Akčního plánu. MMR plánuje pro účely lepšího propojení s NSK
přizvání zástupců dotčených krajů v NSK.
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Příloha 1 – Harmonogram jednání PS SRR 21+
Harmonogram jednání PS
verze 8. 3. 2017

metodika - návrh, zadání MMR, rozpracování kroků
Pracovní skupina SRR 21+
Koordninační skupina SRR 21+ (KS SRR 21+)
analýzy podkladů, vstupy
analytická část využití výstupů ze Zprávy), závěry
Pracovní skupina SRR 21+
PS územní (Ú PS) regiony
PS územní (Ú PS) města
PS územní (Ú PS) venkov
Pracovní skupina SRR 21+
zpracování připomínek
využití Databáze strategie
návrh SWOT,..návrh priorit,
PS územní (Ú PS) regiony
PS územní (Ú PS) města
PS územní (Ú PS) venkov
Pracovní skupina SRR 21+
PS tematické/ priorit SRR - pilíře UR (T PS)
Koordinační skupina SRR 21+
využití Databáze strategie
strategická část
priority - cíle
cíle - opatření
PS územní (Ú PS) regiony
PS územní (Ú PS) města
PS územní (Ú PS) venkov
PS tematické/ priorit SRR - pilíře UR (T PS)
PS tematické/ priorit SRR - pilíře UR (T PS)
PS tematické/ priorit SRR - pilíře UR (T PS)
Pracovní skupina SRR 21+
PS pro řízení a implementaci
Koordinační skupina SRR 21+
využití Databáze strategie
nárh monitoringu - evaluace
návrh implementace
PS územní (Ú PS)
PS tematické/ priorit SRR - pilíře UR (T PS)
PS pro řízení a implementaci
Pracovní skupina SRR 21+
Koordinační skupina SRR 21+
využití Databáze strategie
předložení mezirezortního připomínkování
schválení vládou
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2016
IX X XI XII I

2017
II III IV V VI VII VIIIIX X XI XII I

2018
II III IV V VI VII VIIIIX X XI XII I

2019
II

III IV V VI VII VIIIIX X XI XII

Příloha 2 – Návrh složení pracovních skupin

PS tematické
Ekonomický pilíř
gestor: MPO
MMR-ORP
Hospodářská komora (1)
CzechInvest (1)
Svaz průmyslu a dopravy (1)

Sociální pilíř
gestor: MPSV
MMR-ORP
Agentura pro sociální začleňování (1)
Asociace NNO (1)
Úřad práce (1)

TA ČR (1)

ÚV - odbor poradců (1)

ÚV-RVV (1)
ÚV - odbor poradců (1)
akademický sektor
sdružení podnikatelů a živnostníků
CzechTourism
Asociace krajů
SMOČR
zástupce MŠMT či jeho útvarů

akademický sektor
People-Planet-Profit
Asociace krajů
SMOČR
zástupce MZd či jeho útvarů
zástupce MŠMT či jeho útvarů
Česká biskupská konference

PS Urbánní
MMR -ORP (523, 522, 525)
NS Zdravých měst (1)
ITI (7)
IPRÚ (6)
SMOČR (1)
SMSČR (1)
Asociace krajů (1)

PS Regionální
MMR-ORP (522, 523, 525)
Odbory strategického rozvoje krajů (13)
Zástupce RSK (13)
Asociace krajů (1)
SMOČR (1)
SMS ČR (1)
NS MAS (1)

SPOV (1)

SPOV (1)

Environmentální pilíř
gestor: MŽP
MMR-ORP
Výzkumný ústav vodohospodářský (1)
Agentura ochrany přírody a krajiny (1)
Český hydrometeorologický ústav (1)
Ústav zemědělské ekonomiky a
informací (1)
ÚV - odbor poradců (1)
CENIA (1)
akademický sektor
Česká geologická služba
zástupce Mze a jeho útvarů
SMOČR
Asociace krajů

PS Územní
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PS Venkov
MMR-ORP (525, 522, 523)
NS MAS (1)
SMOČR (1)
SMSČR (1)
SPOV (1)
MZe (1)
Agrární komora (1)
MŽP nebo Agentura ochrany přírody
a krajiny (1)
CzechTourism (1)
Potravinářská komora ČR (1)
Host/é z akademické sféry bez
hlasovacího práva
Asociace soukromého zemědělství (1)

PS řízení a implementace
MMR-NOK
MMR-ORP
ČSÚ
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Pracovní skupina SRR 21+
MMR (ORP, NOK, OÚP, CR, EÚS)
zástupci resortů
Asociace krajů (1)
SMOČR (1)
SMSČR (1)
NSMAS (1)
ÚV ČR (1)

Pracovní výkonný tým
MMR-ORP
MMR-OÚP
MMR-NOK

Národní koordinační skupina SRR 21+ (NSK)
MMR (ORP, NOK)
zástupci resortů
SMOČR, SMSČR, NSMAS
Asociace krajů
ASZ

