
 

 
 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 87 

ze dne 10. ledna 2014 

 
Využití fondů Společného strategického rámce v letech 2014 – 2020 

stav k 10. lednu 2014 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  

uplatnění víceúrovňové veřejné správy ve fázi programování Dohody o 

partnerství a programů ESIF,  

 

II. požaduje 

a) aby vláda ČR přijala ve fázi přípravy Dohody o partnerství a programů 

ESIF odpovídající model, v rámci něhož budou samostatně stanoveny 

zodpovědnosti za programování a řízení a to při zohlednění respektování 

územní dimenze a následujících principů:  

1. oddělení procesu programování operačních programů od jejich 

řízení a promítnutí tohoto procesu do příslušných dokumentů,   

2. stanovila Ministerstvo pro místní rozvoj jako orgán zodpovědný za 

programování územní dimenze
1
 operačních programů, který bude 

mít povinnost při programování vycházet z působnosti a 

kompetencí víceúrovňové veřejné správy, včetně promítnutí 

strategických dokumentů regionálních a místních samospráv,     

3. zefektivnění složení platforem k územní dimenzi pro přípravu 

fondů, které budou odrážet víceúrovňovou veřejnou správu a 

požadovaný model řízení,   

4. za účelem řešení územní dimenze ustanovit regionální partnerství 

na úrovni krajů v souladu s článkem 5 Obecného nařízení,  

5. pro implementaci územní dimenze zajistit ustavení Regionálních 

rad pro území krajů/regionů jako zprostředkujících subjektů pro 

jednotlivé operační programy a v této souvislost připravit novelu 

zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

                                                 
1
 Územní dimenzí se rozumí cílená podpora územního rozvoje krajů a nižších územních celků (měst a obcí, venkovských oblastí,  

průmyslových aglomerací atd.). Cílem je využití potenciálu území pro růst regionální ekonomiky, trhu práce, zaměstnanosti a kvality 
života tak, aby nedocházelo k prohlubování územních rozdílů v České republice.  



   
 

 

6. zpracovat v návaznosti na bod II. písm. a) odst. 2. dokument
2
, který 

bude na národní úrovni řešit územní dimenzi a bude východiskem 

pro stanovení cílů pro jednotlivé programy ESIF a jejich finanční 

plány ve vazbě na územní dimenzi, 

b) aby ministr pro místní rozvoj zajistil dopracování Dohody o partnerství – 

analýzy a intervenční strategie v kontextu bodu II. písm. a) odst.6., která 

bude zohledňovat disparity, rozvojové potřeby a růstový potenciál na 

úrovni krajů/regionů za účelem stanovení územní dimenze, 

c) zahrnout orgány působící na regionální úrovni začleněné do implementace 

operačních programů jako možné příjemce Operačního programu 

Technická pomoc, 

d) v oblasti regionálního školství realizovat variantu č. 3 Věcné rozdělení 

hraniční oblasti mezi Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(pouze ESF) a Integrovaným regionálním operačním programem (pouze 

ERDF); z OP VVV by bylo možné financovat vybavení škol v kombinaci 

se vzdělávacími aktivitami a naopak z IROP infrastrukturu v kombinaci s 

vybavováním škol, 

e) novou vládu ČR, aby kontrolní a auditní orgány Ministerstva financí  

zohlednily časové hledisko vynesení rozsudků soudů při rozhodování o 

stanovení případné korekce v případech diskriminačního zadávacího řízení 

v kausách tzv. „vlastnictví obaloven“ jako technického kvalifikačního 

požadavku a byl tak dodržen nezpochybnitelný požadavek právního řádu a 

předvídatelnosti práva, tj. že není možné používat výklad zákona 

retrospektivně,     

III. ukládá 

Vyjednávacímu týmu AKČR dopracovat pravidla pro zastupování a hájení 

pozic AKČR,  

  

IV. doporučuje  

členům Rady neprodleně zahájit přípravu S3 strategií na úrovni kraje včetně 

zajištění implementace. 

    

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

                                                 
2
 Jde o dokument, který vychází z intervenční strategie DoP a upřesňuje ji pro území NUTS 3 akčními plány. Schválení vyžaduje projednání 

na úrovni regionálních partnerství.           


