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Úvod 

Programové období 2014-2020 přineslo důraz na nový přístup realizace regionální politiky 

vyplývající z legislativy Evropské unie, tzv. územní dimenzi. Ve stejném období však v České republice 

došlo k centralizaci operačních programů, byly zrušeny Regionální operační programy a nahrazeny 

Integrovaným regionálním operačním programem. Ministerstvo pro místní rozvoj proto iniciovalo 

vznik Regionálních stálých konferencí (RSK).  

RSK pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje. Plní roli komunikační, plánovací 

a koordinační, kdy pomocí Regionálního akčního plánu definuje společnou představu o potřebách 

a skutečnosti směřování ESI fondů a národních zdrojů do území. Úkolem Regionálního akčního plánu 

je tedy provázat potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami 

financovatelnými z evropských, národních a dalších zdrojů. Klíčovou aktivitou RSK je proto mapování 

tzv. absorpční kapacity území. RSK prostřednictvím svého zvoleného zástupce spolupracuje s Národní 

stálou konferencí (NSK) zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). RSK (prostřednictvím NSK 

a MMR) zpracovává podklady pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů na základě jejich 

požadavku, koordinuje aktivity v rámci svého území a každoročně předkládá Zprávu o hodnocení plnění 

Regionálního akčního plánu. 

V této souvislosti vykonala v průběhu roku 2019 Regionální stálá konference Pardubického 

kraje (RSK Pk) řadu aktivit. Cílem této Výroční zprávy je: 

- popsat nejpodstatnější aktivity RSK, jejích pracovních skupin (PS) a sekretariátu 

v průběhu roku 2019 s ohledem na role stanovené statutem RSK, 

- zhodnotit efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK, 

s jednotlivými řídicími orgány programů ESI fondů či s MMR jakožto subjektem 

odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze, 

- identifikovat realizované kroky vedoucí k lepšímu naplňování funkcí RSK, 

- identifikovat rizika spojená s činností RSK, včetně plánu rozvoje fungování RSK, 

mj. eliminujícím stanovená rizika. 

Výroční zpráva slouží především pro účely odboru regionální politiky MMR, jemuž získaná data 

umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK v jednotlivých krajích a rovněž mohou přispět ke zlepšení 

nastavení systému koordinace územní dimenze. Dále zpráva poskytne řídicímu orgánu Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) shrnutí činnosti ve vztahu ke krajským a místním 

akčním plánům rozvoje vzdělávání včetně hodnocení funkčnosti PS Vzdělávání a stavu zpracování 

akčních plánů, obdobně i pro projekty Smart Akcelerátoru. V neposlední řadě bude zpráva součástí 

monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc (OP TP), z něhož je finančně 

podpořena činnost RSK Pk. 
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Pro zpracování výroční zprávy byly využity zejména následující podklady: 

• činnost RSK Pk, 

• zápisy z jednání RSK Pk v roce 2019,  

• činnost pracovních skupin RSK Pk, 

• zápisy z jednání pracovních skupin RSK Pk v roce 2019, 

• zápisy ze setkání sekretariátů RSK pod záštitou MMR, 

• aktivity sekretariátu RSK Pk, 

• web Územní dimenze www.uzemnidimenze.cz,  

• výstupy z webového portálu www.rozvoj-pk.cz, 

• výstupy z Databáze projektových záměrů (dále jen „Databáze“) www.rozvoj-pk.cz využívaná 

pro účely mapování absorpční kapacity Pardubického kraje. 
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1 Přehled a popis aktivit RSK Pk 

Regionální stálá konference Pardubického kraje zahrnuje 18 členských institucí, v roli stálého 

hosta je 6 institucí. Sekretariát RSK Pk je zajišťován oddělením regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Pardubického kraje (KrÚ Pk).  

Instituce Člen Náhradník 

1 Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

hejtman 
předseda RSK  

Ing. Roman Línek, MBA 

2 Pardubický kraj Mgr. Richard Červenka (OR) Mgr. Miroslav Smejkal 

3 Pardubický kraj Mgr. Kiss Martin (OŠK) Ing. Miloslava Drábková 

4 Pardubický kraj 
Mgr. Hana Štěpánová, člen 

RPk Michal Kortyš, člen RPk 

5 Pardubický kraj Ing. Helena Zahálková (OSV) Ondřej Flégr  

6 
Zástupce statutárních měst 

zastoupený nositelem ITI/IPRÚ 
(nominace SMO ČR) 

Ing. Martin Charvát Mgr. Miroslav Janovský 

7 

Zástupce středně velkých měst 
(zpravidla okresních měst mimo 

nositele ITI/IPRÚ - nominace SMO 
ČR) 

Mgr. David Šimek Mgr. Magdaléna Peterková 

8 Zástupce malých měst nominace 
SMO ČR) 

Ing. Michaela Matoušková Ing. Vojtěch Krňanský 

9 
Zástupce za venkov (nominace SMS 

ČR) Pavel Eliáš  Jozef Petrenec 

10 Zástupce za venkov (nominace 
SPOV) Ing. Jiří Kosel Miloš Vlasák 

11 Zástupce Strategie inteligentní 
specializace Ing. Jan Voborník Jana Leitnerová, BA (Hons) 

12 Zástupce krajské sítě MAS Ing. Michaela Kovářová Petra Martinů, DiS. 

13 Zástupce krajské hospodářské 
komory Ing. Jiří Doležal, CSc RNDr. Eva Malinová 

14 Zástupce nestátních neziskových 
organizací - KONEP 

Jolana Štěpánková  Bc. Jana Machová 

15 Zástupce akademického sektoru 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

rektor univerzity 
místop ředseda RSK  

prof. Ing. Tatiana Molková, 
Ph.D. 

16 Zástupce Agentury pro sociální 
začleňování Mgr. Ivana Hrubá Mgr. Jana Chovancová 

17 Zástupce krajské pobočky Úřadu 
práce ČR 

Ing. Petr Klimpl, 
 ředitel krajské pobočky 

JUDr. Eva Mikšová 
ředitelka odboru 

zaměstnanosti krajské 
pobočky ÚP 

18 Vlastní výběr dle potřeb regionu - 
RRA Pk 

Mgr. Klára Štefančová 
pověřena řízením Ing. Michaela Hošková 

19 
Vlastní výběr dle potřeb regionu - 

zástupce pracovní skupiny Cestovní 
ruch 

René Živný, člen RPk Ing. Irena Lněničková 

20 Česká biskupská konference Mgr. Pavel Boštík Lenka Kučerová 
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Stálí hosté 

21 Pardubický kraj Ing. Ladislav Umbraun (OD) Ing. Mojmír Myšák  

22 CzechInvest 
Ing. Tomáš Vlasák 

ředitel regionální kanceláře 
Ing. Tereza Všetečková 

  

23 MMR ČR Mgr. Štěpán Nosek 
Ing. Jitka Barcalová  

- 

24 Statutární město Pardubice Mgr. Miroslav Janovský - 

25 zástupce IROP Ing. Lenka Fodorová 
ředitelka odboru Ing. Zuzana Horčičková 

26 zástupce MAP Mgr. Eva Feyfarová - 

Tabulka 1: Seznam členů a náhradník ů RSK Pk k 25. 9. 2019 

V průběhu roku 2019 se uskutečnila 4 jednání RSK Pk, z toho 2 formou per rollam hlasování. 

Jednání RSK Pk byla věcná a zabývala se hlavně tématy, které bylo třeba projednat a schválit vzhledem 

k časovému harmonogramu jejich naplňování. Jednalo se zejména o Regionální akční plán (RAP), 

Krajský akční plán (KAP) a Místní akční plány (MAP). K těmto tématům se vztahovala i přijatá usnesení.  

Mimo to byly na programu jednání také informace MMR o aktuálních záležitostech, především 

o přípravách nového programovacího období 2021+. Další prezentované informace se týkaly činností 

na území Pardubického kraje, které přímo či nepřímo souvisejí se strategickými dokumenty kraje, 

potažmo jeho celým rozvojem a spolupráce mezi zainteresovanými aktéry. Hlasování o usnesení 

(změny v nominacích jednotlivých členů RSK Pk, případně schvalování dokumentů souvisejících 

s činností RSK Pk) probíhá jednohlasným konsenzem. S tématy pro jednání RSK Pk přichází v drtivé 

většině pracovníci sekretariátu RSK Pk. 

RSK Pk pravidelně vysílá svého zástupce také na jednání Národní stále konference. Aktivní 

účast tohoto zástupce na jednotlivých jednáních NSK je důležitým zdrojem informací pro další činnost 

RSK Pk. 

 

Korespondenční hlasování RSK Pk 31. 1. 2019 – 15. 2. 2019 

Ve dnech 31. 1. 2019 – 15. 2. 2019 proběhlo korespondenční (per rollam) hlasování RSK Pk, na 

jehož programu bylo schválení aktualizovaného seznamu členů a náhradníků RSK Pk a návrh změny 

zastoupení RSK Pk v Národní stálé konferenci.  

 

1.1. RSK Pk jako celek 
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Změny ve složení členů a náhradníků RSK Pk byly vyvolány zejména volbami do obecních 

samospráv na podzim 2018 (nutnost nových nominací zástupců za Svaz měst a obcí) a dále změnou na 

pozici vedoucího odboru rozvoje KrÚ Pk. S tím byla spojena potřeba nové nominace zástupce RSK Pk 

v NSK, kdy místo Ing. Pavla Kalivody byl zvolen Mgr. Richard Červenka, vedoucí odboru rozvoje KrÚ Pk. 

Korespondenčního hlasování se zúčastnilo 13 stálých členů z celkového počtu 20 členů 

s hlasovacím právem s tím, že všichni hlasující vyjádřili souhlas. 

Přijatá usnesení: 

- Regionální stálá konference Pardubického kraje bere na vědomí aktualizovaný seznam členů 
a náhradníků RSK Pk. 

- Regionální stálá konference Pardubického kraje odvolává Ing. Pavla Kalivodu z pozice svého 
zástupce v Národní stálé konferenci. 

- Regionální stálá konference Pardubického kraje volí jako svého zástupce do Národní stálé 
konference Mgr. Richarda Červenku, vedoucího odboru rozvoje KrÚ Pk. 

 

13. zasedání RSK Pk 27. 3. 2019 

První zasedání RSK Pk v roce 2019 proběhlo 27. 3. 2019. Zasedání se účastnilo 14 stálých členů, 

RSK Pk byla tedy usnášeníschopná. 

S krátkou prezentací vystoupil Robin Langer, aby informoval přítomné o činnosti P-PINK.  

Mgr. Miroslav Smejkal poté informoval o aktivitách sekretariátu RSK Pk ohledně propagace 

výzvy 78 IROP (zateplování bytových domů) a o chystaných seminářích pro obce, připravovaných ve 

spolupráci s RRA Pk. Dále informoval o průběžné aktualizaci Databáze www.rozvoj-pk.cz, stavu přípravy 

Národního investičního plánu a o přípravě konání pracovních skupin. Na závěr předložil informace 

o zpracování Zprávy o hodnocení plnění RAP Pardubického kraje za tříleté období 2016-2018 

a o zpracování Výroční zprávy Regionální stálé konference Pardubického kraje za rok 2018.  

Další přednášející byla Ing. Radana Leistner Kratochvílová z Odboru regionální politiky MMR. 

Informovala o přípravě České republiky na Programové období 2021+, Strategii regionálního rozvoje 

ČR 2021+ (SRR 21+) včetně akčního plánu, národních dotačních programech 2019, publikaci Národní 

dotační tituly pro obce 2019 a výzkumném projektu „Efektivní nastavení NDT pro rozvoj regionů“.  

Dále vystoupil Mgr. Miroslav Janovský, který upozornil, že po zohlednění finálních statistických 

údajů za HDP v roce 2017 a s očekáváným vystoupením V. Británie z EU se může Pardubický kraj jako 

součást NUTS II Severovýchod v novém programovém období dostat mezi přechodové regiony s nižší 

mírou financování. Bylo diskutováno pravidlo n+2 pro období 2021+ vedoucí k potřebě rychlé přípravy 

projektů. Zástupce MMR zmínil i předpokládanou změnu v pojetí RAP a role RSK.  

Na závěr byly shrnuty informace za ITI Hradecko-Pardubické aglomerace. 
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Přijatá usnesení: 

- Regionální stálá konference Pardubického kraje schvaluje program jednání RSK Pk dne 27. 3. 2019. 
- Regionální stálá konference Pardubického kraje bere na vědomí aktuální informace ze sekretariátu 

RSK Pardubického kraje. 
- Regionální stálá konference Pardubického kraje schvaluje Zprávu o hodnocení plnění Regionálního 

akčního plánu Pardubického kraje za tříleté období 2016-2018. 
- Regionální stálá konference Pardubického kraje schvaluje Výroční zprávu Regionální stálé 

konference Pardubického kraje za rok 2018.  
- Regionální stálá konference Pardubického kraje bere na vědomí informace z Odboru regionální 

politiky MMR. 

 

 

Obrázek 1: Fotografie z 13. zasedání RSK Pk 27. 3. 2019 

 

Zdroj: sekretariát RSK Pk 

Korespondenční hlasování RSK Pk 1. 8. 2019 – 16. 8. 2019 

Další korespondenční hlasování RSK Pk proběhlo ve dnech 1. 8. 2019 – 16. 8. 2019. RSK Pk na 

něm schválila aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji – verze 

5. aktualizace srpen 2019 včetně jeho samostatné přílohy Rámce tzv. Rámec pro oblast speciálního 

školství. 
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Korespondenčního hlasování se zúčastnilo 14 stálých členů z celkového počtu 20 členů 

s hlasovacím právem s tím, že všichni hlasující vyjádřili souhlas. 

Přijaté usnesení: 

- Regionální stálá konference Pardubického kraje souhlasí s navrhovanou aktualizací a schvaluje 
„Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji – verze 5. aktualizace srpen 
2019“ včetně jeho samostatné přílohy Rámce tzv. „Rámec pro oblast speciálního školství. 

 
 

14. zasedání RSK Pk 25. 9. 2019 

Dne 25. 9. 2019 proběhlo druhé zasedání RSK Pk v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 16 členů 

RSK Pk, RSK Pk byla tedy usnášeníschopná. 

Na úvod jednání informoval Mgr. Miroslav Smejkal o změnách ve složení členů a náhradníků 

RSK Pk. Změna se týkala zastoupení za Strategie inteligentní specializace a Agentury pro sociální 

začleňování. Současně byl nově nominován zástupce za MAP jako stálý host. Mgr. Smejkal dále 

prezentoval informace z pravidelných setkání sekretariátů RSK na MMR a informoval o seminářích 

„Dotační možnosti pro obce“, které sekretariát RSK Pk zajišťoval ve spolupráci s RRA Pk. Tématem další 

prezentace byla aktualizace projektových záměrů a proběhlé úpravy Databáze projektových záměrů Pk 

na stránkách www.rozvoj-pk.cz. Byly také doplněny informace k dotazníkovému šetření procesní 

evaluace územní dimenze, plánovanému jednání pracovní skupiny Vzdělávání a Sociální oblast a ke 

sběru projektových záměrů pro MMR. Závěrem byly prezentovány údaje o návštěvnosti webových 

stránek RSK Pk. Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně Krajské sítě MAS Pardubického kraje, vystoupila 

k bodu Různé a představila dosavadní realizaci SCLLD na území Pardubického kraje.  

 
Přijatá usnesení: 
 
- Regionální stálá konference Pardubického kraje schvaluje program jednání RSK Pk dne 

25. 9. 2019. 
- Regionální stálá konference Pardubického kraje bere na vědomí aktualizovaný seznam členů 

a náhradníků RSK Pk. 
- Regionální stálá konference Pardubického kraje bere na vědomí aktuální informace ze sekretariátu 

RSK Pardubického kraje. 
- Regionální stálá konference Pardubického kraje bere na vědomí informace k bodu Různé. 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Obrázek 2: Fotografie z 14. zasedání RSK Pk 25. 9. 2019 

 

Zdroj: sekretariát RSK Pk 

 

1.2. Sekretariát RSK Pk 

Sekretariát RSK Pk je zajišťován oddělením regionálního rozvoje Krajského úřadu Pardubického 

kraje (KrÚ Pk). V průběhu hodnoceného období došlo v rámci sekretariátu RSK Pk ke změnám výše 

úvazků u některých osob zapojených do projektu. Od 1. 10. 2019 nově nastoupila za Ing. Petru 

Kořínkovou Mgr. Martina Vitková na 0,5 úvazku. Úvazek Ing. Štěpánky Makarové je 0,9 a Ing. Bořka 

0,8. Mgr. Miroslav Smejkal má úvazek 0,3. Celkový objem úvazků pracovníků sekretariátu RSK Pk se 

tedy ke konci roku 2019 snížil na celkovou výši 2,5 úvazku.  

Sekretariát RSK Pk zajišťuje jednání RSK Pk a jejích pracovních skupin nejen z hlediska ryze 

organizačního, ale i z hlediska přípravy a zpracování odborných podkladů. Zodpovídá za administraci 

projektu Regionální stálá konference Pardubického kraje II (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000110), 

jenž navazuje na projekt předchozí a je financován z Operačního programu Technická pomoc. Dle 

potřeb komunikuje s členy RSK Pk, členy pracovních skupin, zástupci řídících orgánů (především MMR) 

a zástupci Místních akčních skupin (MAS). Významnými subjekty pro spolupráci jsou také zástupci obcí 

a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk). 
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Na začátku roku 2019 sekretariát vypracoval Výroční zprávu RSK Pk za rok 2018 a Zprávu 

o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Pardubického kraje za tříleté období 2016-2018. 

V průběhu října a listopadu se sekretariát aktivně zapojil také do sběru dat pro potřeby zpracování 

projektových záměrů pro AP SRR. Zástupci sekretariátu RSK Pk se také pravidelně zúčastňují Setkání 

sekretariátů RSK pod záštitou MMR, včetně příprav na jednání a plnění zadaných úkolů. 

Sekretariát RSK Pk v průběhu roku uspořádal také několik seminářů pro potenciální žadatele. 

V dubnu proběhly ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje semináře 

„Dotační možnosti pro obce“, které se uskutečnily ve třech městech, a to ve Svitavách (18. 4. 2019), 

Chrudimi (23. 4. 2019) a Ústí nad Orlicí (25. 4. 2019).  

Seminářem účastníky provedli zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje, Regionální 

rozvojové agentury Pardubického kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 

Program byl následující: 

- Regionální stálá konference Pardubického kraje, role Databáze projektových záměrů, 

- Představení Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, 

- Základní rozdělení dotačních titulů, 

- Příprava a realizace projektů, podání žádosti, 

- Aktuální možnosti čerpání dotací pro obce tomto v programovém období, program 

Interreg V-A Česká republika – Polsko, 

- Příprava programového období 2021+, 

- Informace o aktuální činnosti společnosti EKO-KOM, a.s. 

 

Dne 24. 9. prezentovali zástupci sekretariátu RSK Pk informace k Databázi projektových záměrů 

Pk na semináři Euroinfocentra v Pardubicích. 

Dne 25. 9. 2019 pak RSK Pk uspořádala v Pardubicích setkání se zástupci Ministerstva pro místní 

rozvoj s názvem „Čerpání evropských fondů v programovém období 2021-2027“, kterého se se kromě 

členů RSK Pk zúčastnili také představitelé obcí z rozšířenou působností Pardubického kraje a zástupci 

Místních akčních skupin z území Pardubického kraje. 

Setkání řídila Mgr. Hana Štěpánová, radní Pk zodpovědná za oblast regionálního rozvoje, 

evropských fondů a inovace. Hlavními vystupujícími byli Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení 

sekce evropských a národních programů a Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního 

rozvoje. V první části setkání zazněly aktuální informace k přípravě nového programového období EU 

2021-2027 se zaměřením na Integrovaný regionální operační program a na Strategii regionálního 

rozvoje ČR 2021+. Následně byla představena role Regionálních stálých konferencí v současném 

a v budoucím programovém období, aktuální stav přípravy Regionálních akčních plánů pro období 

2021+ a příprava principů veřejného investování. Na závěr Mgr. Miroslav Janovský, vedoucí oddělení 
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implementace strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, představil aktuální stav přípravy tohoto 

dokumentu pro období 2021+. 

Dne 15. 10. 2019 provedlo MMR v rámci sekretariátu RSK Pk kontrolu na místě projektu 

Regionální stálá konference Pardubického kraje II (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000110, a to bez 

zjištění. 

Informace k činnosti RSK Pk a jejich pracovních skupin jsou průběžně aktualizovány na 

webových stránkách RSK Pk www.rozvoj-pk.cz a internetových stránkách kraje v sekci Regionální stálá 

konference https://www.pardubickykraj.cz/regionalni-stala-konference. Webové stránky pravidelně 

informují o aktuálním dění v oblasti ESI fondů a dalším relevantním dění. Stránky RSK Pk dále obsahují 

kontaktní formulář pro požadavky, připomínky nebo náměty prostřednictvím „Napište nám“ nebo 

umožňují přihlášení se k odběru aktualit. 

 

Obrázek 3: Webové stránky www.rozvoj-pk.cz 

 

 

 

Sekretariát RSK Pk dále administruje facebookovou stránku RSK Pk s názvem Regionální stálá 

konference Pardubického kraje, odkaz https://www.facebook.com/RSKPardubickykraj/.  

 



 

13 
 

Obrázek 4: Facebooková stránka RSK Pk 

 

Zdroj: www.facebook.com/RSKPardubickraj 

Při RSK Pk jsou zřízeny tyto tři pracovní skupiny: 

a) PS Vzdělávání 

b) PS Cestovní ruch 

c) PS Sociální oblast 

 

 

PS Vzdělávání 

V roce 2019 proběhla 2 jednání PS RSK Pk. 

Ve dnech 2. 7. 2019 – 12. 7. 20191 proběhlo korespondenční hlasování PS Vzdělávání. 

Tématem bylo odsouhlasení 5. aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pk. 

Konečného hlasování se zúčastnilo celkem 20 členů PS Vzdělávání s tím, že všichni hlasující vyjádřili 

souhlas a jeden člen se zdržel hlasování s následujícím usnesením:  

„PS Vzdělávání souhlasí s navrhovanou aktualizací a doporučuje Regionální stálé konferenci Pk 

schválit aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury a investic Pk včetně jeho samostatné přílohy 

Rámce tzv. Rámec pro oblast speciálního školství.“ 

Dne 2. 10. 2019 pak proběhlo 8. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, a to v prostorách 

Krajského úřadu Pardubického kraje. Jednání se zúčastnilo 12 členů a 2 hosté. Program jednání byl 

následující: 

- Aktuální informace k evaluaci KAP Pk, analýze potřeb území a prioritizaci cílů, 

- Výstupy z dotazníkového šetření na školách a problematiku školeních akčních plánů, 

 

1.3. Pracovní skupiny RSK Pk 
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- základní informace o projektu I-KAP, 

- Nejnovější informace ke Školské inkluzivní koncepci a k analýze potřeb škol, 

- Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Pk, 

- Seznámení s dokumenty Analýza potřeb v území pro potřeby KAP II, Analýza potřeb škol 

a Prioritizace potřeb škol. Tyto dokumenty nikdo nezpochybnil a byly přijaty plným počtem 12 

hlasů.  

 

Obrázek 5: Fotografie ze 4. jednání PS Vzd ělávání 2. 10. 2019 

 
Zdroj: Sekretariát RSK Pk  
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PS Cestovní ruch 

V roce 2019 proběhlo 4. jednání PS Cestovní ruch, a to 11. 11. 2019 v prostorách Krajského 

úřadu Pardubického kraje za účasti zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Romana Birkáše. Hlavní 

body programu byly následující: 

- Krajské dotační programy v oblasti ČR na rok 2020, 

- Národní dotační tituly v oblasti cestovního ruchu - informace o výzvách na rok 2020, 

- Příprava na nové programovací období 2021+ a předpokládaná role RSK, včetně jejích 

pracovních skupin. 

 

PS Sociální oblast 

V červenci proběhlo dotazníkové šetření s cílem konkretizovat další tematické směřování této 

PS, sekretariát však obdržel jen minimum zpětných reakcí. 

Dne 21. 10. 2019 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje teprve druhé 

jednání pracovní skupiny Sociální oblast. Mezi hlavní body programu patřilo: 

- Příprava na nové programovací období 2021+ a předpokládaná role RSK, včetně jejích 

pracovních skupin,  

- Očekávání Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje od činnosti pracovní 

skupiny Sociální oblast s ohledem na jiné existující platformy, 

- Možnosti rozvoje činnosti pracovní skupiny Sociální oblast ve spolupráci s Agenturou pro 

sociální začleňování, 

- Výsledky dotazníkového šetření členů PS Vzdělávání, 

- Představení aktérů a definování podnětů pro činnost pracovní skupiny Sociální oblast a čerpání 

financí v novém programovacím období v Pardubickém kraji,  

- Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 
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Obrázek 6: Fotografie z 2. jednání Pracovní skupiny Sociální oblast 25. 10. 2019 

 

Zdroj: Sekretariát RSK Pk 

 

Hodnocení činnosti PS 

V případě PS Vzdělávání šlo o jednání, která měla jasně daný účel a cíl – příprava KAP, a to 

zejména aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury, včetně provázanosti se zpracovávanými MAP. 

Tomu odpovídala i aktivita jejich členů a způsob diskuse předkládaných materiálů. V případě PS 

Cestovní ruch šla o jednání, jejichž cílem byla výměna informací 

a dobrých praxí. PS Sociální oblast se zaměřila především na samotné fungování pracovní skupiny jako 

takové, její účel a budoucí náplň. 
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1.4. Komunikace s Řídícími orgány a MMR 

Pracovníci sekretariátu RSK Pk se pravidelně účastní setkání pracovníků sekretariátů RSK 

pořádaných MMR. Získávají zde a dále předávají informace, které slouží k zajištění a úspěšné realizaci 

projektů regionálních stálých konferencí na území České republiky. Tato setkání slouží jako platformy 

pro sdílení zkušeností s fungováním jednotlivých RSK i jako místo pro sdílení a debatu o problémech 

při plnění dílčích úkolů, které jsou na RSK delegovány. 

Další významnou formou komunikace jsou pak e-mailové zprávy, jejichž hlavní výhodou je 

operativnost. Sekretariát Pk tímto způsobem pravidelně plní úkoly zadané ze strany MMR, případně 

jinými řídícími orgány. RSK Pk se tak mimo jiné v roce 2019 podílela na sběru dat pro Akční plán SRR 

21+. 

 

1.5. Komunikace v rámci území Pardubického kraje  

V prosinci 2018 byly sekretariátem RSK Pk osloveny všechny obce a města na území Pk s žádostí 

o aktualizaci všech projektových záměrů a k vložení nových záměrů do Databáze projektových záměrů 

Pardubického kraje na stránkách www.rozvoj-pk.cz. Subjekty, které vkládají projektové záměry do 

Databáze, byly k aktualizaci či doplnění vyzvány prostřednictvím datových schránek. Zároveň se 

podařilo navázat hlubší spolupráci s MAS Pardubického kraje a Regionální rozvojovou agenturou 

Pardubického kraje. V závěru roku byla do Databáze vložena také data za Pardubický kraj v roli 

realizátora projektů. Na základě toho došlo v průběhu roku 2019 ke skokovému nárůstu objemu 

vložených projektových záměrů, a to především v rámci veřejné správy. 

Aktuální pokrytí území Pardubického kraje Databází projektových záměrů z hlediska obcí 

zobrazuje následující mapa, kde žlutě zvýrazněné obce mají svůj účet v Databázi Pk.  
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Obrázek 7: Pokrytí Databáze na území Pardubického kr aje z hlediska obcí 

Zdroj: www.rozvoj-pk.cz 

 

Databáze tak k 31. 12. 2019 obsahovala celkem 3 805 projektových záměrů s celkovými 

náklady v hodnotě přes 44 mld. Kč (do statistiky je zahrnuto 12 projektů Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace (SŽDC) s celkovými náklady 20, 69 mld. Kč).  

Statistické údaje o Databázi Pk poskytují následující tabulky. Do statistik nejsou zahrnuty 

projekty zrušené (v počtu 132) a projekty s neznámým stavem (v počtu 450), tzn. projekty, které po 

1. 1. 2019 nebyly aktualizovány.  
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Tabulka 2: Členění dle typu žadatele 

Typ žadatele Celkem % Podíl 
Předpokládané celkové 
náklady 

% Podíl 

neziskové organizace 231 6,07 903 605 097 2,01 

podnikatelský 129 3,39 3 667 957 000 8,15 

školy a školská zařízení 239 6,28 1 905 005 000 4,23 

veřejná správa 3206 84,26 38 510 488 505 85,60 

Celkový součet 3805 100,00 44 987 055 602 100,00 

Zdroj: www.rozvoj-pk.cz  

Tabulka 2 popisuje členění projektů dle subjektu, přičemž největší zastoupení zaujímá veřejná 

správa. 

 

Tabulka 3: Členění dle p řipravenosti projektu 

 
Stádium 

 
Celkem 

% Podíl 
Předpokládané celkové 
náklady 

 
% Podíl 

Dokumentace na úrovni pro žádost 468 12,30 16 263 782 591,00 36,15 

Idea 2191 57,58 17 497 452 828,00 38,89 

Projektový záměr 647 17,00 7 170 540 640,00 15,94 

Realizace 235 6,18 2 851 646 408,00 6,34 

Ukončený projekt – udržitelný provoz 264 6,94 1 203 633 135,00 2,68 

Celkový součet 3805 100,00 44 987 055 602,00 100,00 

Zdroj: www.rozvoj-pk.cz  

Z tabulky 3 je patrné, že v Databázi Pk mají největší zastoupení projekty ve stavu Idea, v těsném 

závěsu za nimi pak projekty ve stavu Dokumentace na úrovni pro žádost. Realizováno je ke konci 

sledovaného období pouze přes 6 % vložených projektů. Tato hodnota však může být zkreslená, 

protože může docházet k situacím, kdy je projekt realizován, avšak zadavatel údaje v Databázi 

pravidelně neaktualizuje.  
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Tabulka 4: Členění projektových zám ěru dle zam ěření 

Zaměření Celkem 

Bydlení 78 

Cestovní ruch 34 

Doprava - ostatní 370 

Doprava - Silnice 284 

Energetické úspory 189 

Informační technologie 18 

Integrovaný záchranný systém 41 

Kultura, památková péče 231 

Lesnictví 41 

Odpady 70 

Ostatní zaměření 607 

Podnikání a inovace 52 

Přeshraniční spolupráce 3 

Sociální oblast 131 

Sport 99 

Technická pomoc 26 

Věda a výzkum 10 

Veřejná správa 131 

Veřejný prostor 74 

Vybavenost a infrastruktura obcí 427 

Vzdělávání 403 

Zaměstnanost 19 

Zdravotnictví 32 

Zemědělství 19 

Životní prostředí 416 

Celkový součet 3805 

Zdroj: www.rozvoj-pk.cz 

Dle tabulky 4 je patrné, že nejvíce projektových záměrů bylo vloženo do kategorie ostatní, 

jedná se například o oblasti – výstavby sportovních a multifunkčních hřišť, knihoven, komunitních 

center, kulturních domů, opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic, obnovy chodníků, aj. 
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2 Dobrá praxe 

Příkladem dobré praxe v rámci RSK Pk je dle našeho názoru webová aplikace Databáze 

projektových záměrů Pardubického kraje na www.rozvoj-pk.cz, využívaná pro účely mapování 

absorpční kapacity Pardubického kraje. 

Databáze je provozována v rámci RSK Pk již od plánovacího období 2007 – 2013. Během té 

doby byla Databáze v mnoha směrech upravena - zmínit je možné např. prvotní nasměrování 

vkladatele nového projektu podle zadaných klíčových témat do relevantních opatření operačních 

programů, automatizovaný způsob komunikace se zadavatelem projektu, rozsáhlé možnosti 

statistického vyhodnocování zadaných projektů (po tématech, územních celcích), apod. 

V roce 2019 proběhly další úpravy Databáze projektových záměrů směrem k vyšší uživatelské 

přívětivosti aplikace a dalším možnostem statistického zpracování dat. Především ale došlo ke 

skokovému nárůstu vložených informací. To se podařilo především díky velmi dobré spolupráci 

s vybranými MAS na území Pardubického kraje, ale také s RRA Pk. Databáze také nově obsahuje 

projekty Pardubického kraje jako realizátora projektů.  

Dále se podařilo dojednat spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. 

Nově může každý uživatel u svého projektového záměru souhlasit se zpřístupněním záměru 

„konzultantovi – RRA Pk“. Na základě tohoto oprávnění kontaktuje RRA Pk následně daného uživatele 

s nabídkou pomoci při výběru vhodného dotačního titulu.  

Vzhledem k narůstajícímu počtu nových uživatelů zpracoval sekretariát RSK Pk v závěru roku 

2019 příručku „Databáze projektových záměrů Pardubického kraje“, kterou zveřejnil na svých 

webových stránkách a plánuje také její tištěnou verzi. 
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Obrázek 8: Hlavní stránka Databáze projektových zám ěrů Pk 

 

Zdroj: www.rozvoj-pk.cz 
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3 Rizika činnosti RSK a naplňování rolí sekretariátu RSK  

Následující kapitola popisuje rizika činnosti RSK s bližším popisem a jejich významností. 

Uvedená rizika do velké míry odpovídají rizikům předloženým v rámci Výroční zprávy pro rok 2018, 

jejich pravděpodobnost a dopad ovšem s postupem času vnímáme jako výraznější. 

 

Tabulka 5: Rizika činnosti RSK 

Název rizika Popis rizika 

Pravděp
odobno

st 
(1-5) 

Dopad 
(1-5) 

Význa
mnost 
(P * D) 

Nedostatečná zpětná vazba 
ŘO a dalších subjektů 
k podnětům, připomínkám 
a požadavkům RSK  

RSK nedostávají ze strany ŘO zpětnou vazbu 
ani bližší informace o tom, co se děje s jejich 
doporučeními. Sesbíraná a předaná data 
o projektových záměrech, bariérách 
a „bílých místech“ se nepromítají do výzev a 
harmonogramů jednotlivých ŘO. 

5 5 25 

Nejasná role RSK 

RSK nemají jasně stanovenou pozici v rámci 
struktury implementace ESI fondů, 
především ve vztahu k ŘO. Nedostatečné 
legislativní ukotvení pravomocí RSK výrazně 
omezuje jejich vliv a význam. 

5 5 25 

Nízká aktivita členů RSK  

Úzce souvisí s předchozími riziky. Členové 
RSK ztrácí motivaci, berou účast na jednáních 
spíše formálně, jejich aktivita při tvorbě 
programu a návrhu témat je velmi nízká. 

4 5 20 

Slabá pozice Sekretariátu RSK 
bez konkrétních pravomocí 

Sekretariát plní především úkoly zadané 
MMR, ze strany členů RSK Pk existuje jen 
nízká poptávka po aktivitách sekretariátu.  

4 3 12 

Málo četná a formální jednání 
PS 

Program tvoří především informace ze strany 
sekretariátu RSK aj. subjektů. Neprobíhá širší 
diskuse a nejsou generovány podněty 
vyplývající z potřeb území. 

3 4 12 

Zdroj: sekretariát RSK Pk 

 

Další možná rizika 

Následuje přehled možných rizik (méně významných), která mohou nastat v rámci činnosti RSK 

a sekretariátu. Jde jen o obecný výčet a řazení bodů je náhodné. 

- Postupně slábnoucí zpětná vazba ze strany území (např. při mapování absorpční kapacity, 

sběru podnětů apod.), 

- Personální fluktuace v sekretariátu RSK, 

- Slabé povědomí o činnostech RSK v území, 

- Slabé propojení mezi regionálními stálými konferencemi a Národní stálou konferencí, 
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- RAP neodráží potřeby regionů (např. nedostatečná návratnost při sběru projektových záměrů, 

výrazný nepoměr hodnot uvedených v RAP s reálnou situací dle předložených projektových 

žádostí apod.). 

 

4 Plán rozvoje fungování RSK 

Popis opatření k eliminaci rizik s koeficientem významnosti vyšším než 12: 

- Nedostatečná zpětná vazba ŘO a dalších subjektů k podnětům, připomínkám a požadavkům 

RSK , 

- Nejasná role RSK, 

- Nízká aktivita členů RSK. 

Všechna uvedená rizika spolu jednoznačně souvisí a jsou vzájemně propojená. Primárním 

řešením by bylo jasné právní ukotvení pozice RSK v implementační struktuře ESI fondů. RSK by se tímto 

způsobem mohla podílet na přípravě a harmonogramu jednotlivých výzev jako rovnocenný partner ŘO, 

přičemž její připomínky k připravovaným výzvám by byly závazné. Na základě toho by stoupl její 

význam a tím také aktivita a motivace jejích členů.  

 

4.2 Plán aktivit pro období 2020 

V průběhu roku 2020 budou dle aktuální potřeby realizována další jednání RSK Pk, a to jak 

v prezenční podobě, tak v podobě hlasování per rollam v odůvodněných případech. To samé platí pro 

jednání PS Vzdělávání, PS Cestovní ruch a PS Sociální oblast. 

Sekretariát se bude účastnit společných jednání sekretariátů RSK pod záštitou MMR a bude 

plnit úkoly vyplývající z těchto jednání. I nadále bude zajišťovat jednání RSK Pk jak z hlediska 

organizačního, tak v rámci odborných podkladů. Sekretariát RSK Pk se při své činnosti bude inspirovat 

dobrou praxí sekretariátů ostatních RSK, v této souvislosti se plánují společná setkání na úrovni 

jednotlivých sekretariátů. 

Z pohledu sekretariátu RSK Pk bude pokračovat sběr projektových záměrů a jejich aktualizace 

prostřednictvím Databáze. Sekretariát zajistí další úpravu Databáze, aby umožňovala kvalitnější 

kontakt s potencionální žadateli, kteří budou moci prostřednictvím databáze podávat své náměty 

v oblasti bílých míst dotační podpory jednotlivých problematik a bariér čerpání ESI fondů a národních 

dotačních titulů. Zároveň bude dál intenzivně propagovat Databázi a její význam. 

Současně by se v průběhu 1. pololetí 2020 měly uskutečnit 2 semináře v území Pk. Semináře 

se budou týkat dotačních možností pro obce. 

4.1 Popis opat ření k eliminaci rizik
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5 Seznam zkratek 

 

CLLD   Komunitně vedený místní rozvoj 

CZV   Celkové způsobilé výdaje 

ČR   Česká republika 

ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy  

EU   Evropská unie 

IPRÚ   Integrované plány rozvoje území 

IROP   Integrovaný regionální operační program 

ITI   Integrované územní investice 

KAP   Krajský akční plán 

KrÚ Pk   Krajský úřad Pardubického kraje 

MAP   Místní akční plán 

MAS   Místní akční skupina 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  

NSK   Národní stálá konference 

OD   Odbor dopravy 

OPTP   Operační program Technická pomoc 

OR   Odbor rozvoje 

OSV   Odbor sociálních věcí 

OŠK   Odbor školství 

Pk   Pardubický kraj 

PS   Pracovní skupina 

RAP Pk    Regionální akční plán Pardubického kraje  

RRA Pk    Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

RSK   Regionální stálá konference 

ŘO   Řídící orgán 

SRR21+   Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

SŽDC   Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
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