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I. MINISTERSTVO DOPRAVY – STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA 
NÁRODNÍ ÚROVNI 

I.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost jsou významným podpůrným faktorem rozvoje území, i když 

působí nepřímo a zprostředkovaně. Ve Strategii regionálního rozvoje jsou dopravě a dopravní infrastruktuře 

věnovány dvě priority.  Ministerstvo dopravy přispívá k naplnění SRR na národní úrovni jednou strategií a 

dvěma programy z nichž jeden je realizován prostřednictvím Operačního programu Doprava, tedy z fondů 

EU a tudíž není mezi národní programy zařazen a je předmětem hodnocení významu fondů EU v jiném 

výstupu projektu.  

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 
Dopravní politika ČR pro léta 2005 - 

2013 není stanovena indikátory stanoveny (56) 

Program podpory vozidel veřejné 
autobusové dopravy 741 mil. Kč snížení průměrného stáří vozidel veřejné 

autobusové dopravy (nekvantifikováno) 
 

Strategie Ministerstva dopravy „Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013“ nemá stanovenou žádnou 

finanční alokaci, územně pokrývá celé území České republiky. Strategie a není výslovně regionálně 

zaměřena, přestože nepochybně má určité regionální dopady. Dopravní politika má vymezenu celou řadu 

dílčích nástrojů a opatření, jimiž by měla být realizována. Tyto nástroje rovněž nemají finanční alokace na 

úrovni dopravní politiky ani nemají přímé implementační mechanismy.  

Pro dopravní politiku bylo stanoveno a kvantifikováno 56 indikátorů, a to dvojího typu: indikátory tzv. limity, 

s výchozí hodnotou v roce 2005 a předpokládaným vyhodnocením v letech 2010 a 2013 a indikátory tzv. 

trendy, které nejsou kvantifikovány. Indikátory se vztahují k velice různorodým realizačním nástrojům – 

legislativním, ekonomickým a finančním (regulace, stimuly, podpora), informačním – a proto je obtížné je 

hodnotit v kontextu SRR. Z 56 indikátorů Dopravní politiky 2005-13 se ke Strategii regionálního rozvoje 

vztahuje přímo 5 indikátorů, další pak přispívá částečně k naplňování SRR. 

„Program podpory vozidel veřejné autobusové dopravy“ má stanovenou alokaci ve výši 741 mil. Kč a 

územně pokrývá celé území ČR, opět bez specifických regionálních zaměření či cílů. Indikátor byl stanoven, 

ale nebyl kvantifikován a jeho význam pro hodnocení je omezený. 

I.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 

Název strategie/programu regionální rozměr soustředěná podpora státu 
Dopravní politika ČR pro léta 2005 - 2013 ne ne 

Program podpory vozidel veřejné autobusové dopravy ne ne 
 

Dopravní politika ani program podpory vozidel veřejné autobusové dopravy neanalyzují regionální rozdíly 

v rámci dopravy a neobsahují ani zvláště směřovaná opatření na podporu vymezených regionů se 

soustředěnou podporu státu. Ani jeden z dokumentů nespecifikuje zvláštní regionální preference, kritéria 
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zohledňující regionální rozdíly při výběru projektů či jiné mechanismy, které by upřednostňovaly regiony se 

soustředěnou podporou nebo jinak vymezené regiony. Ani indikátory dopravní politiky nemají regionální 

rozměr – není určeno, že by se měly některá zlepšení (např. veřejná logistická centra) realizovat v regionech 

s jejich zvýšenou potřebou apod. – a proto lze dovodit, že dopravní politika nemá regionální cíle.  

 

I.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky, oba dokumenty Ministerstva dopravy se vztahují k prioritám SRR, avšak 

tento vztah je nepřímý a regionální dopady dopravní politiky i programu podpory autobusové dopravy jsou 

v obou případech deklarovány jako malé a nevýznamné. 

Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 

Dopravní politika ČR pro léta 2005 - 2013 P1.3 Zabezpečení zdrojů financování regionální politiky 

Program podpory vozidel veřejné 
autobusové dopravy 

P4.2 Zajištění kvalitní regionální, nadregionální a 
meziregionální dopravní obslužnosti. 

 

Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013 byla schválena před schválením Strategie regionálního rozvoje, a 

proto z ní nemohla vycházet. Je koncepčním dokumentem pro celé odvětví doprava, a proto je její zaměření 

poměrně široké. Dopravní politika i její dílčí priority (s výjimkou jedné – Podpora dopravy v regionech, která 

má pouze charakter metodiky) nemají regionální zaměření a jsou v zásadě plošnými, celostátními programy, 

které nemají regionální cíle ani se nesnaží reflektovat specifické potřeby regionů či státní regionální politiky a 

Strategie regionálního rozvoje. 

Dopravní politika pravděpodobně nepřímo přispívá k růstu konkurenceschopnosti regionů, může mít nepřímý 

vliv i na vyrovnávání regionálních rozdílů. Hodnotit oba druhy přispění dopravní politiky a programu podpory 

vozidel autobusové dopravy k SRR je však bez podrobnější znalosti implementačních programů a 

mechanismů obtížné, ne-li nemožné.  

II. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – STRATEGIE, POLITIKY A 
PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

II.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Kvalitní životní prostředí je jednou z podmínek a uplatnění principů udržitelného rozvoje. I když určitě 

nepůsobí na regionální rozvoj explicitně, ale nepřímo a zprostředkovaně, ve Strategii regionálního rozvoje je 

celá prioritní oblast věnována životnímu prostředí – 5 Příroda, krajina a životní prostředí.  

Ministerstvo životního prostředí přispívá k naplnění SRR na národní úrovni třemi strategiemi/politikami a  

deseti programy z nichž každý je jinak významný. 

Základním účelem politiky životního prostředí je poskytovat rámec a vodítko pro rozhodování a aktivity na 

mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující k dosažení dalšího zlepšení kvality životního 

prostředí jako celku i stavu jeho složek a součástí. Politika životního prostředí se zaměřuje na uplatnění 

principů udržitelného rozvoje, na pokračování integrace hlediska životního prostředí do sektorových politik a 
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na zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních programů, projektů a 

činností. 

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 
Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP)  ano 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (SPOP)  ne 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (SOBR)  ano 

Program podpory environmentálních technologií v České republice  ano 
Národní program snižování emisí ČR  ano 

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice  ano 
Krajinotvorné programy  ano 

Podprogram péče o krajinu 127 mil. Kč ne 
Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti  ne 

Program revitalizace říčních systémů  ano 
(nekvantifikovány) 

Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu  ne 

Podprogram 115 012 - Správa nezcizitelného majetku v ZCHÚ  ano 
(nekvantifikovány) 

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných 
zdrojů energie  ne 

 

Státní politika životního prostředí ČR nemá stanovenou žádnou finanční alokaci, územně pokrývá celé 

území České republiky a není výslovně regionálně zaměřena, přestože nepochybně má určité regionální 

dopady. Politika životního prostředí ČR má vymezenu celou řadu dílčích nástrojů a opatření, jimiž by měla 

být realizována.  

Indikátory politiky životního prostředí ČR jsou zaměřené na sledování stavu ovzduší a emisí, dále na 

sledování odpadového, lesního a vodního hospodářství a biodiverzitu. 

II.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 
Název strategie/programu regionální rozměr soustředěná podpora státu 

Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP) ano ne 
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (SPOP) ne ne 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (SOBR) ne ne 

Program podpory environmentálních technologií v České 
republice ano ano 

Národní program snižování emisí ČR ano ano 
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu 

v České republice ano ano 

Krajinotvorné programy ano ano 
Podprogram péče o krajinu ne ne 

Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí 
oblasti ne ne 

Program revitalizace říčních systémů ne ne 
Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu ne ne 

Podprogram 115 012 - Správa nezcizitelného majetku 
v ZCHÚ ne ne 

Státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie ne ne 

Některé programy - Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice, Národní 

program snižování emisí ČR, Program podpory environmentálních technologií v České republice analyzují 



 
 

Příloha 1 str. 5 
 

regionální rozdíly v rámci životního prostředí, ale obecně lze programy životního prostředí shrnout mezi 

programy, které nemají explicitní regionální dopad, jejich přínos pro regionální rozvoj je spíše nepřímý a 

zprostředkovaný. Výše uvedené programy však ve svých opatřeních mají zakotvenu podporu vymezených 

regionů se soustředěnou podporou státu. Indikátory pokud jsou uvedeny nemají regionální rozměr a lze tedy 

uvést, že národní programy MŽP celkově nemají regionální charakter.   

 

II.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky, všechny strategie/politiky a programy se vztahují k prioritní oblasti 5 

Příroda, krajina a životní prostředí, především pak na první prioritu 5.1 Ochrana životního prostředí včetně 

přírody. Strategie regionálního rozvoje je tedy v této oblasti naplňována dílčími programy a podprogramy 

MŽP.  

Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 
Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP) P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (SPOP) P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (SOBR) P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Program podpory environmentálních technologií 
v České republice P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Národní program snižování emisí ČR P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu 

v České republice P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Krajinotvorné programy P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Podprogram péče o krajinu P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a 
ptačí oblasti P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Program revitalizace říčních systémů P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na 

Ještědu P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Podprogram 115 012 - Správa nezcizitelného majetku 
v ZCHÚ P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie 

P5.2 Šetrné nakládání s materiálovými a 
energetickými zdroji 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010 byla schválená vládou České republiky v 

březnu 2004 a vymezila rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování vývoje environmentálního rozměru 

udržitelného rozvoje České republiky. Je koncepčním dokumentem pro celé životní prostředí, a proto je její 

zaměření poměrně široké. 

Státní politika životního prostředí ČR definuje prioritní oblasti životního prostředí, kterými jsou: 

• ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti 

• udržitelné využívání přírodních zdrojů (vč. vody), materiálové toky a nakládání s odpady 

• životní prostředí a kvalita života (snižování zátěže toxickými kovy, snižování zátěže ovzduší 

emisemi, hluk, omezování průmyslového znečištění a rizik) 

• ochrana klimatické systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění. 

 

Politika životního prostředí i její dílčí priority nemají regionální zaměření, které nemají přímé regionální cíle.   
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III. MINISTERSTVO KULTURY – STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA 
NÁRODNÍ ÚROVNI 

III.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Ve Strategii regionálního rozvoje je kultuře a kulturnímu dění věnována jedna prioritní oblast 7 Kultura se 

svými čtyřmi prioritami.  

Ministerstvo kultury přispívá k naplňování Strategie regionálního rozvoje na národní úrovni jednou politikou 
a čtyřmi koncepčními dokumenty, na které navazují  čtyři programy financované na národní úrovni.  

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 

Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 není stanovena indikátory stanoveny 
(nekvantifikovány) 

Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR 
na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 215 mil. Kč ne 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 18,6 mil.Kč indikátory stanoveny 
(výběrová dotační řízení) 

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 - 2010 151 mil. Kč ne 

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 1350 mil. Kč indikátory stanoveny 
(nekvantifikovány) 

Kulturní aktivity 118 mil. Kč indikátory stanoveny 
(výběrová dotační řízení) 

Program záchrany architektonického dědictví 749 mil. Kč ne 
Program regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón 307 mil. Kč ne 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností 194 mil. Kč ne 

 

Strategie Ministerstva kultury „Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014“ nemá stanovenou žádnou finanční 

alokaci, územně pokrývá celé území České republiky. V současné době probíhají práce na implementačním 

plánu kulturní politiky, který by měl být vládě předložen v červnu 2009. Státní kulturní politika není nijak 

regionálně zaměřena.  

 

Nejvýznamnější programy v oblasti kultury jsou realizovány prostřednictvím programů památkové péče. 

Především se jedná o záchranu architektonického dědictví, regeneraci městských památkových rezervací a 

obnovu kulturních památek. V těchto třech programech je celkem alokováno 1 250 mil. Kč. Konkrétní 

měřitelné indikátory však nemají programy stanoveny, kritériem je zachování a obnova kulturní památky. 

Regionální rozměr nemá žádný z těchto programů. 
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III.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 

Název strategie/programu regionální rozměr soustředěná 
podpora státu 

Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 ne ne 
Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na 

léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) ne ne 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ne ne 
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 - 2010 ne ne 
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 ne ne 

Kulturní aktivity ne ne 
Program záchrany architektonického dědictví ne ne 

Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ne ne 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností ne ne 

 

Z pohledu regionálního rozměru žádná koncepce ani program nevychází z analýzy regionálních rozdílů a 

neobsahuje opatření na podporu vymezených regionů se soustředěnou podporu státu. Realizace dané 

politiky, koncepce ani programu nemá přímé dopady na regionální rozvoj, její přínos může být pozitivní ve 

vztahu ke zvýšení konkurenceschopnosti některého regionu v cestovním ruchu, je však jen velmi malý a 

nepřímý. Kulturní politika by měla být realizována celou řadou dalších opatření a intervencí, ale žádné nemá 

významné regionální dopady. 

III.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 

Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 
Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR 

na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu P7.1 Organizace a řízení kulturních aktivit 
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 - 2010 P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 P7.1 Organizace a řízení kulturních aktivit 

Kulturní aktivity P7.1 Organizace a řízení kulturních aktivit 
Program záchrany architektonického dědictví P7.3 Zachování a využívání kulturních památek 

Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón P7.3 Zachování a využívání kulturních památek 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností P7.3 Zachování a využívání kulturních památek 

 

Jednotlivé koncepce a programy naplňují prioritní oblast SRR 7 Kultura. V rámci oblasti se programy a jejich 

intervence dotýkají prioritních oblastí 7.1 Organizace a řízení kulturních aktivit, 7.2 Rozvoj kulturní 

infrastruktury a služeb a 7.3 Zachování a využívání kulturních památek. Dohromady tak pokrývají a naplňují 

tři ze čtyř prioritních oblastí v rámci priority 7 Kultura Strategie regionálního rozvoje.  
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IV. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY – STRATEGIE, 
POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

IV.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy své zaměření v oblasti dotačních programů na národní úrovni 

směřuje především do vzdělávání, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a tělovýchovy a prevence sociálně 

patologických jevů. Ne všechny tyto oblasti mají vztah ke Strategii regionálního rozvoje a nemají tak žádný 

podpůrný faktor k rozvoji území nebo působí jen velmi zprostředkovaně a nepřímo.  

Ve Strategii regionálního rozvoje jsou věnovány priority, které se zabývají  vzděláváním a výzkumem. 

Ostatní oblasti jako sport, tělovýchova nebo prevence sociálně patologických jevů nejsou ve Strategii nijak 

zahrnuty. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tak přispívá k naplnění SRR na národní úrovni třemi 

programy na vzdělávání, dvěma na financování asistentů a jedním na práci s dětmi a mládeží.  

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 
Strategie primární prevence 44 mil. Kč ne 

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy 2 438 mil. Kč ne 
Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v 

oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 10 mil. Kč ne 

Rozvojový program ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) ve školách 31,5 mil. Kč ne 

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením v soukromých a církevních školách 60 mil. Kč ano 

Financování asistentů pedagoga pro soc. znevýh. děti, žáky a studenty 114 mil. Kč ano 
Specifická primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických 

jevů 44 mil. Kč ano 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2007-2010 423 mil. Kč ne 
Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 65 mil. Kč ne 

 

Dílčí programy mají plánovanou finanční alokaci, z nichž nejvýznamnější jsou z pohledu finančního objemu 

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy (téměř 2,5 mld. Kč) a Programy státní podpory práce s dětmi 

a mládeží na léta 2007-2010 (422 mil. Kč). Územně pokrývají programy celé území České republiky a 

nejsou výslovně regionálně zaměřeny, přestože nepochybně některé z nich zaměřené na vzdělávání mají 

určité regionální dopady. U většiny programů nebyly stanoveny indikátory a u žádného z programu nebyly 

kvantifikovány. Tím je omezená možnost hodnotit významnost jednotlivých indikátorů.  
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IV.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 

Název strategie/programu regionální 
rozměr 

soustředěná 
podpora státu 

Strategie primární prevence ne ne 
Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy ne ne 

Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících 
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ne ne 

Rozvojový program ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) ve školách ne ne 

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením v soukromých a církevních školách ne ne 

Financování asistentů pedagoga pro soc. znevýh. děti, žáky a studenty ne ne 
Specifická primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických 

jevů ano ne 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2007-2010 ne ne 
Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ne ne 

 

Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy neanalyzují při své přípravě regionální rozdíly a 

neobsahují ani zvláště směřovaná opatření na podporu vymezených regionů se soustředěnou podporu 

státu. Ani jeden z dokumentů nespecifikuje zvláštní regionální preference, kritéria zohledňující regionální 

rozdíly při výběru projektů či jiné mechanismy, které by upřednostňovaly regiony se soustředěnou podporou 

nebo jinak vymezené regiony. Proto lze uvést, že programy MŠMT na národní úrovni nemají regionální cíle.  

 

IV.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se vztahují 

k prioritám SRR, avšak tento vztah je nepřímý a regionální dopady i programů podpory jsou malé a 

nevýznamné. 

Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 

Strategie primární prevence P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená 
na rovnosti příležitostí 

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy P7.4 Vzdělávání a informovanost 
Program na podporu činnosti nestátních neziskových 

organizací působících v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

P5.3 Environmentální vzdělávání, poradenství 
a osvěta 

Rozvojový program ve vzdělávání Podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve 

školách 

P5.3 Environmentální vzdělávání, poradenství 
a osvěta 

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením v soukromých a církevních školách 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená 
na rovnosti příležitostí 

Financování asistentů pedagoga pro soc. znevýh. děti, žáky 
a studenty 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená 
na rovnosti příležitostí 

Specifická primární protidrogové prevence a prevence 
sociálně patologických jevů 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená 
na rovnosti příležitostí 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 
2007-2010 

P1.1 Institucionální systém podpory rozvoje 
regionů a jejich spolupráce 

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání P1.1 Institucionální systém podpory rozvoje 
regionů a jejich spolupráce 
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Politika a programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nemají regionální zaměření a jsou v zásadě 

plošnými, celostátními programy, které nemají regionální cíle ani se nesnaží reflektovat specifické potřeby 

regionů či státní regionální politiky a Strategie regionálního rozvoje. 

Programy však pravděpodobně nepřímo přispívají k růstu konkurenceschopnosti regionů, mohou mít 

nepřímý vliv na vyrovnávání regionálních rozdílů, a to především z důvodu podpory programů v oblasti 

vzdělávání.  

V. MINISTERSTVO VNITRA – STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ 
ÚROVNI 

V.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Ministerstvo vnitra přispívá k naplnění SRR na národní úrovni třemi strategiemi z nichž jedna je realizována 

prostřednictvím Integrovaného operačního programu, tedy z fondů EU a tudíž není mezi národní programy 

zařazen a je předmětem hodnocení významu fondů EU v jiném výstupu projektu. Jedná se o Efektivní 

veřejnou správu a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015. 

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 
Strategie implementace eGovernmentu v území  ne 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 80 mil. Kč ano 
 

Strategie implementace eGovernmentu v území nemá uvedenu žádnou finanční alokaci, ale v rámci  

implementace eGovernmentu bude budována organizační, informační a vzdělávací infrastruktura na 

krajských úřadech a v obcích s rozšířenou působností (tzv. eGovernment centra) - tím získá implementace 

eGovernmentu výrazně regionální charakter, zahrnující mj. i zpětnou vazbu z regionu. Územně pokrývá celé 

území České republiky a i když není strategie výslovně regionálně zaměřena, nepochybně má určité 

regionální dopady vzhledem k výše uvedenému.  

Vedle toho Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 nemá žádný vztah k regionálnímu rozvoji a 

svým zaměřením žádným způsobem neřeší regionální disparity.  

V.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 

Název strategie/programu regionální rozměr soustředěná podpora státu 
Strategie implementace eGovernmentu v území ne ne 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 ano ano 
 

Strategie implementace eGovernmentu v území neanalyzuje regionální rozdíly v rámci sídlení struktury a 

neobsahuje ani zvláště směřovaná opatření na podporu vymezených regionů se soustředěnou podporu 

státu. Nespecifikuje zvláštní regionální preference, kritéria zohledňující regionální rozdíly při výběru projektů 

či jiné mechanismy, které by upřednostňovaly regiony se soustředěnou podporou nebo jinak vymezené 

regiony. Implementace samotného eGovernmentu by měla proběhnout plošně po celém území České 

republiky bez ohledu na regionální rozdíly. 
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V.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky Strategie implementace eGovernmentu se vztahuje k prioritní oblasti 1 

Evropský národohospodářský strategický rámec SRR, a konkrétně k prioritě 1.2 Výkonná a efektivní veřejná 

správa v regionech. Tento vztah je přímý. Dále se částečně váže i k prioritě 4.4 Rozvoj informačních 

technologií v regionech, kde je vztah nepřímý. 

Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 
Strategie implementace eGovernmentu v území P1.2 Výkonná a efektivní veřejná správa v regionech 

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 P3.4 Rozvoj a regenerace měst 
 

Při zavádění eGovernmentu je cílem dosáhnout definované úrovně vybavenosti obcí - projekty mají umožnit 

vybavit obec tou částí zařízení, která chybí nebo nedostačuje. 

Strategie implementace eGovernmentu v území nemá regionální zaměření a je v zásadě plošným, 

celostátním programem, který nemá přímé regionální cíle. 

 

VI. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY 

NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

VI.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovává a uvádí do praxe přímo koncepční dokumenty a strategie 

zaměřené obecně na regionální rozvoj v České republice. MMR přímo odpovídá za zpracování samotné 

Strategie regionálního rozvoje.  

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje na národní úrovni pomoc prostřednictvím podpůrných programů a 

po živelných a jiných pohromách mimořádného rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území, 

připravuje z podkladů od postižených krajů návrhy strategií obnovy území, které slouží jako výchozí rámcové 

dokumenty k uvolňování programové pomoci jednotlivými ministerstvy, v souladu s jejich kompetencemi. 
Podpora regionálního rozvoje na národní úrovni zahrnuje podprogramy: Podpora úprav bývalých vojenských 

areálů k obecnímu využití, Podpora obnovy venkova, Podpora obnovy a rozvoje města Terezín. Další 

politiky a programy jsou zaměřené na územní rozvoj, podporu bydlení a cestovní ruch.  

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 
Politika územního rozvoje ČR ne ano 

Koncepce CR ČR ne ano 
Podpora regenerace panelových sídlišť 491,3 mil. Kč ano 

Podpora výstavby technické infrastruktury 192,3 mil. Kč ano 
Podpora výstavby podporovaných bytů 543,7 mil. Kč ano 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů 36,4 mil. Kč ano 
 

Politika územního rozvoje ČR  je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci 

územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako 

zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie. Je tedy 
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regionálně zaměřena přímo i přesto, že nemá žádnou finanční alokaci. Koncepce cestovního ruchu ČR 

rovněž nemá finanční alokaci a má být účinným nástrojem podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu v 

ČR v příštím období a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství 

České republiky. 

V oblasti bydlení jsou realizovány čtyři programy, MMR podporuje podprogramy, v rámci kterých budou 

poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, 

podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů, které mají celkem 

alokaci 1263,7 mil. Kč.  

VI.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 

Název strategie/programu regionální rozměr soustředěná podpora státu 
Politika územního rozvoje ČR ano ano 

Koncepce CR ČR ano ano 
Podpora regenerace panelových sídlišť ne ne 

Podpora výstavby technické infrastruktury ne ne 
Podpora výstavby podporovaných bytů ne ne 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů ne ne 
 

Politika územního rozvoje ČR a Koncepce cestovního ruchu ČR mají regionální rozměr a analyzují regionální 

rozdíly v rámci územního rozvoje a cestovního ruchu.  

Naopak programy na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, 

podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů neobsahují zvláště 

směřovaná opatření na podporu vymezených regionů se soustředěnou podporu státu. Ani jeden z programů 

nespecifikuje kritéria zohledňující regionální rozdíly při výběru projektů či jiné mechanismy, které by 

upřednostňovaly regiony se soustředěnou podporou nebo jinak vymezené regiony.  

 

VI.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky Koncepce CR ČR a programy na podporu bydlení Ministerstva pro místní 

rozvoj se vztahují k prioritám SRR, avšak tento vztah je přímý pouze u Koncepce cestovního ruchu a 

regionální dopady podpory bydlení jsou deklarovány jako malé a nepřímé.  

Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 
Politika územního rozvoje ČR  

Koncepce CR ČR PO 6 Cestovní ruch 
Podpora regenerace panelových sídlišť P3.2. Sídlení struktura a bydlení 

Podpora výstavby technické infrastruktury P3.2. Sídlení struktura a bydlení 
Podpora výstavby podporovaných bytů P3.2. Sídlení struktura a bydlení 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů P3.2. Sídlení struktura a bydlení 
 

Dokument Politika územního rozvoje ČR určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v 

republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje strategii a základní 

podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území. V Politice územního rozvoje se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými 
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požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále stejně 

významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a 

technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a podmínky pro 

rozhodování o možnostech změn v jejich využití. 

 Koncepce politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013 představuje střednědobý strategický 

dokument, který vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v České republice a účinnými 

nástroji podněcuje jeho další rozvoj. Základním atributem Koncepce je rozvoj odvětví cestovního ruchu, který 

vychází z mobilizace zejména privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch a dále také rozvoj 

systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, 

zaměstnanosti a hospodářského růstu zejména v územích s vhodným potenciálem pro efektivní rozvoj 

tohoto odvětví. 

VII. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU – STRATEGIE, POLITIKY A 
PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

VII.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Podpora podnikání je velmi významným podpůrným faktorem regionálního rozvoje. Ve Strategii regionálního 

rozvoje jsou podpoře podnikání, inovací a výzkumu věnovány priority v prioritní oblasti 2 Ekonomika regionů 

a 5 Příroda, krajina a životní prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu přispívá k naplnění SRR na národní 

úrovni čtyřmi programy. Žádná strategie či politika relevantní ke Strategii regionálního rozvoje nebyla 

v působnosti MPO schválena. 

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 
Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických 

služeb 1720 mil. Kč ne 

Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 250 mil. Kč ano 

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 
pro rok 2007 a 2008 - část A 140 mil. Kč ne 

Zákon o investičních pobídkách  ne 

 

Tři ze čtyř programů Ministerstva průmyslu a obchodu - Rámcový program pro podporu technologických 

center a center strategických služeb, Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, Státní 

program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 a 2008 - část A má 

stanovenou finanční alokaci celkem za více než 2 mld. Kč, územně pokrývá celé území České republiky.  

Největší z nich Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb 

s alokací 1720 mil. Kč není explicitně regionálně zaměřen, přestože nepochybně má regionální dopady.  

Pro Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb bylo stanoveno a 

kvantifikováno 6 indikátorů. Indikátory se vztahují ke Strategii regionálního rozvoje a přímo se váže pět 

indikátorů, které jsou i kvantifikovány: 1. velikost podnikatelského parku (1 800ha), 2. plocha 
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zregenerovaného území (300 ha), 3. počet nově vytvořených pracovních míst (25 000), 4. plocha zastavěná 

(10 000m2), 5. plocha zrekonstruovaná (10 000m2). 

VII.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 

Název strategie/programu regionální 
rozměr 

soustředěná 
podpora státu 

Rámcový program pro podporu technologických center a center 
strategických služeb ne ne 

Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury ano ne 
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie pro rok 2007 a 2008 - část A ne ne 

Zákon o investičních pobídkách ano ne 
 

Z programů MPO mají regionální rozměr všechny, avšak různě významný a velký. Při přípravě Programu 

podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly analyzovány regionální rozdíly, ale žádný program 

neobsahuje směřovaná opatření na podporu vymezených regionů se soustředěnou podporu státu. Ani jeden 

z programů (mimo Zákon o investičních pobídkách) nespecifikuje zvláštní regionální preference, kritéria 

zohledňující regionální rozdíly při výběru projektů. 

V případě Programu podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který je určen vybraným 

průmyslovým zónám a jeho indikátory nemají přímý regionální rozměr. 

 

VII.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky, všechny čtyři uvedené programy Ministerstva průmyslu a obchodu se 

vztahují k prioritám SRR, tento vztah k jednotlivým prioritám je přímý. 

Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 
Rámcový program pro podporu technologických center a 

center strategických služeb 
P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 

hospodářský rozvoj regionů ČR 
Program podpory podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury 
P5.2 Šetrné nakládání s materiálovými a 

energetickými zdroji 
Státní program na podporu úspor energie a využití 

obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 a 2008 - část A 
P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 

hospodářský rozvoj regionů ČR 

Zákon o investičních pobídkách P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 
hospodářský rozvoj regionů ČR 

 

Programy Ministerstva průmyslu a obchodu - Rámcový program pro podporu technologických center a 

center strategických služeb, Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, Státní program 

na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 a 2008 - část A Zákon o 

investičních pobídkách pravděpodobně přímo přispívá k růstu konkurenceschopnosti regionů, může mít 

přímý vliv i na vyrovnávání regionálních rozdílů.  

Programy naplňují prostřednictvím svých intervencí priority SRR především prioritu 2.1 Vytváření podmínek 

pro dynamický hospodářský rozvoj regionů ČR v prioritní oblasti 2 Ekonomika regionů.  
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VIII. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – STRATEGIE, POLITIKY A 
PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI 

VIII.1 Příspěvek národních politik, strategií a programů k cílům intervencí SRR 

Sociální politika, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů jsou důležitým podpůrným faktorem rozvoje 

území. Ve Strategii regionálního rozvoje je této oblasti věnována prioritní oblast 2 Ekonomika regionů, 3 Lidé 

a osídlení, především pak priorita 3.1. Podpora investic do lidského kapitálu a 3.3. Sociální soudržnost 

v regionech založená na rovnosti příležitostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá k naplnění SRR 

na národní úrovni šesti programy.  

Název strategie/programu finanční alokace indikátory 
Investiční pobídky do zpracovatelského průmyslu v gesci MPSV (dle zákona č. 

72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb.) 1 885 mil. Kč ne 

Zbývající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované podle zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti 3 824 mil. Kč ne 

Rámcové programy na podporu technologických center a center strategických 
služeb (dle UV č. 573/2002, č.1238/2003 a č.217/2007) 263 mil. Kč ne 

Program na podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce 
postižených nezaměstnaností (dle UV č.566/2004 a č.287/2006 764 mil.Kč ne 

Program podpory sociálních služeb - Program podpory A (dle § 101 zák. č. 
108/2006 Sb.) - místní a regionální charakter 14 053 mil. Kč ne 

Program podpory sociálních služeb - Program podpory B (dle § 104 odst. 3 
písm. a) zák. č. 108/2006 Sb.) - celostátní a nadregionální charakter 474 mil. Kč ne 

 

 

 

Investiční pobídky do zpracovatelského průmyslu, Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, Programy na 

podporu technologických center, Program na podporu tvorby nových pracovních míst a Programy podpory 

sociálních služeb mají své finanční alokace s relativně významným objemem finančních prostředků. Některé 

z nich jsou určeny jen vybraným územím. Žádný z nich nemá přesně stanoveny indikátory. Programy i 

přesto nepochybně mají regionální dopady. Zejména Program na podporu tvorby nových pracovních míst v 

regionech nejvíce postižených nezaměstnaností nebo Zbývající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

mohou mít významný regionální dopad. 

VIII.2 Regionální rozměr národních politik, strategií a programů 

Název strategie/programu regionální 
rozměr 

soustředěná 
podpora státu 

Investiční pobídky do zpracovatelského průmyslu v gesci MPSV (dle 
zákona č. 72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb.) ne ne 

Zbývající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované podle zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ne ne 

Rámcové programy na podporu technologických center a center 
strategických služeb (dle UV č. 573/2002, č.1238/2003 a č.217/2007) ne ne 

Program na podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce 
postižených nezaměstnaností (dle UV č.566/2004 a č.287/2006 ne ne 

Program podpory sociálních služeb - Program podpory A (dle § 101 zák. č. 
108/2006 Sb.) - místní a regionální charakter ano ne 

Program podpory sociálních služeb - Program podpory B (dle § 104 odst. 3 
písm. a) zák. č. 108/2006 Sb.) - celostátní a nadregionální charakter ano ne 
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I když při přípravě programů nebyly původně analyzovány regionální rozdíly, při výběru projektů v rámci 

některých z výše uvedených programů se používají kritéria zohledňující regionální zvláštnosti či regionální 

situaci.  

Žádný z programů neobsahuje opatření na podporu vymezených regionů se soustředěnou podporou státu, 

ale intenzita nebo forma podpory je v případě Rámcové programy na podporu technologických center a 

center strategických služeb a Programu na podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce 

postižených nezaměstnaností regionálně diferencována. 

 

VIII.3 Vztah národních politik, strategií a programů k prioritám SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky všechny uvedené programy se vztahují k prioritám SRR. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí realizuje i další programy a politiky na národní úrovni, ty však nemají žádný vztah ke 

Strategii regionálního rozvoje, jedná se například o Koncepci integrace cizinců v ČR, Program podpory 

integrace cizinců nebo Řešení romské problematiky 

Název strategie/programu soulad s prioritou SRR 
Investiční pobídky do zpracovatelského průmyslu v gesci MPSV (dle 

zákona č. 72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb.) P2.4 Tvorba pracovních míst 

Zbývající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované podle 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

Rámcové programy na podporu technologických center a center 
strategických služeb (dle UV č. 573/2002, č.1238/2003 a č.217/2007) 

P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

Program na podporu tvorby nových pracovních míst v regionech 
nejvíce postižených nezaměstnaností (dle UV č.566/2004 a č.287/2006 P2.4 Tvorba pracovních míst 

Program podpory sociálních služeb - Program podpory A (dle § 101 
zák. č. 108/2006 Sb.) - místní a regionální charakter 

P3.3 Sociální soudržnost 
v regionech založená na rovnosti 

příležitostí 
Program podpory sociálních služeb - Program podpory B (dle § 104 
odst. 3 písm. a) zák. č. 108/2006 Sb.) - celostátní a nadregionální 

charakter 

P3.3 Sociální soudržnost 
v regionech založená na rovnosti 

příležitostí 
 

Uvedené dílčí programy na národní úrovní, které jsou podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí 

naplňují Strategii regionálního rozvoje přímo nástroji aktivní politiky zaměstnanosti a podporou 

technologických center v prioritní oblasti 3.1 Podpora investic do lidského kapitálu. Priorita 3.3 Sociální 

soudržnost v regionech je naplňována nepřímo programy podpory sociálních služeb. Priorita 2.4. Tvorba 

pracovních míst potom investičními pobídkami a přímo Programem na podporu tvorby nových pracovních 

míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností.  

Některé dílčí programy tak mají regionální zaměření a v zásadě mají regionální cíle a snaží se reflektovat 

specifické potřeby regionů a Strategie regionálního rozvoje zejména pak v oblasti zaměstnanosti. 

 


