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Dodavatel: RNDr. Viktor Květoň Ph.D. 
Sokolská 572 
790 84 Mikulovice 
IČ: 73815411 
DIČ: CZ8303085769

Objednáváme: Hodnocení vývoje mezikrajských a regionálních disparit

Kontext zakázky:
Podle zák. č. 298/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, musí Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR podle § 9 zákona předložit v polovině programového období Evropské unie 
2014-2020 „Zprávu o uplatňování Strategie regionálního rozvoje'' (dále „zpráva"). Termín 
pro předložení „zprávy" na Vládu ČR je do 30. června 2017 (schválen pani ministryní).

Struktura ..zoráw11:
• Úvod, metodika práce, dostupnost dat
• Porovnáni souladu priorit SRR s intervencemi kohezní politiky EU
• Porovnání souladu priorit SRR s intervencemi národních dotačních titulů
• Hodnocení provázanosti krajských strategií s opatřeními SRR, posouzení vlivu
• Hodnocení vývoje mezikrajských a regionálních disparit vč, naplňování realizace 

strategických cílů SRR
• Závěr, doporučení

Předmět plnění zakázky:
Předmětem plnění je hodnocení vývoje mezikrajských a regionálních disparit, které 
pokrývají čtyři základní prioritní oblasti rozvoje Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
(ekonomická, sociálně-demografická, environmentální oblast a veřejná správa).
Analýza bude zpracována v přímé vazbě na hodnocení realizace cílů SRR 2014-2020:

• Cil 1: Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu 
regionů (růstový cil)

• Cil 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl)
• Cíl 3: Posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl)
• Cil 4: Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cil)

Dílo bude obsahovat hodnoceni disparit v oblasti regionální konkurenceschopnosti, územní 
soudržnosti a environmentální udržitelnosti {blíže viz schválená verze dokumentu SRR 
2014-2020).
Analýzy budou provedeny dle území krajů, území SO ORP, výjimečně po dohodě se 
zadavatelem na území obci či jinak vymezených územních jednotek.
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Součásti díla bude též zhodnocení vývoje realizace SRR 2014-2020 v státem 
podporovaných regionech (hospodářsky problémové regiony).

Postup prací vč, navržených indikátorů bude odsouhlasen do 14 dní po zahájení prací.

Konzultace se zadavatelem: minimálně v rozsahu 1x14 dní 
Odhadovaný obiem prací: 170 osobohodin 
Termín plnění: 15. 3. 2017

Hodnota zakázky: 150 000,-Kč (předkladatel není plátcem DPH)
Kontaktní osoba za zadavatele: Ing. Radana Leistner Kratochvílová 
Zástupce objednatele: Ing. David Koppitz

Informace o zpracovateli zakázky:
RNDr. Viktor Květoň Ph.D. je akademický pracovník, který působí na Univerzitě Karlově, 
Přírodovědecké fakultě, Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Ve své vědecké 
a pedagogickém činnosti se dlouhodobě věnuje výzkumu a hodnocení dopadů regionální 
politiky EU v ČR, analýze vlivu a působení hlavních faktorů a mechanismů lokálního 
a regionálního rozvoje.

S pozdravem

Ing. David Koppitz 
Ředitel odboru regionální politiky

V Praze dne 23.2.2017

S objednávkou souhlasím.
Datum převzetí objednávky: 28. 2. 2017,
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