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Zápis z 11. jednání Výboru pro udržitelné municipality  

Rady vlády pro udržitelný rozvoj  
 
Datum: 13. září 2016, 13:00 hod 
 
Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Starý tiskový sál 
 
Přítomni: Ivo Bělonohý (STMOÚ), Jiří Burel (MPO), Zuzana Drhová (ASZ ÚV), Tomáš Hák (COŽP 
UK), Petr Holý (Asociace krajů/alternace), Dan Jiránek (SMO), Jan Jiříček (MPSV/alternace), Jiří 
Krist (NS MAS), František Kubeš (MMR), Jan Mareš (ÚV), Marie Petrová (MŽP), Martin Říha 
(STUŽ), Jan Sedláček (SMS), Martin Říha (STUŽ), Ondřej Štach (SMS), Petr Švec (NSZM) 
  
Omluveni: Martin Hyský (Asociace krajů), Kateřina Buzková (MZe), Yvonna Gailly (Ekologický 
institut Veronica), Radek Jiránek (Agentura pro sociální začleňování, ÚV), David Koppitz (MMR), 
Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství), Pavel Nováček (UPOL), Stanislav Rampas (Spolek pro 
obnovu venkova), David Sláma (MV), Leo Steiner (SFŽP), David Šátek (MF), Alena Šteflová 
(WHO)  
 
Hosté: Linda Franková (MŽP), Pavel Šremer (STUŽ), Ondřej Holub (OUR ÚV) 
 
Program jednání:  
1) Kontrola zápisu; aktuality; harmonogram celostátních akcí. 
2) Informace o Národním adaptačním plánu na změny klimatu (MŽP). 
3) Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje - dokument Česká republika 

2030: 
a. klíčová oblast Udržitelný rozvoj sídel a území;  
b. další postup přípravy dokumentu. 

4) Stručná informace o Výborech RVUR a pracovních skupinách Výboru: 
a. informace z 31. zasedání RVUR; 
b. informace PS MA21;  
c. informace PS Smart Cities a PS URROÚ.  

5) Rešerše/analýza přístupů municipalit k plánování a hodnocení udržitelného rozvoje (MMR). 
6) Plnění Akčního plánu Výboru pro udržitelné municipality; návrh AP na rok 2017.  

 
Přílohy: 
1. Zpráva M. Petrové o konferenci People, Partnership, Power 
2. Prezentace L. Frankové o NAP 
3. Prezentace F. Kubeše a T. Háka o nástrojích pro udržitelný rozvoj municipalit 
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Úvod 

Petr Švec přivítal všechny přítomné, byl schválen program jednání.  

Ve Výboru je aktuálně jmenováno 23 členek a členů. Výbor je usnášeníschopný při účasti 
minimálně poloviny členek a členů, tedy při počtu 12 členek a členů. Kvorum bylo kvůli příchodům 
a odchodům členů pohyblivé, jeho aktuální stav je vždy uveden u dotčeného hlasování. 
Při zahájení zasedání bylo přítomno 12 členek a členů RVUR. 
 
K bodu č. 1: Kontrola zápisu; aktuality; harmonogram celostátních akcí 

Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek. 

P. Švec pozval všechny přítomné na Podzimní školu Národní sítě Zdravých měst ČR, 
jež proběhne v Krnově ve dnech 2.–4. listopadu. Dne 1. prosince t.r. proběhne pod záštitou 
předsedy vlády a za účasti některých ministrů Národní přehlídka místní Agendy 21 v rámci 
konference  NSZM ČR 2016. Na závěr upozornil, že na konci týdne na půdě VŠE se uskuteční 
konference Moderní veřejná správa, pořádaná MV. 

M. Petrová informovala o jednání PS MA 21, které se uskuteční dne 26. září v budově MŽP. 
V prvních dvou říjnových týdnech budou probíhat obhajoby v místě v kategoriích A a B MA21. 
V kategorii A bude probíhat obhajoba města Chrudimi a Litoměřic. Obhajoby jsou veřejné. Začínají 
probíhat dobrovolné interní audity v kategorii C, jež by měly pomoci diferencovat členy v této 
kategorii do třech stupňů pokročilosti. Dále M. Petrová informovala o své účasti na konferenci 
v Drážďanech People, Partnership, Power o nových způsobech zapojování veřejnosti v rámci EU. 
Zpráva z této cesty je k zápisu připojena jako příloha č. 1.  

M. Říha pozval přítomné na seminář o krajině a výchově pořádaný ve spolupráci české 
a slovenské STUŽ. 

J. Krist informoval o události, již pořádá dne 17. září Moravskoslezský kraj na podporu 
Evropského týdne udržitelné mobility v památníku v Hrabyni. Ve dnech 20.–21. října se 
v Litoměřicích uskuteční konference Venkov 2016, jíž pořádají SMS, MO ČR, SPOV a NS MAS. 

F. Kubeš připomněl konání výstavy Organické město v rámci Architecture Week v Mánesu 
zaměřené na urbanismus a rozvoj měst. Vedle MMR zde vystavují i MŽP a Ministerstvo dopravy 
a Hlavní město Praha. Dne 6.10. proběhne v rámci výstavy i stejnojmenná konference. Dále se ve 
dnech 17.–18. října se uskuteční konference UrbanAdapt. 

P. Šremer informoval o vzniku Fóra evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj, na jeho 
vzniku se podílí mj. Roman Haken, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) 

Z. Drhová informovala o tom, že ASZ od léta pracuje nově ve 4 městech (Rumburk, Vsetín, 
Břeclav, Žďár nad Sázavou). Do budoucna by bylo v těch městech, kde ASZ působí, hledat 
synergie s procesy MA21, dosud to není běžná praxe. Představila Manuál komunitní sociální 
práce, tj. způsoby, jak připravit obyvatele sociálně vyloučených lokalit na zapojování do 
rozhodovacích procesů (participace). P. Švec přivítal návrh Z. Drhové, synergii považuje za 
přínosnou, lze ji realizovat prostřednictvím městských koordinátorů MA21.  

I. Bělonohý informoval o červnovém mezinárodním summitu celosvětové sítě komunálních 
manažerů, poděkoval M. Petrové a A. Kárníkové za prezentace. Zúčastnilo se jej 70 účastníků ze 
14 států. Ve dnech 23.–25. října se ve Františkových Lázních koná celostátní seminář STMOÚ. 
Tematicky se bude věnovat otázce sociálního bydlení či vytváření dětských skupin a mikrojeslí. 
Výstupy budou sdíleny s členy VpM. 

D. Jiránek upozornil na veletrh ForArch, kde bude poprvé udělována cena Architekt obci 
a uskuteční se semináře věnované bariérám ve městech a čisté mobility.  

J. Mareš upozornil, že 20. prosince se uskuteční 3. ročník Fóra pro udržitelný rozvoj věnovaný 
tématu myšlení o budoucnosti.  
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K bodu č. 2: Informace o Národním adaptačním plánu na změny klimatu  

Linda Franková (MŽP) Národní adaptační plán na změny klimatu (dále jen „NAP“), který 
rozpracovává Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR schválenou v loňském 
roce. NAP konkretizuje adaptační opatření do podoby úkolů pro jednotlivé resorty (gestory), včetně 
termínů plnění úkolů. Jedná se o dokument meziresortní, a to jak s ohledem na jeho přípravu 
(tematické pracovní skupiny) tak naplňování. Strategie definovala oblasti nejvíce postižené 
změnou klimatu, jimiž jsou vodní či lesní hospodářství, ale také sídla, resp. urbanizovaná krajina, 
zemědělství i biodiverzita. Strategie je strukturována podle opatření v jednotlivých sektorech, 
kdežto NAP dle negativních projevů změny klimatu (některá opatření mají vícenásobné efekty 
a tedy i větší prioritu). Řídícím principem naplňování NAP je proto zejména integrovaný přístup ke 
změně klimatu. Pro municipality je klíčová adaptace budov, změny nepropustných povrchů na 
propustné, lepší hospodaření se srážkovou vodou, protipovodňová opatření. Na závěr informovala 
o dalším průběhu, kterým bude zejména vnitřní a meziresortní připomínkové řízení a předložení 
NAP vládě do konce prosince 2016. Vyhodnocení a aktualizace Strategie i NAP je plánována na 
rok 2020. Prezentace L. Frankové je připojena k zápisu jako příloha č. 2. 

P. Šremer se dotázal, jak budou vypořádány připomínky zaslané STUŽ a jak bude NAP 
komunikován. Za účelem lepší komunikace i naplňování Strategie u NAP navrhl vytvořit platformu 
všech stakeholderů pracujících s krajinou. L. Franková přislíbila, že komunikační strategie bude 
ještě dále rozpracována. Ohledně naplňování NAP upozornila, že jako vládní dokument je závazný 
pouze pro státní správu. 

J. Krist požádal, aby byly lépe využívány integrované nástroje (např. CLLD, integrované plány 
rozvoje měst) a řešení, které jsou zatím využívány na velmi konkrétní problémy (nap. hudební 
invazivních druhů v CHKO). 

Z. Drhová upozornila na studii o možnosti realizace drobných adaptačních a mitigačních opatření 
na Jesenicku, již si ASZ nechala vypracovat v loňském roce. Vyplynulo z ní, že stěžejním 
problémem je v nevyjasněných kompetencích mezi správou povodí, obcemi, Lesy ČR a dalšími 
subjekty.  

P. Švec s tím souhlasil a doplnil, že dvě členská města NSZM, Kopřivnice a Chrudim, připravují 
vlastní adaptační strategie. Do budoucna by měly pro ostatní municipality sloužit jako příklad dobré 
praxe.  

M. Říha doplnil, že dlouho byly velké naděje vkládány do komplexních pozemkových úprav, které 
mohly vyřešit koordinační otázky uspořádání v krajině jak z hlediska prostorového a funkčního, tak 
z hlediska majetkových poměrů. Mnoho obcí se stěžuje na jejich pomalost a nízkou finanční 
podporu. Uvítal by proto, kdyby NAP podpořil provádění komplexních pozemkových reforem. 
L. Franková potvrdila, že zvýšení efektivity je cílem NAPu. 

 

K bodu č. 3: Informace o aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje - dokument 
Česká republika 2030 

J. Mareš seznámil členy s aktuálním postupem přípravy strategického rámce Česká republika 
2030. Text prošel několika významnými úpravami: 1) byly do něj zapracovány připomínky 
organizací a institucí zastoupených v RVUR, 2) byly vypořádány a zapracovány připomínky 
obdržené od konsorcia neziskových organizací Měj se k světu; 3) byly vypořádány a zapracovány 
připomínky obdržené z elektronického připomínkového řízení, které bylo pro veřejnost otevřeno 
prostřednictvím Databáze strategií. Dále byly strategické cíle rozpracovány do podoby měřitelných 
specifických cílů. Dokument rovněž prošel stylistickým zjednodušením a k odstavcům byly 
doplněny tzv. boxíky. V dokumentu zatím není zapracována podkapitola věnována globálním 
(mega)trednům. Práce na této studii ještě probíhá, jsou analyzovány vzájemné vztahy mezi 
megatrendy a jejich dopady na Českou republiku. Požádal členy a členky Výboru v této věci 
o součinnost – v příštím týdnu jim bude rozeslán odkaz na toto expertní hodnocení, do něhož se 
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mohou také zapojit. Na závěr svého vystoupení představil harmonogram prací na strategickém 
rámci: do konce září bude probíhat finalizace všech jeho částí, 18. října bude projednán RVUR  
a následně vložen na 3 týdny do MPŘ. Druhá polovina listopadu bude věnována vypořádání 
připomínek tak, aby mohl být dokument v první polovině prosince předložen vládě. Dále stručně 
představil soubor indikátorů, který bude projednán Výborem pro indikátory udržitelného rozvoje 
RVUR v příštím týdnu a požádal o zasílání připomínek do pondělí 19.09. Jedná se o soubor 
indikátorů k monitoringu naplňování specifických cílů ČR 2030. Kontextovou sadu indikátorů 
zaměřenou na kvalitu života by měl obsahovat implementační plán, jenž bude vytvořen v prvním 
pololetí roku 2017. Na dotaz ohledně toho, je-li plánován mezinárodní benchmarkingu ČR v oblasti 
udržitelnosti a kvality života uvedl, že OUR se prozatím kloní spíše do budoucna vyzkoušet 
mezinárodní peer-review šetření, např. ve spolupráci s OECD. 

Následně byl jednomyslně 13 hlasy schválen návrh usnesení ke strategickému rámci Česká 
republika 2030 ve znění: Výbor pro udržitelné municipality bere na vědomí předloženou podobu 
analytické a návrhové části kapitoly Udržitelná sídla a území strategického rámce Česká republika 
2030 a bere na vědomí informaci o přípravě strategického rámce Česká republika 2030 a po 
nezbytné redakční úpravě ho doporučuje Radě vlády pro udržitelný rozvoj ke schválení.  

 

K bodu č. 4: Stručná informace o Výborech RVUR a pracovních skupinách Výboru 

M. Petrová k informacím o PS MA21 odkázala na své vystoupení v aktualitách.  

F. Kubeš nejdříve informoval o dvou jednáních PS URROÚ, během nichž byla diskutována 
dostupnost regionálních dat, aktuality z Pracovní skupiny pro administrativní členění státu, příprava 
měst na adaptaci na změnu klimatu. Zápisy z jednání PS URROÚ jsou zveřejněny zde.  

Rovněž se konalo první setkání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS SC), které bylo zaměřeno 
na evidenci aktivit a očekávání ze strany resortů a dalších členů PS SC a partnerů v této oblasti. 
Konají se semináře k jednotlivým oblastem (16.09. k tématu ICT v Plzni). Další témata pro práci 
PS jsou zejména pojetí konceptu Smart Cities a možnosti jejich financování. Další termíny jednání 
PS SC byly stanoveny na 15.11.2016 a v roce 2017 by mělo navázat dalších 5 jednání. P. Švec 
avizoval setkání předsedů PS MA21 a PS SC (zástupců MMR a MŽP), které bylo na zasedání PS 
SC přislíbeno řed. Odboru regionální politiky MMR Davidem Koppitzem. 

 

K bodu č. 5: Rešerše/analýza přístupů municipalit k plánování a hodnocení udržitelného 
rozvoje 

 

F. Kubeš uvedl tento bod s tím, že tato analýza navazuje na dlouhodobou diskusi o tom, jaké 
nástroje mají municipality k dispozici z hlediska plánování a hodnocení svého rozvoje a navazuje 
na již dříve Výborem projednávaný projektový záměr MuniTool. Rešerši zpracovalo Centrum pro 
otázky životního prostředí UK, jejím cílem popsat a dle jednotné struktury analyzovat vybrané 
programy a iniciativy. T. Hák navázal a představil strukturu hodnocení. Prezentace Františka 
Kubeše a Tomáše Háka je k zápisu připojena jako příloha č. 3, rešerše pak jako příloha č. 4. 

 

 

 

  

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-pro-udrzitelny-rozvoj-regionu,-ob/Zapisy-z-jednani
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K bodu č. 6: Plnění Akčního plánu Výboru pro udržitelné municipality; návrh AP na rok 2017 

 

P. Švec požádal členy a členky VpM o součinnost ve vztahu k vyhodnocení Plánu činnosti Výboru 
na letošní rok a přípravě Plánu činnosti na rok 2017. Z toho důvodu byl již rozeslán návrh 
materiálu, který by měl být doplněn za každou členskou instituci a organizaci VpM.  

Cílem je sdílet relevantní body z vlastního plánu činnosti jednotlivých členů Výboru (produkty, 
projekty i projektové záměry, metodiky, příklady dobré praxe, portály), které mohou přispět jak 
k realizaci záměrů VpM v rámci ročního plánu, tak naplňování strategického rámce ČR 2030. 

 
Různé 

Termíny setkání VpM pro rok byly stanoveny takto: 14.02., 11.04., 27.06., 03.10., 05.12. 

Datum příštího zasedání výboru bylo stanoveno na úterý 6. prosince 2016 od 13:00 hod. 
na Úřadu vlády. 
 
 
 

Počet stran zápisu: 5  
 Počet příloh: 4 

 Zápis zhotovil: Jan Mareš 
Ověřil: Petr Švec 

 


