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Zápis z 5. jednání Výboru pro udržitelné municipali ty p ři RVUR 
 

Datum: 23. června 2015, 13:30 hod. 

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, místnost 140 

Přítomni: Ivo Bělonohý (STMOÚ), Zuzana Drhová (Agentura pro sociální začleňování, 
ÚV/alternace), Jan Florian (Spolek pro obnovu venkova/alternace), Petr Holý (Asociace 
krajů/alternace), Svatava Janoušková (COŽP UK), Dan Jiránek (SMO), David Koppitz 
(MMR), Pavlína Kulhánková (MPO), Jan Mareš (ÚV), Marie Petrová (MŽP), Martin Říha 
(STUŽ), Jan Sedláček (SMS), David Šátek (MF), Pavel Šremer (STUŽ), Petr Švec (NSZM), 
Lenka Švejdarová (MV/alternace) 

Omluveni: Yvonna Gailly (Ekologický institut Veronica), Tomáš Hák (COŽP UK), Radek 
Jiránek (Agentura pro sociální začleňování, ÚV), Jiří Krist (NS MAS), Pavel Nováček 
(UPOL), Stanislav Rampas (Spolek pro obnovu venkova), David Sláma (MV), Alena Šteflová 
(WHO) 

Neomluven: Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství) 

Hosté: Jitka Boušková (NSZM), Jiří Guth Jarkovský (MHMP) 

 
Program jednání :  

1) Kontrola zápisu, aktuality, harmonogram akcí;  
2) Informace k materiálu Agenda udržitelného rozvoje;  
3) Informace o sněmu SMO ČR (SMO ČR); 
4) Stručná informace o činnosti pracovních skupin; 

a. Akční plán koncepce podpory MA 21 v ČR (2016-2020) (MŽP), 
b. Stav hodnocení nejvyšších kategorií MA 21 (MŽP); 

5) Informace k nástrojům pro udržitelné municipality: 
a. regionální semináře k programu Smart Cities (MMR) 
b. Pokračování záměru projektu MUNITool (MMR) 

6) Informace o motivaci municipalit k UR 
a. Konference kvality ve veřejné správě (MV) 
b. Způsob hodnocení v projektech z výzev ESI (MMR) 

7) Různé. 
 
PŘÍLOHY: 

1) Teze socio-ekonomického výboru k rozvojovým prioritám ČR 
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K bodu programu č. 1: Kontrola úkol ů aktuality, harmonogram akcí 

1) Byl schválen zápis z jednání výboru dne 21. dubna 2015. 
 

2) Harmonogram akcí léto/podzim 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Jan Mareš poděkoval všem, kteří se zapojili do Evropského týdne udržitelného rozvoje, 

v jehož rámci se konalo téměř 100 akcí po celé ČR. 
 

4) Jan Mareš seznámil členky a členy výboru se síťovou analýzou aktérů, jež se 
rozeběhla v minulém týdnu. Všichni členové Výboru obdrželi svůj osobní link, vyplnění 
dotazníku by nemělo zabrat více jak půl hodiny. Data budou publikována 
v anonymizované podobě, nemělo by tedy dojít k jejich zneužití. Výzkum umožní 
zmapovat jednotlivé vazby a vztahy v rámci komunity odborníků udržitelného rozvoje, 
přispěje k evidenci projektů v této oblasti a zároveň pomůže vyhodnotit dosavadní 
účinnost Strategického rámce udržitelného rozvoje (dále jen SRUR). Termín pro 
vyplnění je do 30. 6. 2015.  

 
5) Anna Kárníková představila členům první vstup aktualizace SRUR, která má za cíl 

zmapovat názory na priority rozvoje ČR a poskytnout tak obsahový základ aktualizaci 
SRUR. Teze budou dále analyticky rozpracovány a prověřeny, přesný postup stanoví 
RVUR na svém zářijovém zasedání. Členky a členové výboru budou moci zasílat své 
teze v průběhu léta (výzva k zapojení by měla být odeslána v polovině července, konec 
sběru tezí je plánován na 30. 8.), za tímto účelem bude vytvořen webový formulář. 
Vzorovým materiálem jsou teze vypracované socio-ekonomickým výborem. Zároveň 
výboru budou předávány všechny teze související s municipální problematikou a na 
výboru bude tyto teze kondenzovat, propojovat a hierarchizovat. Redakční tým pak 
provede obdobný úkon se všemi tezemi. Diskutováno bylo o implementaci 
aktualizovaného SRUR, který se ukázal být slabinou SRUR z roku 2010 a příležitosti 

STUŽ: seminář ke kvalitě vody 
1. září 2015, Novotného lávka, Praha 
 
SMS: Republikové shromáždění 
15. září 2015, Vír 
 
PS MA 21: veřejné obhajoby nejpokročilejších MA21 
6. - 14. října 2015 
http://mistniagenda21.cz/obhajoba 
 
STMOÚ: Celostátní seminář 
11. - 13. října 2015 
 
NSZM: Podzimní škola Zdravých měst 
20. - 21. října 2015, Znojmo 
 
NSZM: Konference - Národní přehlídka MA 21 
1. prosince 2015, Praha 
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pro využití aktualizace SRUR (revize Evropy 2020, revize/hodnocení DOP v roce 2017, 
příprava programového období 2020+). Implementace aktualizovaného SRUR bude 
vycházet z nepřijatého návrhu z roku 2010 s tím rozdílem, že zajišťování kompatibility 
nebude v kompetenci PS při RVUR, nýbrž v rámci struktury ÚV (OUR). 

Teze socio-ekonomického výboru jsou k zápisu připojeny jako příloha č. 1. 

K bodu programu č. 2: Informace k materiálu Agenda udržitelného rozv oje   

Jan Mareš podal informaci k materiálu Agenda udržitelného rozvoje, jež bude v červnu či 
červenci předložen na jednání vlády ke schválení. Materiál ukotvuje gesci agendy 
udržitelného rozvoje na Úřadu vlády s tím, že spolugestory pro aktualizaci SRUR se stanou 
MŽP a v oblasti metodického řízení MMR. Materiál obsahuje rovněž stručný záměr 
aktualizace SRUR a nový statut RVUR, který je přizpůsoben zařazení OUR do Legislativní 
sekce, na místo 5 místopředsedů RVUR bude vytvořen Řídící výbor. Rovněž byl upraven 
počet členů a zaveden statut partnerské organizace. Dokument neřeší nastavení systémové 
spolupráce s dalšími pracovními a poradními orgány vlády, nicméně počítá s jejich 
zapojením. 
 
K bodu programu č. 3: Informace o sn ěmu SMO ČR 

Novým předsedou SMO ČR se stal František Lukl, předsedou komory obcí Pavel Drahovzal, 
komory měst gen. Vlastimil Picek a komory měst Martin Charvát. Sněm se zabýval nárůstem 
legislativy dotýkající se měst a obcí (zákon o odpadech ad.).  
 
K bodu programu č. 4: Stru čná informace o činnosti pracovních skupin 
 
Marie Petrová informovala o zasedání PS MA21 dne 4. 6. 2015 věnované Akčnímu plánu ke 
Koncepci podpory MA21 (2016-2020), do něhož jsou zapracovávány došlé připomínky 
resortů a dalších členů PS. AP bude předložen Výboru na podzim 2015.  

O nejvyšší kategorii „A“ MA21 v letošním roce usiluje Město Litoměřice. V současné 
době probíhá oponentura k Auditu udržitelného rozvoje v 10-ti tématech MA21 (dle 
Aalborských závazků). V říjnu bude na jednání PS a týmu expertů rozhodnuto o udělení 
kategorií „A“ a „B“ MA21, vč. označení stupně pokročilosti. Od letošního roku je stupeň 
pokročilosti uváděn také v kategorii „C“ - podle počtu témat udržitelného rozvoje, 
zpracovaných formou sebehodnocení měst v Auditu UR.  

David Koppitz uvedl, že PS URROÚ se od svého únorového zasedání nesešla, 
očekávají odborné zadání ze strany RVUR či výboru. Další jednání bude svoláno 
pravděpodobně v září. Diskuse k regionální politice probíhá na řadě dalších platforem: 
územní dimenzí v jednotlivých operačních programech se zabývají regionální stálé 
konference, z nichž může vzejít i širší debata nad rámec OP o situaci v území. Úroveň aktivit 
v regionech je různá, nicméně postup se daří koordinovat. V horizontu 2-3 týdnů resorty 
obdrží návrh Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje (AP SRR).  Priority a aktivity (3-4 
klíčové priority v jednotlivých regionech zejm. ve vazbě na ESI fondy) v AP vzejdou přímo 
z regionů v podobě Regionálních akčních plánů, probíhají také konzultace  k prioritám 
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v resortních strategiích. Klíčový je nicméně metodický rozměr AP SRR a podněty pro 
naplňování SRR. AP SRR projde MPŘ, připomínky bude tedy možné uplatnit touto cestou.  

 
K bodu programu č. 5: Informace k nástroj ům pro udržitelné municipality 
 
Metodika Smart Cities byla dopracovávána do rámcové podoby a certifikována. V metodice 
by měl být dále dořešen ekonomický rozměr konceptu. V Hradci Králové proběhne seminář 
věnovaný této metodice (září / říjen 2015) určený pro uživatele metodiky k ověření postupu 
s městy. Pokud bude trvat zájem, budou uspořádány další semináře. 

 Do konce roku 2015 by měla být ze strany MMR vypracována rešerše zaměřená na 
vybrané nástroje a iniciativy k UR pro municipality. MMR poté předpokládá předložení 
projektu MUNItool, který bude konsolidační a znalostí bází pro metodiky k UR.   

 MMR také provozuje pro malé obce nástroj pro vytváření strategií rozvoje 
„Elektronická metodická podpora rozvojových dokumentů obcí“.1 Dosud nástroj využilo cca 
400 obcí, nicméně povědomost o něm není dostatečná, jak potvrdil i Jan Sedláček za SMS. 
MMR uvažuje o využití nástroje i pro MAS či mikroregiony.  

David Koppitz dále uvedl, že Odbor regionální politiky MMR přebírá agendu RIS, 
cílem je výhledově otevřít mapový server širokému spektru uživatelů a zkvalitnit datovou 
základu všech strategických dokumentů.2  
 
K bodu programu č. 6: Informace o motivaci municipalit k UR 
 
Hodnocení horizontálního principu udržitelného rozvoje v projektových žádostech v ESI 
fondů je dosud nepropracované, jedná se o pouze formální konstatování souladu projektu 
s principy UR. Podle Davida Koppitze bude do budoucna nutné se zaměřit na zdokonalení 
metodiky hodnocení projektů a vyškolení hodnotitelů ve vztahu k tomuto horizontálnímu 
kritériu a navázat spolupráci s MV CR i jednotlivými ŘO. V současné době však takový 
postup není reálný z důvodu nutnosti rychlého rozběhu čerpání ESI fondů. Petr Švec doplnil, 
že nad inovací metodiky hodnocení projektů vůči UR bude nutné vést dlouhodobější diskusi.  

 Lenka Švejdarová potvrdila zájem MV na obnovení Ceny za kvalitu ve veřejné 
správě. Další ročník ceny bude vyhlášen na jaře 2016 v rámci konference, na níž budou 
představeny výsledky analýz ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy. Konání 
konference kvality podpořil Petr Švec za NSZM a Ivo Bělonohý za STMOU, jako důležité  
a motivační celostátní setkání pro nové starosty a zastupitele. 

 Dan Jiránek informoval, že SMO ČR připravuje na květen 2016 konferenci věnovanou 
legislativě ve vztahu k městům a obcím.  
   
 
  

                                                           
1 http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Rozvoj-obci/Elektronicka-
metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen 
2
 http://www.crr.cz/cs/regiony/databaze-ris/ 
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K bodu programu č. 7: Různé 
 
Martin Říha a Dan Jiránek diskutovali problém obcí, jejichž území bylo poškozeno těžbou či 
zpracováním nerostů, což je často překážkou pro jejich územní rozvoj. V současné době 
neexistuje sdružení obcí, zaměřené přímo na tuto problematiku. Využití zdrojů EU k sanaci je 
složité, protože již v minulém programovém období byl objem financí nedostačující, 
v současném jejich objem klesl o polovinu. Sanace, která by na poškozeném území 
umožnila stavět rodinné domy, je natolik finančně nákladná, že je v současnosti nereálná. 
Prioritou v dalším období bude spíše zabránění šíření znečištění a havárií, než likvidace 
stávajícího stavu.  
 Pavel Šremer informoval o aktivitě NNO, které navrhují standardy participace 
na přípravě strategických dokumentů a rozhodnutí. Požádal o zařazení informace  
o těchto standardech na zářijové zasedání Výboru.  

Dále Pavel Šremer uvedl, že do redakčního týmu pro aktualizaci SRUR by měl být 
podle jeho názoru umožněn přístup na základě ochoty organizací a expertů k bezplatné 
spolupráci, jako tomu bylo při přípravě SRUR. Jan Mareš doplnil, že o složení redakčního 
týmu rozhodne RVUR v září (více informací k postupu aktualizace SRUR je uvedeno výše 
v bodě 5). 
 
Datum p říštího zasedání výboru bylo stanoveno na 17. zá ří 2015 od 13:30 hod. na 
Úřadu vlády. 
 

ÚKOLY: 

1) Posílit sociální pilíř ve Výboru - požádat o nominaci zástupce MPSV. 
Zajistí: ÚV 

 

Počet stran zápisu: 5 

 Počet příloh: 1 

 Zápis zhotovil: Jan Mareš 

Ověřil: Petr Švec 

 

 


