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Základní údaje
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Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního řádu

Dodavatel:
Název:

BDO Advisory s.r.o. (dále jen „BDO Advisory“ nebo „Zpracovatel“)

Adresa:

Karolinská 661/4
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Kontaktní osoba:
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2. PŘEHLED VYBRANÝCH PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ A KONCEPCÍ

2.1.1

Regionální úroveň

V rámci této přílohy je představeno shrnutí základních programových dokumentů a koncepcí regionální
i nadregionální úrovně, kterými byl Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027 dotčen. Uvedené
dokumenty jsou strukturovány dle jednotlivých oblastí, kterými se zabývá analytická část Programu rozvoje
Jihočeského kraje na období2021-2027. Níže uvedený výčet obsahuje názvy dokumentů, informace z hlediska
účinnosti a platnosti, včetně uvedení stručného představení daného strategického dokumentu. Výčet
programových dokumentů nemusí být zcela vyčerpávající, ale zobrazuje základní strategickou bázi, ze které
bylo při tvorbě analytické, a zejména pak návrhové části, vycházeno. Zpracovatel dbal na provázanost
a kompaktnost PRK 2021–2027 s ostatními aktuálními strategickými dokumenty, přičemž bylo pracováno
pouze s těmi strategickými dokumenty, které se kryjí s obdobím, pro který je koncipován PRK 2021–2027.
Celá řada dokumentů pro období od roku 2021 přitom bude teprve aktualizována.

Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Krajská příloha k národní RIS 3
Účinnost / schválení: aktualizace 2018
Platnost: průběžně aktualizováno
Regionální inovační strategie je strategickým dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji. Jedná se
o výchozí dokument podpory inovačních aktivit v regionu, který je v současné době aktualizován do podoby
S3 strategie (RIS3) – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Strategie inteligentní
specializace ČR je zároveň tvořena na národní úrovni jako nově vznikající strategický dokument, jehož
existence je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků
z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: aktualizace 2018
Platnost: průběžně aktualizováno
Shrnutí: Prioritou dokumentu je dosažení územně vyváženého a dynamického rozvoje území Jihočeského
kraje, který povede ke zvyšování celkové konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování kvality života
a k efektivnímu a udržitelnému využívání disponibilních zdrojů při zohlednění veškerých hodnot území.
Dokument zohledňuje Politiku územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválena
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. dubna 2015, a respektuje princip udržitelného rozvoje.

Stránka | 3
Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235.

Přehled vybraných programových dokumentů a koncepcí

Doprava a mobilita, technická infrastruktura
Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie
bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2018
Účinnost / schválení: 2018 (aktualizace průběžně)
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Program obsahuje investiční a neinvestiční opatření pro bezpečnost na silnicích II. a III. třídy.
Opatření jsou v dokumentu seřazena podle naléhavosti v kategoriích: křižovatky, nehodové úseky a rizikové
železniční přejezdy. Dále jsou obsaženy popisy jednotlivých míst s informacemi ohledně projekční
připravenosti, typu opravy a odhadovanými náklady stavebních prací. Místa jsou přesněji specifikována dle
čísla silnice, okresu, staničení a dopravní zatíženosti.

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
(mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2018
Účinnost / schválení: 2018 (aktualizace průběžně)
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Obsahem programu je přehled o investicích, plánování a modernizaci silnic. Program je rozdělen na
tři části, a to opravy a modernizace silnic II. a III. třídy mimo páteřní a základní síť, průtahy / intravilán silnic
– příprava a realizace na základě úplné projektové dokumentace a část věnovanou investicím Správy údržby
silnic Jihočeského kraje v souladu s projektovou dokumentací – příprava a realizace na základě úplné
projektové dokumentace.

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace
2018
Účinnost / schválení: 2018 (aktualizace průběžně)
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Program obsahuje investiční akce a opravy pro silnice II. a III. třídy. Investiční akce jsou rozděleny
dle priorit na nízkou, střední a vysokou prioritu. Program dále obsahuje investiční akce a opravy mostů na
silnicích II. a III. třídy.

Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2017-2021 s výhledem do roku 2030
Účinnost / schválení: 2016
Platnost: 2017-2021 s výhledem do roku 2030
Shrnutí: Plán dopravní obslužností území Jihočeského kraje (dále jen „PDOÚ“) vychází z platné legislativy
v dané oblasti a navazuje na PDOÚ Jihočeského kraje 2012–2016. Analytická část se skládá z charakteristiky
regionu, demografických ukazatelů a rozmístění obyvatelstva, tak i současného stavu veřejné dopravy
a přepravních vztahů. V navrhované části je představen rámcový rozvoj veřejné dopravy. Zásadní je realizace
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integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje. V poslední části je zpracován orientační nárůst nákladů
pro jednotlivé ekonomické varianty se zohledněním nárůstu kompenzačních potřeb. V plánu je dále obsažena
výhledová objednávka veřejné drážní dopravy v Jihočeském kraji pro období 2020–2030.

Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: březen 2011
Platnost: střednědobý horizont 7-15 let, dlouhodobý nad 15 let
Shrnutí: Koncepce obsahuje návrh na optimalizaci dopravní sítě z organizačně-technického, investičního
a časového hlediska. Koncepce je rozdělena na klíčové kapitoly, a to hodnocení silniční sítě Jihočeského
kraje, návrh organizačně-technických a investičních opatření, závěry a doporučení.

Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2014-2020
Účinnost / schválení: březen 2014
Platnost: horizont 2014–2020 (předpokládaná aktualizace)
Shrnutí: Strategie obsahuje přehled bezpečnostních a bezpečnostně preventivních opatření, které Jihočeský
kraj bude sledovat v období 2014-2020 v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Tyto opatření jsou ve
Strategii rozděleny podle svého zaměření do následujících oblastí: Monitoring, statistická analýza,
bezpečnostní audit; Dopravní inženýrství; Dopravní výchova a Grantová politika. Oblasti jsou pak dále členěny
na dílčí části, u nichž je vždy uvedena popisná část, s návrhem úkolů, cílů a termíny jejich plnění.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: 2004, poslední aktualizace 2018
Platnost: průběžně se aktualizuje (§ 4 odst. 2 zákona 274/2001 Sb.)
Shrnutí: Plány rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje se realizují na základě § 4 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky
pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací České republiky podle § 29 odst. 1 písmeno c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje je i vymezení zdrojů povrchových
a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky Směrnice Rady
75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody
v členských státech.
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou podkladem pro zpracování územně plánovací
dokumentace a plánu oblasti povodí, pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce
a kraje v samostatné i přenesené působnosti.
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Územní energetická koncepce Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: 2043
Platnost: Právě aktualizováno
Shrnutí: Územní energetická koncepce Jihočeského kraje má charakter strategického koncepčního
dokumentu specifikujícího cíle v oblasti využívání energie na území Jihočeského kraje a opatření (aktivity)
k jejich dosažení s výhledem na příštích 25 let, tj. do roku 2043. Dokument současně obsahuje úvodní
analytickou část, v níž jsou zachyceny a kriticky zhodnoceny významnější změny ve výrobě, distribuci
a konečném užití energie na území kraje, ke kterým došlo od posledního roku platnosti původní územní
energetické koncepce kraje. Návrhová část kromě cílů a opatření (aktivit) současně nastiňuje možné varianty
budoucího vývoje a kvantifikuje jejich dopad na sledované technické, ekologické a ekonomické ukazatele.
Důraz je kladen na zvyšování energetické účinnosti, rozvoji alternativních zdrojů a posilování energetické
bezpečnosti.

Služby a veřejná správa
Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023
Účinnost / schválení: 6. 9. 2018
Platnost: 2019–2023
Shrnutí: Koncepce mapuje oblast paliativní péče a její typy. V rámci tohoto koncepčního dokumentu byla
provedena analýza výchozího stavu v oblastech: primární ambulantní péče, specializované ambulantní péče,
lůžkové péče, paliativní péče v nemocnicích, konziliární týmy, zdravotní péče poskytované ve vlastním
sociálním prostředí pacienta, paliativní péče a sociální služby. Na základě analýzy byly vytyčeny strategické
cíle s vizí umožnit dostupnou paliativní péči v Jihočeském kraji. Závěrem se koncepce soustředí na čtyři
základní priority se společným cílem, a to vytvoření stabilního systému podpory obyvatel s nevyléčitelným
onemocněním v závěrečných fázích života.

Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji
Účinnost / schválení: 2016
Platnost: 2016–2026
Shrnutí: Cílem koncepce je změna přístupu a způsobu poskytování péče osobám s duševním onemocněním,
a to jak v oblasti zdravotní, tak v oblasti sociální. Základní cíle rozvoje systému péče o osoby s duševním
onemocněním jsou zvýšení kvality psychiatrické péče, omezení stigmatizace duševně nemocných, zvýšení
spokojenosti pacientů/uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí, plnohodnotné začleňování duševně
nemocných do společnosti a provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb.
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Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015-2020
Účinnost / schválení: aktualizováno 2017
Platnost: 2015–2020
Shrnutí: Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje obsahuje v analytické části popis stavu zdravotnictví
Jihočeského kraje v oblastech primární ambulantní péče, specializované ambulantní péče, lůžkové péče,
přednemocniční neodkladné péče a dalších poskytovaných zdravotních službách. Rozvojová část se zabývá
prioritními oblastmi, jako jsou lidské zdroje, ekonomika, infrastruktura, dostupnost a kvalita poskytovaných
zdravotních služeb.

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji
Účinnost / schválení: 2018
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Povinnost krajů zpracovávat plány rozvoje sportu v kraji definuje § 5 písm. d) zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona obsahuje plán rozvoje sportu v kraji
zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu
a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany kraje. Součástí plánu je také určení
prostředků z rozpočtu kraje, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Plán zohledňuje hlavní priority
z národní Koncepce Sport 2025. Cílem je zvýšit dostupnost sportovních aktivit a kvalitu současné sportovní
infrastruktury ve směru naplnění priorit definovaných touto národní koncepcí.

Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2015–2020
Účinnost / schválení: 2015
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Dokument definuje směřování a cíle zřizovaných organizací v oblasti kultury. Rovněž jsou v rámci
tohoto dokumentu shrnuty základní údaje z hlediska návštěvnosti kulturních zařízení, nebo své populární,
naučné a edukační činnosti zřizovaných organizací. Aktuálně je zpracovávána Koncepce rozvoje zřizovaných
organizací v oblasti kultury na roky 2021–2025.

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015–2020
Účinnost / schválení: 2015
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje je zpracována jako materiál, který bude
možné periodicky aktualizovat tak, aby mohl být využíván jako jeden z nástrojů péče o historické kulturní
dědictví kraje. Aktuálně je zpracovávána Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje na roky
2021–2025.

Stránka | 7
Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235.

Přehled vybraných programových dokumentů a koncepcí

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018-2021
Účinnost / schválení: 2018
Platnost: 2018-2021
Shrnutí: V Krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018-2021 jsou
definovány cíle a navržená opatření směřující k odstraňování bariér v různých oblastech života lidem, kterým
nebylo dopřáno úplného zdraví, nicméně chtějí a mají právo svůj život prožít plnohodnotně. Cílem
navrženého plánu je pokračovat v prosazování a podpoře osob se zdravotním postižením a prostřednictvím
konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
v podmínkách Jihočeského kraje.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019-2021
Účinnost / schválení: 17. 5. 2018
Platnost: 2019-2021
Shrnutí: Dokument slouží k zajištění konkrétních sociálních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci. Dále slouží k ukotvení jednotlivých sociálních služeb v krajské síti a měl
by poskytovatelům těchto služeb nabídnout stabilnější prostředí a metodické ukotvení pro jejich činnost.

Koncepce oddělení a humanitních činností 2018-2020
Účinnost/ schválení: 22. 2. 2018
Shrnutí: Dokument je souhrnem čtyř samostatných strategických dokumentů, zaměřených na oblasti
protidrogové politiky, prevence rizikového chování, prevence kriminality a integraci romské menšiny. Slouží
jako opora pro financování těchto segmentů veřejné politiky, a jako podklad pro koordinaci činností kraje
s národní úrovní.

Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: 2008
Platnost: 2008
Shrnutí: Koncepce vymezuje zájmové území a správní rámec, pojednává o přírodních podmínkách na území
a charakterizuje současný stav. Dále koncepce obsahuje kapitoly krajina – obecná ochrana přírody a krajiny,
zvláštní územní ochrana přírody, druhová ochrana přírody, ochrana přírody a krajiny v sektorových politikách
kraje a legislativní rámec ochrany přírody a krajiny. V poslední části je vyhodnocován aktuální stav přírody
a krajiny v Jihočeském kraji, kde jsou definovány nedostatky ve znalostech, prioritní problémy a možné
vývojové trendy v oblasti ochrany přírody. Dále jsou předmětem této Koncepce ochrany přírody a krajiny
Jihočeského kraje navrhovaná opatření, která mají za cíl reagovat na slabé stránky v této oblasti.
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Regionální surovinová politika Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: 2003
Platnost: Dochází k aktualizaci
Shrnutí: Dokument identifikuje hlavní problémy související s těžbou a úpravou nerostných surovin
v Jihočeském kraji. Dále dává hlavní úkoly a doporučení, které vyplývají z regionální surovinové politiky pro
kraj. Aktuálně dochází k aktualizaci regionální surovinové politiky.

Program zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: 2016
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Program zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje je regionálním koncepčním dokumentem, jenž
na základě emisní a imisní analýzy území generuje soubor opatření a projektů, které mohou být v daném
období realizovány s cílem snížit znečištění ovzduší na území kraje a v co nejkratší době dosáhnout zákonem
požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity jsou v zóně Jihozápad překročeny.
Cílem tohoto programu je současnou kvalitu ovzduší minimálně udržet a dále ji zlepšovat na celém území
zóny. Předpokládané vydání aktualizovaného Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
formou opatření obecné povahy je plánováno v polovině roku 2020 na další čtyřleté období.

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: 2016
Platnost: 2016–2025
Shrnutí: Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje je zásadním strategickým dokumentem v oblasti
odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období následujících deseti let. Plán definuje priority kraje
v podobě předcházení vzniku odpadů a opětovného využití výrobků s ukončenou životností. Dalším cílem je
zvýšit efektivitu recyklačních procesů a dosáhnut maximálního využití odpadů. Dalšími cíli je optimalizace
nakládání s odpady, omezení skládkování, optimalizace odpadového hospodářství a zajištění jeho dlouhodobé
udržitelnosti.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Účinnost / schválení: 2016
Platnost: 2016–2025
Shrnutí: Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je plánována na rok 2020.
Koncepce by měla být praktickým metodickým podkladem pro podporu a rozvoj funkčního systému
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihočeského kraje.
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Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje
Účinnost / schválení: 2007
Platnost: Průběžně aktualizováno
Shrnutí: Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje zhodnotila stav ochrany před
povodněmi na území Jihočeského kraje v roce 2007 a je tedy zastaralá. Koncepce stanovila slabá místa
a vymezila cíle ochrany před povodněmi. Součástí Koncepce je i návrh opatření na ochranu před povodněmi
v obcích, které nejsou chráněny před povodněmi z vodních toků, nebo jsou před povodněmi z vodních toků
zatím chráněny nedostatečně.

Plánování v oblasti vod
Účinnost / schválení: 2015
Platnost: 2016–2021 (druhé období), 2022–2027 (třetí období)1
Shrnutí: Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zaštiťuje stát, jehož účelem je
vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení
nepříznivých účinků povodní, sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro územní plánování
a vodoprávní řízení. Koncepce Třetího období plánování v oblasti vod (2022–2027) bude kompletně dostupná
podle časového plánu v roce 2021. V současnosti je aktuální koncepce Druhé období plánování v oblasti vod
(2016–2021). V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí (od prvního plánovacího období) a plány
pro zvládání povodňových rizik (od druhého plánovacího období). Tyto plány jsou podkladem pro výkon
veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

2.1.1

Národní a nadnárodní úroveň

V rámci této podkapitoly je představeno shrnutí vybraných programových dokumentů a koncepcí národní
a nadnárodní úrovně, kterými byl program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027 dotčen. V rámci tabulky
v závěru této kapitoly je pak seznamovou formou představen výčet programových dokumentů, který je více
vyčerpávající.

Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Účinnost / schválení: 4. 6. 2015
Platnost: 2015-2023
Shrnutí: Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území,
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
Cíle bude dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením

1

Plány pro třetí období se v současné době připravují.
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konkurenceschopnosti v regionech. Cílem je rovněž posílení veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory
vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální kapacity
veřejné správy, a to prostřednictvím finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v programovém období kohezní politiky EU 2014—2020.

Operační program Technická pomoc 2014-2020 (aktualizováno 2019)
Účinnost / schválení: 11. 6. 2015
Platnost: 2014-2023
Shrnutí: Dokument stanovuje základní rámec cílů a strategií k jejich dosažení v oblasti řízení a koordinace
Evropských strukturálních a investičních fondů. Jedná se o podpůrný servisní program zajišťující přímou
podporu především pro ústřední orgány poskytující institucionální koordinaci a řízení Dohody o partnerství
v ČR. Program tvoří dvě prioritní osy. První prioritní osa je zaměřena na podporu řízení a koordinaci Dohody
o partnerství. Je tvořena čtyřmi specifickými cíli, na které jsou pak navázány konkrétní aktivity. Druhá
prioritní osa "Jednotný monitorovací systém" se soustředí na podporu cílů Prioritní osy 1 prostřednictvím
technického zajištění monitorovacího systému.

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 [v přípravě]
Účinnost / schválení:
Platnost: 2019
Shrnutí: Stěžejním cílem NKR je určit oblasti pro financování po roce 2020, tedy identifikovat hlavní priority
ČR a v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany Evropské komise a optimalizovat
zdroje pro jejich pokrytí. Snahou NKR je především lépe zacílit intervence a zaměřit se na klíčové priority
při zachování potřebné flexibility pro zohlednění národních a regionálních potřeb. NKR bude rovněž tvořit
jádro pro budoucí podobu Dohody o partnerství pro období 2021–2027 a tedy i pro jednotlivé operační
programy.

Operační program Zaměstnanost 2014-2020 (aktualizováno 2019)
Účinnost / schválení: 26. 8. 2014
Platnost: 2014-2023
Shrnutí: Operační program Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního
začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. Program je
vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu
z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty
(národní i evropské).
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Doprava a mobilita, technická infrastruktura
Koncepce nákladní dopravy ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030
Účinnost / schválení: 2017
Platnost: 2017-2023
Shrnutí: Dokument je aktualizací materiálu Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů z roku 2009
(Usnesení vlády č. 1571/2009 ze dne 21. prosince 2009). Cílem materiálu je vytvořit takové prostředí, ve
kterém může logistika a nákladní doprava zajišťovat potřebnou úroveň služeb pro zajištění
konkurenceschopnosti ekonomiky a zároveň hospodárně využívat existující zdroje. Jedním z prostředků ke
snížení negativních celospolečenských účinků nákladní dopravy na společnost je rovnoměrná dělba přepravní
práce mezi jednotlivé druhy dopravy.

Operační program Doprava 2014-2020 (aktualizováno 2018)
Účinnost / schválení: 2014
Platnost: 2014-2023
Shrnutí: Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2) je dokumentem, na jehož základě je v období 2014 až
2020 realizována Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice. V souladu
s OPD2 jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu,
resp. Národního strategického referenčního rámce. OPD2 je zaměřen na sledování priorit evropského
a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci
Regionálních operačních programů. OPD2 je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní
politikou České republiky na léta 2014-2020 a dalšími strategickými dokumenty. Naplňování všech zmíněných
priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.

Národní plán rozvoje sítí nové generace (2016)
Účinnost / schválení: 5. 10. 2016
Platnost: 2016-2030
Shrnutí: Cílem Národního plánu rozvoje sítí nové generace je definovat strategický přístup České republiky
při výstavbě sítí nové generace a současně prostřednictvím cíleně směřované podpory realizovat vliv státu na
rozvoj budování těchto sítí při dodržování zásady technologické neutrality. Sítě nové generace svým
významem a rozsahem v konečném důsledku pozitivně ovlivní hospodářský růst České republiky a přispějí ke
zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelských subjektů.

Stránka | 12
Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235.

Přehled vybraných programových dokumentů a koncepcí

Státní energetická koncepce České republiky (2015)
Účinnost / schválení: 18. 5. 2015
Platnost: 2015-2040
Shrnutí: Státní energetickou koncepcí (SEK) formuluje vláda České republiky politický, legislativní
a administrativní rámec ke spolehlivému, cenově dostupnému a dlouhodobě udržitelnému zásobování energií.
SEK je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle
státu v oblasti nakládání s energiemi v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním
bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo.

Služby a veřejná správa
Koncepce rodinné politiky České republiky (2017)
Účinnost / schválení: 18. 9. 2017
Platnost: 2017–2022
Shrnutí: Koncepce rodinné politiky byla zpracována Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci
s Odbornou komisí pro rodinnou politiku, která byla ustanovena v souladu s Programovým prohlášením vlády
za účelem zajištění dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v České republice. Jedná se
o celkově třetí strategický dokument v oblasti podpory rodin se střednědobým výhledem, tj. výhledem na
příštích pět let. Předchozí dvě koncepce byly schváleny v roce 2005 a v roce 2008. Koncepce vznikala
paralelně se Zprávou o rodině, která přináší detailní analýzu situace rodin v současné české společnosti a ve
vztahu k legislativním změnám, které se přímo či nepřímo dotýkají rodinné politiky České republiky.

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025
Účinnost / schválení: 12. 10. 2015
Platnost: 2015–2025
Shrnutí: Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 představuje rámcový dokument, který
vymezuje směr budování systému sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi v České republice. Nový systém
by měl umět lépe odstranit překážky, které dnes brání řadě lidí získat nebo si udržet odpovídající, kvalitní
bydlení. Pro potřeby dostupného sociálního bydlení budou obce moci využívat stávající bytový fond,
vybudovat nebo zrekonstruovat nové byty, využít služeb neziskových organizací a církví, nebo si najmout byty
od soukromých vlastníků. Financování dostupného bydlení bude vícezdrojové, peníze nebudou do systému
plynout jen ze státního rozpočtu, ale také z fondů EU.
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Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008)
Účinnost / schválení: 19. 11. 2008
Platnost: průběžná aktualizace
Shrnutí: Národní koncepce podpory rodin s dětmi je zaměřena z hlediska potřeb rodin s dětmi na klíčové
oblasti jejich podpory. Mezi klíčové aspekty patří vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro
fungování rodin zaměřující se na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti;
podporu zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí; podporu rodin se specifickými
potřebami a podporu zapojení krajů a obcí do rodinné politiky.

Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025
Účinnost / schválení: 21. 3. 2016
Platnost: 2016-2025
Shrnutí: Rámcový dokument, který určuje směřování sociálních služeb v České republice na následující
období. Vychází z obecné vize, že tato národní strategie stanovuje pouze globální cíle sociální politiky, resp.
sociálních služeb. Konkrétní dílčí cíle, které se týkají jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, specifika
regionálních sítí nebo návrhy na řešení sociálních problémů, jež se vyskytují na nižších samosprávných celcích
České republiky, jsou obsahem krajských nebo obecních střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022
Účinnost / schválení: 21. 3. 2016
Platnost: 2016-2025
Shrnutí: Strategie definuje kontext a hlavní strategické cíle resortu v oblasti informačních a komunikačních
technologií. Pojmenovává hlavní předpoklady a rizika realizace a stanovuje rámcových harmonogram
a kontext řízení a správy ICT resortu. Dále jsou v rámci této strategie definovány nezbytné zdroje a nástroje
pro realizaci zvolených strategických cílů. Materiál byl vypracován jako součást prací na realizaci a rozvoji
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí v souladu s ustanoveními § 4a zákona č. 73/2011
Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.

Koncepce zavádění metody BIM v České republice (2017)
Účinnost / schválení: 25. 9. 2017
Platnost: 2017-2027
Shrnutí: Koncepce nastiňuje stav zavádění informačního modelování staveb v Evropě a v českém prostředí.
BIM se stává globálním jazykem v odvětví stavebnictví, neboť umožňuje vyšší úroveň spolupráce překračující
hranice území. Klíčovým termínem uváděným v materiálu je rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti
použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů (včetně
zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace), se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních
projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb.
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Zásady urbánní politiky – Aktualizace 2017
Účinnost / schválení: 24. 7. 2017
Platnost: 2017-2023
Shrnutí: Cílem zásad urbánní politiky je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst. Jedná
se o rámcový dokument urbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinární charakter. Na jejím
vytváření a realizaci se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální politika
a územní plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec. Dokument obsahuje informace
k sídelní struktuře, urbánním trendům (urbanizace, suburbanizace a reurbanizace) a významu měst v sídelní
struktuře. Definuje rovněž problémy dalšího rozvoje měst (v členění na demografickou, ekonomickou
a sociální oblast, dopravu a technickou infrastrukturu, životní prostředí, veřejný prostor a veřejnou správu).
Navíc obsahuje i vývoj urbánní politiky na mezinárodní úrovni spolu s rámcem rozvoje měst v OSN.

Koncepce podpory sportu 2016-2025
Účinnost / schválení: 27. 6. 2016
Platnost: 2016-2027
Shrnutí: Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025) předkládá směry
rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let
2016–2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen MŠMT) v oblasti sportu: Koncepce státní podpory sportu v České republice (2011), Plán podpory rozvoje
sportu v letech 2015 – 2017 a dokument Ministerstva zdravotnictví Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014).
Základním cílem této koncepce je zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci České republiky tak, aby
odpovídaly významu sportu pro společnost i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku EU. Základní
podmínkou naplnění cíle je kromě adresného rozdělování dotací, zásadní posílení institucionálního zajištění
sportu v ČR, bez něhož nelze nutnou transformaci systému sportu uskutečnit.

Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022 [akt. 2019]
Účinnost / schválení: 28. 1. 2019
Platnost: 2019-2022
Shrnutí: Politika druhotných surovin České republiky pro období 2019-2022 vytváří strategický rámec pro
efektivní využívání 10 vybraných komodit druhotných surovin a jejích zdrojů, které jsou důležité pro
hospodářství ČR. Aktualizací Politiky druhotných surovin ČR reaguje MPO na významné změny na úrovni
Evropské unie v oblasti legislativních, ekonomických a dobrovolných nástrojů souvisejících s přechodem
evropského průmyslu na oběhové hospodářství, jehož podstatou je uzavírání materiálových toků, a tím
zachování hodnoty materiálu po co nejdelší dobu v ekonomice.
V tabulce níže je uveden ilustrativní výčet strategických a koncepčních dokumentů národní a nadnárodní
úrovně, kterými byl Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027 dotčen.
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Přehled vybraných programových dokumentů a koncepcí

Tabulka 1 Výčet strategických dokumentů národní a nadnárodní úrovně

Doprava a mobilita, technická infrastruktura

Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu
práce

Oblast

Programový dokument

Platnost

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022

2016-2020

Průmysl 4.0

2016–N/A

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR

2019–N/A

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

2014-2023

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

2014-2023

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství - "ZEMĚ 2017-2025"

2017-2025

Aliance Společnost 4.0

2017–N/A

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

2012-2030

Inovační strategie České republiky 2019-2030

2019-2030

Bílá kniha – Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030

2015-2020

Koncepce nákladní dopravy ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030

2017-2023

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR

2017–N/A

Vize rozvoje autonomní mobility ČR

2017–N/A

Operační program Doprava 2014-2020

2014-2023

Národní plán rozvoje sítí nové generace

2016-2030

Státní energetická koncepce České republiky

2015-2040

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

2013-2030
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Přehled vybraných programových dokumentů a koncepcí

Infrastruktura a veřejná správa

Oblast

2

Programový dokument

Platnost

Koncepce rodinné politiky ČR

2017-2022

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025

2015-2025

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

2011–N/A

Národní koncepce podpory rodin s dětmi

2008–N/A

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

2011–N/A

Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025

2016-2025

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV 2018-2022

2018-2022

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

2015-2023

Strategie reformy psychiatrické péče (MZ, 10/2013)

2014-2023

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

2014-2020

Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 20302

2021-2030

Koncepce podpory sportu v ČR 2016-2025 "SPORT 2025"

2016-2025

Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017–2020

20172020

Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020

2014-2020

Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR

2015–N/A

Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2020

2016-2020

Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027

2019-2027

Koncepce romské integrace do roku 2025

2005-2025

Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016–2020

2016-2020

Aktuálně ve fázi vnějšího připomínkového řízení v rámci eKLEP.
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Přehled vybraných programových dokumentů a koncepcí

Infrastruktura a územní rozvoj

Podnikání a
zaměstnanost

Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu

Oblast

Programový dokument

Platnost

Politika druhotných surovin České republiky 2019-2022

2019-2022

Státní energetická koncepce České republiky

2015-2040

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

2017–N/A

Státní program na podporu úspor energie 2017-2021

2017-2021

Vnitrostátní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou

2014–N/A

Koncepce požární prevence ČR 2018-2021

2018-2021

Víceletý národní strategický plán ČR pro akvakulturu

2014-2024

Zásady státní lesnické politiky

2012–N/A

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití
těchto území

2011–N/A

Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024

2015-2024

Politika ochrany klimatu v ČR

2017-2030

Státní program EVVO a environmentálního poradenství 2016-2025

2016-2025

Operační program Zaměstnanost 2014-2020

2014-2023

Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022

2017-2022

Politika územního rozvoje ČR

2015–N/A

Zásady urbánní politiky

2017-2023

Integrovaný regionální operační program 2014–2020

2015-2023

Koncepce zavádění metody BIM v České republice

2017-2027

Národní plán rozvoje sítí nové generace

2016-2030

Nová zelená úsporám

2015-2024

Národní rozvojový program mobility pro všechny

2016-2025
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Přehled vybraných programových dokumentů a koncepcí

Životní prostředí

Venkov a zemědělství

Lidské zdroje
a vzdělávání

Oblast

Programový dokument

Platnost

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ČR

2017–N/A

Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech

2015–N/A

Strategie resortu ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030

2016-2030

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky

2017–N/A

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství 2017-2025

2017-2025

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství 2016-2022

2016-2022

Operační program Rybářství 2014-2020

2015-2023

Program rozvoje venkova 2014-2020

2015-2023

Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR

2012-N/A

Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních
organických polutantech v ČR na léta 2018-2023

2018-2023

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030

2016-2020

Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí 2016-2025

2016-2025

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025

2016-2025

Národní program Životní prostředí

2015-N/A

Operační program Životní prostředí 2014-2020

2014-2023

Zdroj: Vlastní šetření

Stránka | 19
Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235.

