PŘIPOMÍNKY
k materiálu Ministerstva pro místní rozvoj
Územní dimenze v operačních programech 2021+
V Praze dne 29. června 2021
Č. j.: 51/6000/2021

A.

Zásadní obecné připomínky k předloženému materiálu

1.
V materiálu není dostatečně akcentována problematika venkovského prostoru, kde
se koncentrují ekonomické, sociální a environmentální problémy. Požadujeme proto, aby se
tomuto zásadnímu problému věnovala alespoň stejná pozornost jako problematice metropolitních
center a příměstským suburbánním částem. Je to též v rozporu s vybranými závěry Přílohy D
Zprávy o ČR vydané Evropskou komisí v roce 2019, uvedenými v materiálu pod CP 3 a CP 5 a
konečně pak i s cílem politiky 4.1 CP 4 a CP 5. Nesouhlasíme s názorem, že se nejedná o
homogenní prostor a proto různé typy venkova mohou profitovat pouze z nástrojů a forem územní
dimenze popsaných v kapitolách 3.3.1 a 3.3.2. Obdobným způsobem lze charakterizovat např. i
regionální centra a jejich venkovské zázemí a přesto mají zvláštní formy podpory.
2.
Materiál zužuje pojem občanské vybavenosti na zdravotní a sociální služby a zcela pomíjí
ostatní služby nezbytné pro důstojný život, především pak na venkově. Ubývá základní občanská
vybavenost – zanikají služby, včetně poboček České pošty a prodejen s potravinami (v současné
době se např. připravuje „Program podpory malých prodejen na venkově“ zpracovaný MPO).
Dokladem o neřešení této oblasti je např. část „specifický cíl 5.1“, která tuto oblast zcela pomíjí.
Navrhujeme proto materiál doplnit o návrhy řešení a o další dílčí aktivity např. o „Podpora malých
venkovských prodejen“.
3.
Navrhujeme přejít na obdobný model vyrovnávání jako v Německu, tj. nejprve začít u
rozpočtového určení daní a až následně, jako v předloženém materiálu, zvýhodňovat projekty
ve strukturálně postižených regionech. Jinak hrozí byť v menší míře ale stále zachování
disproporcí.
Můžeme uvést na příkladu:


Děčín – plocha katastru 117 km2, počet obyvatel 50 tis., RUD daň. výnos/obyv./rok
14 tis, daně RUD/km2 5,9 mil Kč/km2;



Teplice – plocha katastru 24 km2, počet obyvatel 50 tis., RUD daň. výnos/obyv./rok
15 tis, daně RUD/km2 31.25 mil Kč/km2;



Plzeň – plocha katastru 128 km2, počet obyvatel 160 tis., RUD daň. výnos/obyv./rok
28 tis, daně RUD/km2 35mil mil Kč/km2.

Je evidentní, že Děčínu zbude daleko méně peněz na financování projektů vzhledem k výdajům
na obsluhu teritoria (komunikace, osvětlení, inženýrské sítě, dopravní obslužnost, atd.) a pak je
téměř jedno, jestli bude kofinancování 70 nebo 85 %, protože obec na to prostředky nemá.
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Bohaté obce mají daleko větší možnosti atrahovat další peníze z dotací než chudé, a tak se rozdíly
mezi obcemi neustále zvětšují. Proto by mělo být prvním krokem vyrovnání příjmu RUD na
obyvatele na stejnou úroveň celostátně a pak diferencování dle potřeb a specifik (německý
model). Dotace jsou druhým největším příjmem obcí po daních. Pokud obec nemá dostatek
prostředků na kofinancování, není schopna dostatečný příjem těchto dotačních peněz atrahovat.
Navíc v případě, že český stát rozdíl mezi méně rozvinutými regiony a přechodovými překoná tím,
že ze státního rozpočtu vyrovná diferenci 15 % mezi přechodovými a méně rozvinutými regiony,
tak je koheze a snahy EU o vyrovnání síly mezi regiony potlačena.

B.

Zásadní konkrétní připomínka k předloženému materiálu

1.

Připomínka ke kapitole PRIORITA 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních
služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Požadujeme Prioritu 4 upravit tak, že specifický cíl 4.1 d) bude sloučen se stávajícím specifickým
cílem 4.1 e) a tento nahrazen novým dle níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Na základě dlouhodobých a rostoucích problémů s dostupností bydlení navrhujeme doplnit nový
specifický cíl 4.1 e) následovně:
Specifický cíl 4.1 e)
Aktivita

Vazba na Cíl politiky
Téma
Intenzita ÚD
Kritéria vymezení
Podklad pro vymezení

Zlepšování rovného přístupu k bydlení – dostupné bydlení

MMR, EFRR (nejméně 8 %)
Poskytnutí garancí za úvěry na bydlení za účelem prodloužení
doby splácení na 40 let pro středně příjmové skupiny obyvatel,
obce a bytová družstva
CP 4
Bydlení, vzdělávání a občanská vybavenost
Územní koncentrace dle níže uvedených kritérií (včetně hl. města
Prahy)
Podle počtu obyvatel a nenaplněné poptávky po bydlení
Aktuální data

Nástroje realizace ÚD
Formy realizace ÚD
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