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Metodika je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 12. října 2015 č. 806, o Akčním plánu 

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2015 – 2016 (dále jen „Akční plán“), který je 

krátkodobým realizačním dokumentem Strategie regionálního rozvoje ČR (dále jen „SRR“) 

a podrobně rozpracovává její navržená opatření z hlediska věcného a časového, přičemž reaguje na 

aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje ČR. Úkolem pro ministryni pro místní rozvoj bylo 

zpracovat ve spolupráci s určenými resorty indikátorovou soustavu pro účely monitorování 

a vyhodnocení Akčního plánu, která je součástí předkládané Metodiky vyhodnocení Strategie 

regionálního rozvoje. 

 

Metodika vychází z potřeb Akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR, a to především 

z kapitoly 6 – Monitorování, hodnocení a aktualizace akčního plánu realizace SRR. Zde je uvedeno 

(mimo jiné), že monitorování Akčního plánu bude jedním z podkladů pro hodnocení SRR a metodika 

vyhodnocení bude samostatným dokumentem, který stanoví rovněž indikátory.  

 

Metodiku vyhodnocení SRR připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s Pracovní 

skupinou k Akčnímu plánu Strategie regionálního rozvoje, v níž jsou zastoupeny resorty stanovené 

usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 344 ke Strategii regionálního rozvoje: 

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo vnitra 

 Ministerstvo kultury 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo životního prostředí. 

1. ÚVOD 
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Řešení je postaveno z významné části na využití indikátorů, které mají napomoci: 

 

 k pravidelnému monitoringu naplňování Akčního plánu realizace SRR 

 k vyhodnocení naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 

 při případné aktualizaci Strategie regionálního rozvoje ČR 

 při přípravě nové Strategie regionálního rozvoje ČR 

 

Vyhodnocením naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR je myšleno vyhodnocení indikátorů 

stanovených v příloze č. 1. Vyhodnocením není v tomto kontextu myšlena evaluace, tak jak je 

definována např. v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014-2020, tedy jako 

nástroj používající jak kvantitativní, tak kvalitativní metody.  

 

Zvolená indikátorová soustava uvedená v příloze č. 1 je základní soustavou indikátorů, která může být 

na základě potřeb dále doplněna o další relevantní indikátory (např. potřeby identifikované 

v Pracovní skupině ke Strategii regionálního rozvoje, podněty územních partnerů, potřeby ve vazbě 

na regionální akční plány aj).     

 

Pro potřeby monitoringu Akčního plánu realizace SRR byl stanoven alespoň jeden vhodný indikátor 

pro každou aktivitu Akčního plánu. Vzhledem k charakteru Akčního plánu, který bude zpracováván ve 

dvouletých intervalech, se jedná především o indikátory výstupu, které vycházejí z operačních 

programů EU a případně dalších národních dotačních titulů. Tyto indikátory výstupu jsou doplněny 

s ohledem na dostupnost a využitelnost dat dalšími indikátory, ať už výsledku, nebo kontextu.  

 

Kromě indikátorů je současně předkládán návrh postupu monitoringu AP SRR a vyhodnocení SRR 

včetně struktury Zprávy o uplatňování SRR. 

 

 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA  
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 INDIKÁTORY – METODICKÁ VÝCHODISKA 3.1

 

Základním nástrojem monitoringu strategií jsou monitorovací indikátory. Ty představují jistou (více či 

méně přesnou) kvantifikaci cílů a naplňování strategie do podoby měřitelných ukazatelů. Pro různé 

úrovně strategie jsou vhodné různé typy indikátorů – indikátory výstupu, výsledku a kontextu – 

přičemž mezi nimi nemusí být vždy jednoznačně ostrá hranice.  

 

Indikátory výstupu monitorují bezprostřední efekty implementace. Jsou určené pro sledování 

a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Jsou 

zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních jednotkách či počtu kusů (jako např. délka postavených 

železničních tratí v km, počet podpořených firem). Charakteristikou je definice, jednotka, způsob 

sledování, nulová výchozí hodnota a agregovatelnost z úrovně projektů. Tyto indikátory jsou vhodné 

zejména pro potřeby monitoringu Akčního plánu SRR. 

 

Indikátory výsledku měří výsledky prováděných aktivit a opatření ve vztahu k definovaným cílům 

a zaměření jednotlivých opatření a aktivit. Mají širší platnost a souvislost, slouží k prokázání, zda bylo 

dosaženo programových cílů dle daného programového dokumentu. Obsahují např. informaci 

o zpravidla střednědobých změnách v důsledku vytvořených výstupů, např. změnách v chování, 

změnách výrobních kapacit nebo vývoji produkce u příjemců. Indikátory výsledku charakterizují jevy, 

které lze vyjadřovat spíše v naturálních (fyzických) jednotkách (např. snížení emisí z dopravy). 

 

Kontextové indikátory zabezpečují kvantifikovanou informaci o sociální a ekonomické situaci 

populace a environmentálním stavu a mohou identifikovat potřeby v určitém čase. Charakterizují 

sociální a ekonomické prostředí, ve kterém se strategie odehrává. Jedná se o statistické ukazatele, 

které jsou určeny pouze pro popis stavu v dané oblasti a sledování trendů, nejsou vhodné pro 

hodnocení přímého efektu intervencí. Nicméně jsou důležité pro určení priorit a naléhavosti řešení 

opatření s ohledem na stav, trend a případnou indikaci vývoje v nesouladu s požadavky udržitelného 

rozvoje. Pro ekonomickou intervenci je to důležité hledisko sanace negativních stavů a změny 

nežádoucích trendů. Kontextové indikátory částečně reflektují indikátory výsledku v dlouhodobějším 

časovém horizontu. 

 

Při sestavování monitorovacího systému Akčního plánu byl kladen důraz především na indikátory 

výstupu. Při vyhodnocování strategie nabývají na významu také indikátory výsledku doplněné 

o indikátory kontextové. Ty by totiž měly poskytovat lepší zpětnou vazbu o tom, zda realizované akce 

(monitorované prostřednictvím výstupů) dosahují kýžených cílů.  

 

Při návrhu indikátoru byla rovněž zohledňována dostupnost, nákladovost jeho získání, dlouhodobá 

zajištěnost/garance, validace, vazba na metodicky dobře zajištěný mechanismus monitoringu 

a následně dobrou vypovídací schopnost indikátorů. Tj. indikátory, případně data pro jejich výpočet 

musí být dobře dostupná, ať už z dat vyplývajících z operačních programů, tak i dalších veřejných 

databází. Současně je potřeba zdůraznit, že v řadě případů je nezbytná alespoň základní interpretace 

v širších souvislostech.  

3. NÁVRH MONITOROVACÍCH A HODNOTÍCÍCH INDIKÁTORŮ 
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 POSTUP PŘI VÝBĚRU INDIKÁTORŮ 3.2

 

Dle Metodiky přípravy veřejných strategií je při vytvoření soustavy indikátorů doporučován postup 

v dílčích krocích, kterými jsou definování indikátorů pro sledování jednotlivých cílů, stanovení 

výchozích a cílových hodnot indikátorů, identifikace předpokládaných zdrojů dat a revize 

indikátorové soustavy. Pro stanovení cílových hodnot lze v některých případech využít limity dle 

platných právních předpisů (např. limity znečistění ovzduší), jinde je možné navrhnout pouze žádoucí 

trend.  

 

Výběr indikátorů byl v převážné míře založen na indikátorech již obsažených v Národním číselníku 

indikátorů, které jsou následně využity ve schválených operačních programech. Kromě toho byly 

zařazovány indikátory používané v některých sektorových strategiích (např. Plán odpadového 

hospodářství ČR) nebo významné datové zdroje (např. ČSÚ databáze). Z pohledu dalšího rozšiřování 

komplexní datové základny pro sledování stavu a rozvoje území může být relevantní další rozvoj 

Regionálního informačního servisu. Další velmi cennou zdrojovou základnou indikátorů bude plnění 

monitorovací role Regionálních stálých konferencí, zde je třeba zajistit vazbu na národní úroveň. 

   

Zde je třeba zdůraznit, že veřejně dostupný je pouze původní Národní číselník indikátorů, který platil 

pro období do r. 2014. Zpracovatelům byla poskytnuta nová verze, která je však doposud v pracovní 

verzi a tedy neschválena. Jsou v ní obsaženy indikátory nových operačních programů. Z tohoto 

číselníku se při návrhu indikátorů vycházelo. 

 

Dále je potřeba konstatovat některá omezení monitoringu pomocí indikátorů. Jednak se jedná vždy 

o určitou míru zobecnění skutečnosti, neboť indikátory v řadě případů vyjadřují kvantitu určitých 

výstupů, nikoliv však jejich kvalitu. Dalším omezením je zúžení využití pouze na vybranou část 

sledovaných jevů, tj. především intervence prostřednictvím operačních programů nebo národních 

dotačních titulů a jiných. Jevy, které nejsou sledovány (např. úspory energie v domácnostech 

řešených bez dotací), zde zahrnuty být nemohou, pouze mohou být částečně hodnoceny 

prostřednictvím vhodných indikátorů kontextových nebo výsledkových.  

 

 NÁVRH INDIKÁTOROVÉ SADY 3.3

 

Návrh indikátorové sady je uveden v samostatné příloze.  
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 NÁVRH MONITOROVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU  4.1

 

4.1.1 Limity hodnocení SRR ČR 

 

SRR ČR 2014-2020 obsahuje základní indikátory pro sledování rozvoje v oblasti ekonomické, sociální 

a environmentální. U zvolených indikátorů však není zřejmé, jaké cíle a opatření jsou jimi 

vyhodnocovány. Zvolená soustava je navíc poměrně omezená a neobsahuje indikátory sledující pozici 

České republiky v evropském kontextu.  Pro dobrou identifikaci regionálních rozdílů by bylo vhodné 

v dalších fázích vývoje navrhované indikátorové soustavy vytvořit sadu indikátorů, které by bylo 

možné využít pro měření/identifikaci regionálních rozdílů. Jinak platí omezující skutečnost, že na 

obecně nebo široce stanovené cíle SRR se obtížně stanovují konkrétní měřitelné indikátory. Pro lepší 

odůvodnění změny kontextových indikátorů dále platí požadavek zjistit roli národních a regionálních 

veřejných rozpočtů. 

 

Dle schválené SRR ČR 2014-2020 (str. 132-133) bude sledování plnění cílů SRR prováděno ve třech 

časových intervalech: 

 

(a) Průběžný monitoring stavu implementace SRR ve čtvrtletních intervalech 

(b) Roční zpráva o vývoji regionální dimenze 

(c) Víceleté hodnocení realizace SRR (každé 3-4 roky) 

 

Metodika vyhodnocení SRR upřesňuje tyto definované intervaly následujícím způsobem: 

 

(a) Vzhledem ke skutečnosti, že pro vyhodnocení SRR jsou využity převážně indikátory výsledku 

a kontextové indikátory, a vzhledem k faktu, že data potřebná pro vyhodnocení většiny 

stanovených indikátorů nejsou publikována častěji než s roční periodicitou, bude od tohoto 

typu hodnocení upuštěno.  

(b) Je nahrazeno Zprávou o plnění územní dimenze, která je založena na vyhodnocení 

naplňování Národního dokumentu k územní dimenzi a na zmapování územního rozložení 

investic z ESIF. 

(c) Bude zpracováno k 31. 3. 2017 a k 30. 9. 2019 ve struktuře naznačené v kapitole 4.3.  

 

Dalším problémem vyplývajícím z podstaty SRR ČR je skutečnost, že SRR je rámcem pro regionální 

rozvoj ČR, který je pouze zčásti financován ze zdrojů na evropské či národní úrovni (ESIF, národní 

programová podpora), ale také z rozpočtu krajů, obcí, případně i soukromých subjektů, které nejsou 

součástí výše zmiňovaných institutů. Je tedy zřejmé, že při hodnocení realizace Strategie nebude 

možno zcela jednoznačně rozlišit, zda a v jaké míře byl vývoj ovlivněn intervencemi v rámci Strategie, 

nebo jinými procesy probíhajícími mimo celý systém financování cílů strategie (například dynamika 

“přirozeného vývoje“, globální vlivy, přeshraniční vlivy, aktuální ekonomické situace, neočekávaných 

rizik – např. migrace a podobně). 

 

4. NÁVRH VYHODNOCENÍ SRR A MONITOROVÁNÍ AP SRR 
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Dílčím omezením je princip minimalizace náročnosti vyhodnocování, aby náklady (časové, finanční) 

procesu hodnocení nepřevýšily přínosy zjištěných výsledků plnění Akčního programu, resp. 

naplňování realizace Strategie.  

 

Nicméně i přes výše uvedená omezení lze na základě navržené sady indikátorů Akčního plánu 

monitorovat a realizaci SRR vyhodnotit, je však potřeba vzít v úvahu, že výsledky budou 

reprezentovat pouze část intervencí založených schválenou strategií. Půjde však o část natolik 

významnou, že navržené hodnocení lze považovat za reprezentativní. 

 

4.1.2 Zdroje informací pro monitoring 

 

Podle charakteru jednotlivých indikátorů (viz výše v této kapitole) budou využívány následující zdroje 

informací: 

 

a) Data ČSÚ pro indikátory, založené na informacích zjišťovaných ČSÚ (případně dalšími 

organizacemi dle charakteru indikátorů), zejména pro zjištění hodnot kontextových 

indikátorů 

b) Data z monitorovacího systému MS 2014+, resp. informace o národní programové podpoře, 

zejména pro zjištění hodnot indikátorů výsledku – MMR, rezorty 

c) Data poskytnutá na základě šetření provedených Regionálními stálými konferencemi pro 

potřeby AP SRR a regionálních akčních plánů 

d) Odborné resortní instituce a ostatní relevantní zdroje indikátorů 

 

4.1.3 Vztah mezi vyhodnocením SRR a monitorováním Akčního plánu 

 

Rozdíly v hodnocení SRR a Akčního plánu 

 

Rozdíl v charakteru obou dokumentů (míra podrobnosti, konkretizace, možnosti úpravy a jejich 

forma, ad.) určuje také způsob jejich hodnocení. Proto je pro hodnocení Akčního plánu navržen 

alespoň jeden indikátor pro každou aktivitu s výjimkou aktivit 4.1.4: Posílení koordinace sociálních 

služeb na místní úrovni na bázi meziobecní spolupráce, 5.1.2: Rozvoj řemesel a podpora tradičních 

výrobků, 8.1.5: Podpora optimalizace procesů v územní veřejné správě a 9.2.2: Vytváření partnerství 

veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální úrovni (celkový počet 

indikátorů je 175). Zatímco pro hodnocení SRR je počet indikátorů omezen alespoň na jeden pro 

každé opatření SRR  (celkový počet indikátorů opatření je 45).  

 

Akční plán je hodnocen především prostřednictvím indikátorů výstupu, jejichž hodnoty budou 

zjišťovány z výsledků realizovaných projektů, zastřešovaných strategií. Míra naplňování aktivit 

Akčního plánu tak bude jedním z prvků následného vyhodnocení SRR (podkladem nutným, nikoliv 

však postačujícím). Naplňování cílů SRR bude vyhodnocováno při použití indikátorů opatření také 

popisem zaměřeným na hodnocení trendu vývoje indikátoru (v rámci hodnocení SRR jsou stanoveny 

převážně indikátory výsledku). 

   

Vztah mezi monitorováním obou dokumentů musí na principu kontinuálního zlepšování umožňovat 

využití výsledků monitorování SRR jak pro formulaci nového akčního plánu na další období (návrh 

založený na hodnocení míry souladu reálného vývoje s předpoklady), tak i hodnocení realizace SRR 
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v průběhu návrhového období, jako podkladu pro případnou verifikaci/aktualizaci strategie. Obdobně 

i hodnocení Akčního plánu musí sloužit k oběma účelům, tedy jak pro formulaci následného akčního 

plánu, tak jako podklad pro hodnocení SRR a její případné úpravě / aktualizaci. Uvedený cyklus se ve 

vzestupné spirále dále opakuje a je konkretizován níže v textu a znázorněn v tabulkovém diagramu. 

 

Návrh časového harmonogramu 

 

Vzhledem k dvouletému nastavení akčních plánů a očekávanému vyhodnocení SRR 2 x za návrhové 

období (v původním návrhu: Zpráva o uplatňování SRR 2016, doporučené vyhodnocení SRR 2019) je 

logické i možné vycházet při hodnocení realizace SRR z výsledků monitorování jednotlivých akčních 

plánů (a naopak).  

 

Ze současného časového harmonogramu akčních plánů plyne, že první monitorovací zpráva Akčního 

plánu 2015–2016 by měla být zpracována v roce 2016, další za léta 2017-2018 v roce 2018 a třetí za 

léta 2019-2020 v roce 2020). Je však potřeba vzít v úvahu, že Akčního plánu 2015-2016 byl schválen 

se zpožděním až v závěru roku 2015, jeho první vyhodnocení má tedy smysl opravdu až v závěru roku 

2016. 

 

Pro zprávu o uplatňování  SRR by tedy mohly být vzaty v úvahu výsledky monitorování Akčního plánu 

2015-2016 pouze v tom případě, že zpracování zprávy o uplatňování SRR ČR bude posunuto na rok 

2017. Tento návrh je sice v rozporu s původními předpoklady monitorování realizace SRR ČR, na 

druhé straně je však jedinou cestou, jak pro hodnocení SRR využít i výsledky hodnocení předchozího 

akčního plánu. Vzhledem k postupnému posunu zpracování nových akčních plánů na závěr 

starého/přelom nového programového období, lze pak pro vyhodnocení SRR v roce 2019 logicky 

využít výsledek hodnocení AP SRR  2017-2018. Výsledky monitorování AP SRR za léta 2019–2020, 

resp. hodnocení realizace SRR v roce 2019, pak může být využito k přípravě a zacílení nové strategie 

regionálního rozvoje 2021+.  
 

Tab. č. 2: Předpoklad časového harmonogramu 

 

Časová osa (čtvrtletí) Aktivita SRR Aktivita AP SRR (Akční plán) 

I/2013 Schválení SEA  

II/2013 Schválení vládou ČR  

IV/2015  Schválení AP SRR 2015 – 2016 

IV/2016  MZ AP SRR 2015 – 2016 

I/2017 Zpráva o uplatňování SRR AP SRR 2017 – 2018 

II/2017 Zpřesnění SRR  

IV/2018  MZ AP SRR 2017 – 2018 

I/2019  AP SRR 2019 – 2020 

III/2019 Zpráva o uplatňování SRR  

IV/2020 SRR 2021+  

I/2021  AP SRR 2021+  
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Součástí Zprávy o uplatňování SRR zpracované v roce 2019 bude rovněž hodnocení SRR 2014-2020 

provedené na základě sběru dat mezi uživateli a subjekty strategie, zaměřené na nastavení SRR jako 

celku (logika struktury návrhové části, konkrétnost navrhovaných opatření, stanovení priorit, nástroje 

pro realizaci SRR) a na nastavení mechanismů sloužících ke koordinaci strategie (funkčnost 

implementační struktury, zapojení územních aktérů).  Při tvorbě Zprávy v roce 2019 budou rovněž 

jako podklad využity výstupy vybraných aktivit evaluačního plánu Dohody o partnerství, a to: 

 

- Hodnocení implementace integrovaných nástrojů, 

- Hodnocení nastavení implementace územní dimenze, 

- Průběžné hodnocení výsledků implementace CLLD, 

- Průběžné hodnocení výsledků implementace ITI a IPRÚ, 

- Průběžné hodnocení výsledků implementace územní dimenze. 

 

 NÁVRH MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCENÍ SRR 4.2

 

Jak je uvedeno výše v této kapitole, bude vyhodnocení indikátorů SRR založeno jak na monitorování 

AP SRR podle širší sady indikátorů aktivit, tak i na samotném hodnocení strategie na základě 

omezeného počtu indikátorů opatření a indikátorů cílů.  

 

Monitorování Akčního plánu 

 

Dle Akčního plánu 2015-2016 je úkolem Metodiky pro vyhodnocení SRR stanovit závazný počet 

indikátorů, jak pro vyhodnocení SRR, tak pro monitorování Akčního plánu. Indikátory pro 

monitorování Akčního plánu by měly být sledovány (monitorovány) bez stanovení cílových hodnot. 

Monitorovací zpráva Akčního plánu (vypracovaná v termínech stanovených výše) se následně stane 

podkladem pro zaměření nového AP SRR i pro Zprávu o uplatňování SRR.  

 

Monitorování SRR 

 

Indikátory zvolené v samotné SRR pro vyhodnocení aktuální situace v regionálním rozvoji jsou touto 

Metodikou nahrazeny nově stanovenými indikátory výsledku, či kontextovými indikátory, které 

sledují naplňování opatření a cílů.  Z indikátorů v SRR 2014-2020 bylo vycházeno, některé z nich však 

byly přeformulovány takovým způsobem, který umožní vyhodnotit pozici České republiky 

v evropském kontextu, případně tak, aby umožnily vyhodnotit míru a dynamiku regionálních rozdílů 

v zemi. Z tohoto důvodu byla původní soustava indikátorů rozšířena.  Jednotlivé indikátory budou 

vyhodnoceny slovně s důrazem na trend jejich vývoje. Stav indikátoru, resp. jeho vývoj bude 

následně podkladem pro úpravu pro verifikaci/revizi cílů stanovených v SRR, případně pro stanovení 

cílů v SRR 2021+. Současně může být navržena doplňková sada dalších indikátorů s přímou návazností 

na poznatky z posouzení SRR v létě 2015 a využitelný pro konstrukci SRR 2021+. 

   

 NÁVRH STRUKTURY ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ SRR 4.3

 

Zpráva o uplatňování SRR ČR 2014-2020 musí – v souladu s kap. 4.5.1 C dokumentu – obsahovat: 

- Vyhodnocení úrovně a kvality plnění SRR ve stanoveném časovém intervalu 
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A dále podle konkrétních potřeb zejména: 

- Návrhy systémových (např. metodických) opatření 

- Návrhy pro aktualizaci SRR ČR 

 

Osnova zprávy pro uplatnění SRR je s ohledem na výše uvedené požadavky, požadavky právních 

předpisů, analogii jiných zpráv o uplatňování dokumentů na národní úrovni (zejména PÚR) a dalších 

podkladů navržena takto (v odrážkách stručná charakteristika bodů osnovy): 

 

1. Úvod 

 Kontext hodnotící zprávy 

 Odkaz na metodiku, uvedení základních principů hodnocení 

 Návaznost a následnost hodnocení, včetně termínů; vztah k výsledkům monitorování AP SRR 

 Obsah hodnocení 

 

2. Vyhodnocení doporučení z předchozího hodnocení (relevantní pro 2. zprávu) 

 

3. Závěry monitorování relevantního Akčního plánu SRR ČR 

 Tabulkové a slovní vyhodnocení indikátorů jednotlivých aktivit Akčního plánu (určení míry 

naplňování aktivity tam, kde je to možné, stručný slovní popis, trendy) 

 Závěry shrnující naplňování Akčního plánu SRR ČR na úrovni opatření 

 Doporučení k hodnocení SRR ČR 

 

4. Samotné hodnocení SRR ČR 

 Tabulkové a slovní vyhodnocení indikátorů jednotlivých opatření SRR (určení míry naplňování 

aktivity tam, kde je to možné, slovní popis, trendy) 

 Hodnocení dalších předpokladů naplňování SRR ČR (mezirezortní spolupráce, vztah mezi 

národní a krajskou úrovní, dostupnost a zpřístupnění dat, soulad projektů RAP/ITI se SRR, 

ad.). 

 

5. Závěry hodnocení dle jiných zákonných požadavků1 

 Závěry hodnocení podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

o posuzování vlivů na ŽP (tzv. monitorování realizace koncepce – dle stanoviska SEA) 

 

6. Doporučení systémových opatření, vyplývající z hodnocení SRR ČR 

 

7. Návrhy pro aktualizaci SRR ČR (alternativní návrhy pro přípravu SRR 2021+) 

 Návrhy na úpravu monitorovací sady 

 Návrhy pro úpravu opatření a aktivit 

 Návrhy pro úpravu Akčního plánu SRR ČR 

 Návrhy pro monitorování Akčního plánu SRR ČR  

 

8. Závěr 

 
                                                      

1
 Zákonný požadavek v případě obsahu Zprávy o uplatňování PÚR 


