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Rada vlády pro udržitelný rozvoj   

Výbor pro udržitelné municipality 

 

 

Zápis z 2. jednání Výboru pro udržitelné municipality při RVUR 

 

Datum: 17. prosince 2014, 13:30 hod. 

Místo: Starý tiskový sál, Úřad vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4 

Přítomni: Ivo Bělonohý (STMOÚ), Zuzana Drhová (ÚV-ASZ/alternace), Yvonna Gailly 

(Ekologický institut Veronica), Petr Holý (Asociace krajů/alternace), Svatava Janoušková 

(COŽP UK/alternace), Jiří Krist (NS MAS), František Kubeš (MMR), Miroslav Kundrata 

(Nadace Partnerství), Jan Mareš (ÚV), Marie Petrová (MŽP), Jan Roneš (MV/alternace), 

Martin Říha (STUŽ), David Šátek (MF), Petr Švec (NSZM),  

Hosté: Anna Kárníková (ÚV), Pavel Šremer (STUŽ), David Škorňa (MMR) 

Omluveni: Pavel Nováček (UPOL), Jan Sedláček (SMS) 

Neomluveni: Pavlína Kulhánková (MPO), Dan Jiránek (SMO) 

 

PROGRAM:  

1) Stručná informace ÚV o RVUR a Fóru pro udržitelný rozvoj  
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
3) Stručná informace o činnosti pracovních orgánů k tématům municipalit 
4) Stručná informace asociací o situaci po komunálních volbách 
5) Informace MMR k Smart Cities 
6) Informace MMR k možnosti motivace k UR v rámci fondů EU 
7) Diskuze o dalším postupu Výboru 
8) Různé 

 
PŘÍLOHY: 
1) prezentace P. Švece 
2) prezentace J. Roneše  
3) prezentace M. Petrové 
 
 

K bodu programu č. 1: Stručná informace ÚV o RVUR a Fóru pro udržitelný rozvoj 

Anna Kárníková informovala o uspořádání Fóra pro udržitelný rozvoj, které se konalo dne 

28. 11. 2014 v Lichtenštejnském paláci s tématem Udržitelný rozvoj jako nový globální 

rozvojový rámec. Fórum bylo hojně navštíveno, v roce 2015 je očekáván podobný formát 

jako letos: zahraniční key-note speaker doplněný o tematické panely.  
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Petr Švec poděkoval za uspořádání Fóra a požádal, mohl-li by jeden z panelů být věnován 

municipální problematice.  

Anna Kárníková dále informovala o aktuálních úkolech OUR pro rok 2015: přípravě 

podkladové analýzy udržitelného rozvoje, aktualizaci Strategického rámce udržitelného 

rozvoje a společném setkání předsedů a předsedkyň všech výborů RVUR. 

 

K bodu programu č. 2: Kontrola úkolů z minulého zasedání 

 Harmonogram: úkol trvá, podklady nebyly dodány všemi členy a členkami. 

 Nominace MPSV: úkol trvá.  

 Připomínky k plánu činnosti: bez připomínek. 

 Přehled nástrojů pro udržitelné municipality: 

a) Místní Agenda 21 (MA 21): http://ma21.cenia.cz/ 

b) územní plánování  

c) referenční rámec pro udržitelná města (RFSC): http://www.rfsc.eu/ 

d) program Smart Cities  

e) společné evropské indikátory (ECI):  

http://ci2.co.cz/cs/spolecne-evropske-indikatory-eci 

f) Projekt Zdravé město WHO (ZM): http://zdravamesta.cz/index.shtml 

g) Komunitně vedený rozvoj (CLLD, CLLD-U): 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.p

df; http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/prezentace_haken.pdf 

h) Program obnovy venkova (POV): http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-

ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014 

i) Norma ISO 37120 upravující veřejné služby a podmínky pro kvalitu života 

j) program Green Procurement: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm, 
program EMAS: http://www1.cenia.cz/www/node/305 

k) Covenant of Mayors: http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html 
l) Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě:  

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-
sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D,  
Národní cena kvality ČR: http://www.npj.cz/cz/narodni-cena-kvality-cr/ 

m) porovnání krajských měst: 
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/index-kvality-zivota-porovnani-krajskych-
mest/r~680e6818493e11e494d7002590604f2e/v~sl:d66a494230cbabe46683449fc21
e8771/ 

 
 
K bodu programu č. 3: Stručná informace o činnosti pracovních orgánů k tématům 

municipalit 

Jan Roneš představil Radu vlády pro veřejnou správu (RVVS), resp. Strategický rámec 

rozvoje veřejné správy 2014-2020. RVVS byla založena zřízena usnesením vlády č. 680 ze 

dne 27. 8. 2014, do konce roku 2014 budou vytvořeny 4 implementační plán, MPŘ ukončeno 

4. 12. 2014. Počítá se s rozvojem Databáze strategií a vstupní analýzou kvality ústřední 

státní správy. Prezentace J. Roneše je přiložena k zápisu jako příloha č. 2.  

http://www.rfsc.eu/
http://ci2.co.cz/cs/spolecne-evropske-indikatory-eci
http://zdravamesta.cz/index.shtml
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/prezentace_haken.pdf
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www1.cenia.cz/www/node/305
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.npj.cz/cz/narodni-cena-kvality-cr/
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Marie Petrová představila pracovní skupinu pro místní Agendu 21. Tato pracovní skupina 

patří mezi součásti původní RVUR, každoročně certifikuje obce podle metodiky místní 

Agendy 21. Prezentace M. Petrové je přiložen jako zápisu jako příloha č. 3.  

František Kubeš představil pracovní skupinu pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a 

území (PS URROÚ), která také dříve patřila pod RVUR. Nyní se obnovuje, její první 

zasedání proběhne 5. 2. 2015 a bude se zabývat Strategií regionálního rozvoje. 

David Škorňa představil pracovní skupinu pro Databázi strategií (aktuálně se jedná o cca 

100 osob/gestorů či zpracovatelů strategií), která v současně době spolupracuje s Výborem 

pro indikátory a implementaci principů udržitelného rozvoje při RVUR. Její činnost bude 

rozšiřována, je zpracováván plán činností pro rok 2015. Klíčové činnosti v oblasti strategické 

práce jsou ukotveny v Implementačním plánu Strategického rámce rozvoje veřejné správy. 

Dále byla představena pracovní skupina pro indikátory. Ta měla dosud na starosti 

přípravu podkladů pro Situační zprávu ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR, na 

jejímž vzniku se nejvíce podílely MŽP a COŽP UK. COŽP ve spolupráci s ČSÚ vydaly v roce 

publikaci Green Growth in the Czech Republic (2011), kde byly užity indikátory OECD. Bylo 

zdůrazněno, že je třeba vytvořit komplexní struktur pro sledování udržitelného rozvoje a 

zajistit provázanost národní a územní úrovně. V následné debatě vykrystalizoval problém 

vzájemné ne-kompatibility jednotlivých indikátorových sad (Národní číselník indikátorů, 

SRUR, OECD, MA 21, …), který vede k bezradnosti municipalit při měření udržitelnosti, nebo 

k tomu, že si krajská města vytvářejí vlastní indikátorové sady (např. Brno nebo Hradec 

Králové). Problémem sběru a vyhodnocování lokálních dat z hlediska udržitelného rozvoje by 

měl zabývat projekt MUNITool, chystaný COŽP UK ve spolupráci s VŠE a NSZM ČR. 

Projekt hodlá mj. spolupracovat s iniciativami TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný 

rozvoj) CI2, které se věnují zavádění tzv. Společných evropských indikátorů (ECI indikátory). 

Rýsuje se možnost aplikovat žádost v programu Omega TA ČR. 

 

K bodu programu č. 4: Stručná informace asociací o situaci po komunálních volbách 
  

Ivo Bělonohý (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů) zkonstatoval, že ačkoliv 

došlo k obměně zastupitelstev, k zásadním změnám v politikách nedochází.  

Jiří Krist sdělil, že v NS MAS probíhá období standardizace: v březnu 2015 proběhne volba 

vedení, do konce května bude jasno o složení v každé MAS.  

V NSZM k žádným změnám nedošlo. 

Otázku vzdělávání nových zastupitelů bylo rozhodnuto ponechat na programu výboru i do 

budoucna.  

 
K bodu programu č. 5: Informace MMR k Smart Cities 
 

Koncept Smart Cities (dále jen SC) se objevil jako součást SET-Planu v roce 2007 a 

zaměřuje se na konkurenceschopnost a udržitelnost městského rozvoje, na cílené a 

propojené technologické investice zejména v oblasti dopravy, energetiky a ICT. Pilotní 
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projekty běží zatím ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). V ČR je vnímán 

deficit ukotvení SC v koncepčních a rozhodovacích dokumentech, metodicky nejsou SC na 

národní úrovni ošetřeny. I proto bylo přistoupeno k realizaci výzkumné potřeby ve spolupráci 

s TAČR a vybranými resorty (MŽP, MPO, MD). Byl zřízen řídící výbor a zpracovává se 

metodika pro města i veřejnou správu, která by měla být do poloviny února 2015 předložena 

k certifikaci.  

V následné diskusi byly diskutovány následující témata: 

- uplatnitelnost Smart Cities pro malá a střední města, Smart Cities byla koncipována 

pro velká města a aglomerace;  

- zapojení akademické sféry do projektu: akademická sféra v něm zapojena není, 

jedná se o resortní řešení za účasti vybraných expertů; 

- vztah Smart Cities k MA 21: Smart Cities představují pouze dílčí pohled na 

problematiku udržitelnosti municipalit, nijak nemění a nenarušují kritéria MA 21; 

nástroje je možné propojit a harmonizovat, což již bylo ze strany MA21 nabídnuto; 

- pro municipality bude vytvořena veřejná certifikovaná metodika; 

- MMR má ve své gesci také regionální, urbánní politiku a koordinaci kohezní politiky, v 

rámci které by měla být SC implementována (stejně tak by měl být příp. vytvořen 

podpůrný program); 

- municipální asociace (SMO, SMS, NSZM, NS MAS) se shodly na tom, že je třeba 

zdokonalit komunikační strategii a metodiku Smart Cities; zároveň je třeba přenášet 

do ČR přenášet další podněty, např. Covenant of Mayors, a kombinovat je podle 

potřeb jednotlivých typů municipalit. 

 
K bodu programu č. 6: Informace MMR k možnosti motivace k UR v rámci fondů EU 
 

V rámci Dohody o partnerství a operačních programů představuje udržitelný rozvoj jeden ze 

základních horizontálních principů. Projekty tudíž musí být vybírány na základě principů 

udržitelného rozvoje. V současné době probíhá dopracovávání operačních programů, 

připravují se nové výzvy a jejich dokumentace. Druhým momentem je příprava projektů jako 

takových – je to také mimo jiné otázka nastavených hodnotících kritérií pro výběr projektů ze 

strany řídících orgánů. Metodické nastavení (Metodické pokyny MMR) neumožňuje, resp. 

neuvádí možnost bonifikace. Bonifikace se ukázala v období 2007-2013 jako nevhodný 

přístup; samotná kritéria jsou o logickém nastavení tak, aby byly vybírány kvalitní projekty. 

Operační programy pracují s kritérii výběru a hodnocení projektů velmi letmo, některá 

východiska upravují v rámci prioritních os ve formě „Hlavních zásad pro výběr operací“. 

Bližší upřesnění kritérií výběru projektů nelze očekávat ani v Řídící dokumentaci OP, ale 

bude obsažena v dokumentaci k výzvě. Bude záviset na každém dílčím ŘO, jak si toto 

nastaví. K tvorbě kritérií budou sloužit příslušné platformy.  

Je tedy nutné se zaměřit na nastavení kvalitních kritérií hodnocení projektů v rámci přípravy 

a vyhlašování výzev, v tomto smyslu jednat s řídícími orgány o konstrukci výzev. 
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ÚKOLY: 

1) Zveřejnit harmonogramy hlavních akcí členů Výboru v roce 2015, aby nedocházelo 

k souběhu akcí či duplicitám.  

Zajistí: členové Výboru (zaslání harmonogramů na adresu ÚV) 

2) Posílit sociální pilíř ve Výboru - požádat o nominaci zástupce MPSV. 

Zajistí: ÚV 

 

 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ VÝBORU se uskuteční v úterý 10. 2. 2015 od 13:30 ve Starém 

tiskovém sále (č. m. 47) v prostorách Úřadu vlády. 

 

 

 

 

Počet stran zápisu: 4 

 Počet příloh: 3 

 Zápis zhotovil: Jan Mareš 

Ověřil: Petr Švec 

 

 


