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Naše vnímání funkčních území 

• Spolupráce na bázi přirozených, funkčních územních jednotek 
nezbytným předpokladem budoucího rozvoje ČR

• Trend vyspělého světa - vysoce urbanizované, metropolitní regiony 
hybatelem globálního ekonomického rozvoje 

• Významná role nástrojů typu Integrovaných územních investic

• Neřízený rozvoj území přináší rizika pro rozvoj celé ČR 



Příležitosti metropolitní spolupráce

• Konec izolovaného uvažování v administrativních hranicích obcí bez ohledu 
na své okolí - překonávání územně-správního členění a roztříštěné sídelní 
struktury 

• Jádrové město přebírá odpovědnost za územní rozvoj svého zázemí

• Vhodná forma k řešení problémů měst přesahujících administrativní hranice 

• Řešení vybraných témat  vedoucí k úsporám nákladů a k efektivnější alokaci 
veřejných zdrojů

• Témata: ekonomický rozvoj – lákání investorů a společná rozvojová území, 
propagace a cestovní ruch, spolupráce v oblasti úz. plánování, odpadové 

hospodářství, dostupnost veřejných služeb 



… a rizika 

• Neexistence legislativní opory (formalizace vztahů ale není podmínkou) 

• Lidské a finanční zdroje na podporu spolupráce

• Paralelní struktura k územně-správnímu členění

• Tematické překryvy mezi strategiemi a nástroji

• Regionální rozvoj de jure realizován na úrovni obcí / krajů v samostatné 
působnosti

• Chybějící dlouhodobá politická podpora 

• Absence strukturovaných dat (částečně role státu)



Koncept FUA a ITI v zahraničí - východiska

• Nepoměrně k ČR nižší počet obcí (např. v Polsku)

• Efektivní spolupráce na úrovni metropolitních regionů se 
nevytvoří za pár let (ve Francii cca 30 let)

• Vysoce odborný aparát je klíčový (ideální využití zkušeností ze 
zahraničí – např. projekt URBACT II Joining Forces, projekt 
SPIMA)

• Motivem – dosahování úspor z rozsahu, zvyšování efektivity



Podpora metropolitní spolupráce na národní úrovni

• Nová Strategie regionálního rozvoje pracuje na úrovni
strategických cílů právě s územím metropolitních
oblastí (Praha, Brno, Ostrava) a aglomerací (ostatní
krajská města) = zavedení funkčního přístupu k území
do nejdůležitějšího dokumentu regionální politiky ČR





SRR 2021+: Principy podpory regionálního rozvoje

• Nabízet řešení šitá na míru dle specifických potřeb území
» Zaměřovat se na cílenou podporu všech typů území (velká města, středně velká

města, malá sídla, strukturálně postižené kraje, hospodářsky a sociálně
ohrožená území) a hledat vhodné cesty k využívání jejich potenciálu.

• Plánovat v intencích funkčních regionů spíše než 
administrativních celků
» Reflektovat reálné vztahy v území a odlišovat i odlišné typy venkovského

prostoru (např. suburbánní, stabilizovaný, ztrátový).



SRR 2021+: Principy podpory regionálního rozvoje v období

• Stavět na rozvoji místních potenciálů
» Využívat silné stránky jednotlivých typů území.

• Zapojovat do rozvoje území všechny relevantní aktéry
» Různé úrovně veřejné správy (národní, krajské, obecní), neziskové organizace,

odborné svazy, akademický i privátní sektor

• Integrovaný přístup k rozvoji území
» Na národní úrovni propojovat sektorové intervence do konzistentních celků, 

omezovat „resortismus“. 



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Implikace pro metropolitní spolupráci (rozvojová témata)

• Strategické cíle 1 a 2 jsou zaměřeny na metropolitní území (Praha, Brno,
Ostrava a jejich zázemí) a aglomerace (ostatní krajská města a jejich
zázemí)
» Specifické cíle 1.1. a 2.1. jsou zaměřeny na transformaci ekonomik k činnostem s vyšší

přidanou hodnotou.

» Specifické cíle 1.2 a 2.2 na zlepšení dopravního spojení (uvnitř metropolitních
území/aglomerací i s ohledem na přeshraniční vazby).

» Specifické cíle 1.3 a 2.3 na zajištění adekvátní občanské vybavenosti v jádrech
(metropolitních území/aglomerací) i v suburbiích.

» Specifické cíle 1.4 a 2.4 na udržitelný prostorový rozvoj metropolitních území/aglomerací a
environmentální témata.



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Implikace pro metropolitní spolupráci (oblast veřejné správy)

• Strategický cíl 6 je zaměřen na kvalitní plánování regionálního rozvoje
» Specifický cíl 6.2: Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů a posilovat

spolupráci aktérů v území

» Dílčí typová opatření: zaměřena na pozitivní motivaci pro společné strategické plánování
(TO 51) a postižení specifických potřeb veřejné správy v metropolitních územích a
aglomeracích (TO 54) a využívání nástroje Territorial Impact Assessment na úrovni politik
i projektů (TO 56).



Strategie metropolitní oblasti
aglomerace

Individuální projekty

RAP

Privátní zdroje

ITI 
• pouze ESIF 

• Městská mobilita

• Veřejný prostor

• Ekologická zátěž 
brownfield

• …

Národní dotace

NIP

SRR 21+

Strategie metropolitní 
oblasti  a aglomerací 





Vymezení aglomerací a metropolitních území 2014-2020

Metropolitní oblast/Aglomerace Počet obyvatel
Počet statuárních měst / obcí v 

MO

Pražská 2 000 000 2       :       515

Ostravská 965 000 5       :       119

Brněnská 610 000 1       :       167

Ústecko-Chomutovská 520 000 5       :        75

Olomoucká 440 000 3       :       230

Hradecko-Pardubická 330 000 2       :       145

Plzeňská 310 000 1       :      117

České Budějovice 155 000 1        :       79

Jihlava 100 000 1        :       75

Karlovy Vary 114 000 1        :       27

Liberec – Jablonec n. N. 174 000 1       :       24

Mladá Boleslav 58 000 1       :       18

Zlín 107 000 1       :       11



Příprava nového programového období (2021-2027)

• pro urbánní území pouze jeden nástroj ITI – věcná vazba na SRR (strat. 
cíl 1 a 2 - metropole a aglomerace)

• Snaha o zjednodušení implementace – „obsah vítězí nad procesem“

• základem kvalitně zpracovaná strategie území s jasnými prioritami 

• důraz na klíčové (strategické) projekty nebo integrované intervence  

• Silná komunikace nositel strategie – stát (MMR + dotčené řídící orgány)

• Transparentní postupy a ex-ante vyhodnocování investic 



Diskuze, otázky, odpovědi… 

Ing. David Koppitz
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