
Reakce MMR ČR na usnesení RSK KHK 

Usnesení 1/23/2022/RSK: 

Regionální stálá konference KHK apeluje na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby se urychlil proces vymezení 
regionálních center nižšího řádu dle Strategie regionálního rozvoje (SRR) ČR 2021+ pro případné využití územní 
dimenze v Integrovaném regionálním operačním programu na období 2021+ a dalších podpor v souladu s cíli SRR 
ČR 2021+, a je připravena se s Královéhradeckým krajem aktivně zapojit do tohoto procesu. 

Reakce MMR:  

V průběhu září byla poslána krajům instrukce pro vymezení regionálních center nižšího řádu s termínem do 10. 
10. 2022. RSK jednotlivých krajů zaslaly v daném termínu vymezení regionálních center nižšího řádu na MMR. 
Regionální centra nižšího řádu vymezení z krajů bylo publikováno na stránkách územní dimenze. IROP bude se 
zveřejněným seznamem pracovat a subjekty na něm zařazené se mohou ucházet o podporu tam, kde je 
přítomnost na seznamu podmínkou udělení dotace. 

 

Usnesení 2/23/2022/RSK: 

Regionální stálá konference KHK vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby zahájilo diskusi s ostatními rezorty 
(např. MPO, MŽP, MK) a relevantními partnery (např. regionální brownfieldové jednotky, CzechInvest, SFPI) nad 
jednotnou definicí brownfieldů a eliminací odlišných přístupů při nastavování podmínek jejich revitalizace včetně 
dotačních a finančních nástrojů, a je připravena se aktivně zapojit do tohoto procesu. 

Reakce MMR: 

Jednotný koncept pro definici není vhodný z důvodu zachování flexibility a přizpůsobení se podmínkám podpory 
za různým účelem, z různých zdrojů včetně evropských a z různých resortů.  Dle názoru MMR by exaktní definice 
BF platná univerzálně pro všechny poskytovatele podpor omezila možnosti regenerace těchto území, staveb či 
budov na nich umístěných.  

To je dle našeho názoru v souladu s textací klíčového strategického dokumentu pro tuto oblast v ČR – „Národní 
strategie regenerací brownfieldů 2019–2024“ NSRB-2019-2024.pdf (mpo.cz). Tam na str. 3 v části „Základní 
pojmy“ je uvedeno následující, k výše diskutovanému zejména zvýrazněné podtržením: 

Brownfield je nemovitost (území, areál, pozemek, objekt), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i 
kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield 
nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. Jedná se o definici obecnou. Jednotlivé 
parametry brownfieldů mohou být upřesňovány pro účely mapování brownfieldů, využití v dotačních programech 
nebo v územních opatřeních (například minimální plocha brownfieldu, míra nevyužití, doba nevyužívání 
nemovitosti apod.). 

 

Usnesení 3/23/2022/RSK:  

Regionální stálá konference KHK dává podnět Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Českému statistickému úřadu 
k nastavení pravidelného monitoringu a zveřejňování statistických dat za vymezená území aglomerací a 
metropolitních oblastí v České republice, vedoucí ke zjednodušení dostupnosti dat pro strategické plánovaní 
těchto území včetně ITI (obdobný přístup již funguje pro místní akční skupiny – CLLD). 

Reakce MMR: 

MMR vzalo usnesení na vědomí. Oslovilo Český statistický úřad. Nyní je potřeba vybrat ukazatele pro sledování 
ve spolupráci s požadavky RSK a MMR 183 Oddělení urbánní politiky a strategií, které mají v gesci ITI. 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/2019/8/NSRB-2019-2024.pdf

