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Strategické cíle Cíl pilíře
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Pilíř G. Infrastruktura a veřejná správa
Pilíř G. Infrastruktura a veřejná správa
Zajistit nezbytnou infrastrukturu a kvalitu služeb veřejné správy v návaznosti na plnění cílů restrukturalizace.

G.1 Dopravně propojit území tam, kde dochází k signifikantní bariéře pro
rozvoj a růst

G.2 Zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele a obyvatele
s využitím moderních technologií

Způsoby měření:
- Zvýšení objemu přepravovaného zboží / nákladu na vybudovaných a
modernizovaných úsecích, které převyšuje současné kapacity vybraných
komunikací
- Zvýšení počtu přepravovaných osob, které převyšuje současné kapacity
vybraných komunikací
- Počty ušetřených minut (alt. objemy paliv, CO2), jejichž přímým
dopadem bude zvýšení objemu přepravovaného zboží / nákladu a osob
- Snížení počtu nehod

Způsoby měření:
- Snížení nákladů
- Zvýšení objemu dostupných dat a zkrácení doby dostupnosti pro využití
- Snížení administrativní náročnosti (nižší náklady i finanční náklady pro
uživatele)
- Doba vyřízení požadavku, žádosti
- Spokojenost uživatelů systému, spolehlivost systému
- Dostupnost informací a znalostí pro řízení a rozhodování samospráv
… v návaznosti na implementaci moderních ICT technologií

Co se změní

…na vybudovaných a modernizovaných úsecích.

 Zlepšení dopravního propojení hospodářských center krajů s hlavními
trhy v ČR a zahraničí

 Zlepšení propojení periferních území s jádrovými oblastmi krajů

 Zvýšení objemu a kvality dostupných a využitelných dat pro řízení a
rozhodování, zvýšení přenosové rychlosti a snížení nákladů na agendy
města a současně snížení administrativní náročnosti na straně uživatelů
(podnikatelů a občanů).
 Zajištění dostatečné kapacity ICT infrastruktury pro využití moderních
technologií náročných na rychlost a objem poskytovaných a sdílených
dat
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Cíl: Zajistit nezbytnou infrastrukturu a kvalitu služeb veřejné správy v návaznosti na plnění cílů
restrukturalizace.
Investice do infrastruktury a kvality veřejné správy vytváří podmínky pro účinnější či úspěšnější
intervence v dalších oblastech. Tyto investice samy o sobě k restrukturalizaci ekonomiky nepovedou,
představují ovšem důležitá podpůrná opatření pro investice v dalších oblastech, především podnikání
a zahraničních investic, jako jsou klíčová napojení dopravní infrastruktury nebo nabídka efektivních
služeb veřejné správy.
Cíle dosáhneme, pokud se podaří:
-

-

-

8.1

Dopravně propojit ekonomická centra v krajích s hlavními trhy v České republice
a v zahraničí tak, že se prokazatelně a významně zkrátí dopravní časy a současně zlepší
plynulost a bezpečnost dopravy a propustnost komunikací.
Dopravně propojit metropolitní a periferní sídla v krajích, která vykazují prokazatelnou
potřebu zkvalitnění a zkapacitnění hlavních tahů v souvislosti s rostoucí hospodářskou
výkonností nebo v návaznosti na realizované rozvojové aktivity, které toto propojení vyžadují
jako podmínku, případně jako odstranění úzkých hrdel prokazatelně ohrožujících existující
ekonomické aktivity.
Vybudovat potřebnou ICT infrastrukturu a realizovat návazné investice s využitím
moderních technologií pro aplikaci a služby s cílem zefektivnit řízení a výkonu veřejné správy
pro podnikatele a obyvatele.

Návaznost na analýzu a predikce

1. Nedostatky v dopravní infrastruktuře
V krajích nejsou dokončena napojení silniční infrastrukturou na hlavní tahy. V některých
lokalitách chybí kapacitní spojení hlavních center a periferií (především v Karlovarském kraji).
Dokončení lepšího dopravního napojení krajů na jádrové oblasti okolních regionů ČR především
z Karlovarského kraje77 (Praha, pánevní oblast Ústeckého kraje, Plzeň), a ze všech krajů na blízké
příhraniční oblasti (do Bavorska, Saska, Dolního Slezska) může být významným faktorem
pro příchod nových investorů, pro dopravu zboží, pro pohyb pracovní síly, ale také pro lepší
spolupráci místních firem s VŠ i pro usnadnění využití potenciálu regionu pro různé druhy
cestovního ruchu (sportovně - rekreační, kongresový / incentivní a další). Lze očekávat, při lákání
zahraničních investic nebo případném příchodu nového investora, že dojde ke zvýšení nároků
a nové požadavky na zkapacitnění infrastruktury a napojení produkčních center na hlavní
dopravní tahy.
Specifická zjištění ze vstupní analýzy
Specifická zjištění pro Ústecký kraj
Lokálně nedostatečné dopravní napojení (např. na Prahu nebo lokální přivaděče) při jinak v průměru husté
a dostatečně kapacitní infrastruktuře, která se modernizuje: např. nesplavné Labe po mnoho dní brání
dopravě velkých kusových zásilek jinak nepřepravitelných (např. Chart Ferox Děčín), napojení na dálniční
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Kraje Moravskoslezský a Ústecký mají kapacitní tahy na významná česká hospodářská centra již vybudovány nebo před
dokončením. V případě těchto krajů je nezbytné dokončit dálnici D8 a opravit problematické úseky dálnice D47, aby obě
komunikace sloužily svému účelu.
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síť z Děčína a severní části okresu Děčín nedostatečně kapacitní pro větší průmyslové podniky (např.
automotive).
Na Děčínsku existují lokální úzká hrdla silniční sítě, zhoršující napojení průmyslových areálů na zbytek
kraje, do ostatních krajů ČR a do zahraničí.
Specifická zjištění pro Karlovarský kraj
Kraj nedisponuje přímým napojením na českou ani německou dálniční síť (na rozdíl např. od sousedního
Plzeňského kraje). Určitou roli zde hraje periferní poloha kraje a jeho malá populační velikost s absencí
silného ekonomického centra. Marginalizace periferních oblastí (Tepelsko, Žluticko, Kraslicko) a jejich
špatné dopravní napojení na centrální pánevní oblast může vést k prohloubení ekonomického a sociálního
zaostávání těchto lokalit.
Specifická zjištění pro Moravskoslezský kraj
Dokončení tahu na Opavu a propojení Bruntálska dopravním tahem s vyšší kapacitou na region jsou podle
místních aktérů jedním z klíčových faktorů ovlivňujících rozhodování o investicích v těchto oblastech.
Dokončení tahu na Slovensko, dostavba chybějícího úseku Třanovice-Nebory odstraní poslední úzké místo
ve východní větvi Slezského kříže a propojí Ostravskou aglomeraci s Žilinským krajem.

2. Veřejná správa má příležitost zvýšit svou výkonnost s využitím moderních technologií pro lepší
nabídku služeb podnikatelům a obyvatelům
Kraj a města v krajích mají příležitost zvýšit výkonnost veřejné správy s pomocí moderních
technologií v oblasti ICT. Promyšlená řešení navazující na koncepty tzv. „chytrých měst“ budou
mít za cíl zefektivnit řízení a výkon veřejné správy ve vztahu k podnikatelům a občanům
s dopadem na zvýšení produktivity. Cílem je v restrukturalizovaných krajích aplikovat chytrých
řešení a ICT technologie v řízení a organizaci veřejné správy jako impuls pro další investice
rozvoje v oborech ICT a průmyslu 4.0.
K aplikaci moderních technologií a sofistikovaných softwarových řešení je zapotřebí odpovídající
ICT infrastruktury (datových center, širokopásmového internetového připojení, dostatečná
výkonnost hardware) a kompetentního projektového řízení. Aplikace chytrých technologií
v oblasti infrastruktury může zvýšit kvalitu rozhodování (např. dostupnost big data pro
rozhodování o investicích do vyšší kvality ovzduší), a současně přispět k transformaci na
nízkouhlíkovou ekonomiku (vybavenost infrastruktury pro udržitelnou mobilitu a elektromobilitu
apod.).

8.2
8.2.1

Strategické cíle a oblasti změn
Strategický cíl G.1: Propojit dopravně krajská ekonomická centra s hlavními trhy v ČR
a v zahraničí a propojit dopravně metropolitní a periferní sídla v krajích tam, kde špatná
dopravní dostupnost představuje bariéru pro rozvoj a růst.

Cílem je zvýšení atraktivity krajů pro investice a pro podnikání odstraněním významných bariér
v propojení s významnými trhy nebo v přístupnosti produkčních center ke globálním trhům.
Významným ekonomickým centrům v krajích, převážně v největších a nejhustěji zalidněných sídlech
s koncentrací významných produkčních funkcí a s průmyslovými zónami, hrozí ztráta
konkurenceschopnosti a zaostávání v ekonomické výkonnosti, budou-li existovat významné bariéry
zvyšující přepravní náklady nebo časovou náročnost dopravy.
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Investice do dopravní infrastruktury v restrukturalizovaných krajích nemají být zaměřeny na výstavbu
jakékoliv dopravní infrastruktury opřené o generely dopravy nebo plány krajů, měst a obcí.
Podmínkou podpory v souladu s výše uvedeným cílem jsou prokazatelné přínosy v hospodářství
krajů. Změna, které se má prostřednictvím intervencí do dopravní infrastruktury v krajích dosáhnout,
odstraní bariéry (kapacitní, rychlostní) v propojení krajů s významnými trhy a tím ovlivní pozitivně
zkrácení přepravních časů a snížení nákladů na přepravu. Změny, kterých je žádoucí dosáhnout, musí
mít reálný dopad na kritickou masu producentů a významně ovlivnit hospodářskou výkonnost
ekonomiky krajů, v ideálním případě posouzenou standardními nástroji hodnocení
socioekonomických přínosů v regionech.
Oblasti změn pro dosažení strategického cíle
Změny se soustřeďují na dva okruhy dopravní infrastruktury, které se liší svým účelem a přínosy pro
kraje. První oblast změn se soustřeďuje na dokončení nebo zlepšení dopravního propojení
hospodářských center krajů s hlavními trhy v České republice a se zahraničními trhy se signifikantním
dopadem na hospodářskou výkonnost v krajích. Investice se budou týkat významných silničních nebo
železničních napojení, která budou posuzována z hlediska významného dopadu v návaznosti
na následující parametry:
-

Významné zkrácení přepravních časů
Zvýšení kapacity pro přepravu lidí a zboží
Snížení nákladů na přepravu
Odstranění kongescí v úzkých místech
Odstranění negativních dopadů na životní prostředí (znečištění ovzduší, obnova migrační
prostupnosti krajiny)
Zvýšení bezpečnosti v dopravě

Druhá oblast změn se soustřeďuje na propojení zejména periferních území s jádrovými oblastmi krajů
s cílem snížit jejich znevýhodnění dané odlehlostí a periferní polohou a zlepšit podmínky pro
konkrétní rozvojové záměry a soukromé investice v těchto oblastech v případech, kdy dopravní
napojení představuje překážku rozvoje. Jde zejména o odstranění úzkých hrdel v dopravě mezi
rozvinutými a periferními oblastmi nebo o zlepšení komunikací, které bude mít přímý dopad na
konkrétní toky zboží nebo na dopravu lidí. Důsledkem bude zlepšená základní dostupnost periferních
oblastí k ekonomickým centrům, tedy k základním či strategickým službám jako je vzdělávací,
bezpečnostní nebo zdravotnická infrastruktura, výzkumně, vývojová centra, apod.
Investice budou směrovány především do zlepšení parametrů komunikací po celé délce vybraných
tahů tak, aby se zlepšily podmínky na celém spojení mezi periferií a jádrem dotčených krajů.
V některých případech budou investice směřovány do odstranění specifických úzkých hrdel
dopravních komunikací a dopravních toků, např. do výstavby obchvatů. V případě obchvatů je nutné
posoudit, zda stávající dopravní situace představuje zásadní dopravní brzdu pro pohyb zboží a lidí
a zásadní zdroj prašnosti a hlučnosti v obydlených oblastech s výrazným dopadem na kvalitu života
obyvatel. Silniční infrastruktura bude posuzována z hlediska zvýšení kapacity pro přepravu lidí a zboží
mezi metropolitními centry a periferními oblastmi a odstranění kongescí v úzkých místech
dopravních tahů. V případě napojení periferních center, v nichž budou připravovány rozvojové
záměry, např. získání investora, musí být investice spojeny s dalšími implementačními kroky,
v případě získání investorů např. na straně služeb pro investory a podniky. Investice do propojení
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nerozvinutých částí jsou zpravidla neefektivní, pokud nejsou doprovázeny koncentrovanou snahou
o komplexní podporu nových investic, podnikavosti a razantní zvýšení mobility pracovní síly.
Periferní sídla vykazují kombinaci negativních aspektů, kde kromě dojížďky, časově a finančně
nákladnější oproti ostatním sídlům v rámci krajů, působí další negativní faktory jako je negativní saldo
migrace, klesající počet obyvatel, vysoká míra nezaměstnanosti, vysoká míra počtu obyvatel
závisejících na sociálních dávkách, vysoký počet neobydlených bytů.
Typová opatření
−

Dálnice D6 Praha – Karlovarský kraj. Kraji chybí spojení rychlostní komunikací R6 s hlavním
městem Prahou. V současnosti je spojení vedeno, kromě krátkého úseku blízko Prahy a
kromě větší části v současnosti dokončovaného spojení mezi Karlovými Vary a Chebem, silnicí
první třídy I/6.

−

Dokončení staveb silnic „Slezského kříže“ – Moravskoslezský kraj. Tzv. Slezský kříž
představuje severojižní a západovýchodní tahy klíčové silniční infrastruktury
v Moravskoslezském kraji. Prioritou je dokončení staveb silnic „Slezského kříže“ – západ
(silnice I/11 a I/57) nejpozději do konce roku 2025 a silnic „Slezského kříže“ – východ (I/11)
nejpozději do konce roku 2018 a co nejvčasnější dokončení přípravy a následná realizace
úseku Třanovice-Nebory.

−

Napojení Bruntálska na metropolitní oblasti. Komplexní podpora vzniku malých a středních
firem a podnikavosti obyvatel a lákání investic do regionu s jednou z nejvyšších
nezaměstnaností v ČR. Součástí komplexní podpory bude také rychlejší a kvalitnější dopravní
napojení Bruntálska na ostravskou aglomeraci, respektive na dálniční tahy a leteckou
dopravu.

8.2.2

Strategický cíl G.2: Zefektivnit řízení a výkon veřejné správy pro podnikatele a obyvatele,
vybudovat za tímto účelem potřebnou ICT infrastrukturu a realizovat návazné investice
s využitím moderních technologií pro aplikace a služby.

Územní veřejná správa v ČR a v dotčených krajích prochází v současnosti změnami, které jsou
zaměřeny na posílení institucionální kapacity a zvýšení efektivity, které mají vliv na podnikatelské
prostředí a klima ve městě či regionu. Tyto postupné změny směřují k efektivní a výkonné veřejné
správě, která je primárně pojímána jako služba občanovi, ale zároveň také jako služba
podnikatelským subjektům. Přístup veřejné správy k podnikatelům se v různých obcích, městech
a krajích liší.
Intenzivní rozvoj ICT technologií přináší nové příležitosti a uplatnění nalézají moderní (chytré)
technologie ve městech a regionech, které se snaží využívat nových technologických možností s cílem
zvýšit kvalitu života. Koncept „smart cities“ a „smart regions“ přináší zároveň pozitivní efekt v podobě
sběru a následného poskytování tzv. otevřených dat (open data), vytváření městských „laboratoří“,
testovacích polygonů atd., které jsou živnou půdou pro inovace, začínající i zavedené podnikatelské
subjekty, výzkumné a vývojové společnosti aj.
Prakticky je tak využíván vysoký potenciál soustředěný ve městech pro inovace jak v oblasti myšlenek
a nápadů, tak v oblasti uplatňování nových technologií a systémů pro řízení a rozhodování. Dopady
lokálních aktivit se pak významně projeví na úrovni celého regionu, potažmo celé země. Navrhovaná
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chytrá řešení by se měla soustřeďovat především na krajské úrovni (do krajských institucí a organizací
a jejich sítí) a do větších měst (typicky nad 30 tis. obyv.) a vytváření sítí v zázemí těchto měst.
Oblasti změn pro dosažení strategického cíle
Změny se zaměřují na aplikace konceptu „smart cities“ v rovině software i hardware. Změnou bude
zavedení ICT služeb a aplikací, které řeší nejpalčivější potřeby podnikatelů a občanů při komunikaci
a vyřizování záležitostí s veřejnou správou a elektronizace běžných agend města. Jedná se například
o otevřené sdílení dat a databází, rychlejší komunikaci s občany a podnikateli elektronickou formou,
elektronizaci formulářů, posilování participativního řízení a posilování hardwarových kapacit pro
softwarová řešení.
Na základě důkladné analýzy je samozřejmě nutnost posoudit potřebnost zavádění nových
technologií a ekonomickou návratnost, kterou generuje až kritická masa uživatelů a zajištění
udržitelnost a kontinuity kvality poskytovaných služeb.
Dílčí parametry změn, kterých se má prostřednictvím intervencí zefektivnění veřejné správy v krajích
dosáhnout:
-

změna klimatu a prostředí pro podnikání
zkrácení časů projednávání záležitostí podnikatelů
odstranění bariér a zjednodušení procesů v agendách úřadů ve prospěch klientů z řad
podnikatelů
vytváření trvalého partnerství mezi subjekty veřejné správy a podnikatelským sektorem
vytváření nových příležitostí pro inovace díky otevřenosti a poskytování otevřených dat
vytváření prostředí pro aplikování nových chytrých řešení ve městech a krajích, na nichž se
mohou realizovat začínající i zavedené podniky z regionu

Typová opatření
Nejsou navrhována.
8.2.3

Vztah změn/strategických témat k národním programům, strategiím, operačním
programům, apod.

Intervence v oblasti infrastruktury jsou úzce provázány s intervencemi Evropských strukturálních
a investičních fondů v Česku. OP Doprava, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
Integrovaný regionální operační program, OP Životní prostředí, integrované teritoriální investice,
národní program pro revitalizaci brownfieldů, národní program pro demolici budov nebo finanční
nástroj Jessica jsou nástroje kohezní politiky, které nabízejí významný podíl spolufinancování pro
potenciální projekty, intervence a integrované záměry k podílu národních a vlastních zdrojů.
O to významnější jsou investiční prostředky na rozvoj a modernizaci infrastruktury, které tyto
programy nabízejí. Strukturální fondy v Česku v duchu kohezní politiky musí zohledňovat územní
dimenzi (a to ve vazbě na Národní dokument k územní dimenzi zpracovaný Ministerstvem pro místní
rozvoj), díky čemuž jsou hospodářsky postižené regiony jmenovány jako regiony, kterým má být
věnována specifická pozornost při implementaci fondů v každém členském státě Unie.
Strategie operačních programů je částečně postavena na již zmapované absorpční kapacitě regionů
a řídící orgány tedy do jisté míry disponují většinou existujících návrhů strategických změn
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a intervencí, které by se měly v nejbližších letech realizovat v krajích, včetně těch, které odpovídají
strategickým cílům tohoto pilíře Strategie restrukturalizace.
Je pro to nutné, aby představitelé řídících orgánů jmenovaných operačních programů a zástupci
regionálních aktérů včas spolu koordinovali kroky vedoucí k včasné přípravě projektových záměrů,
včetně těch dlouhodobých, pro které může současné programové období vytvořit ideální podmínky.
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