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Pokud chceme změnit zaběhnuté pořádky, občas musíme vystoupit ze své kom-

fortní zóny, zkrátka překročit své hranice. Prošlapávat nové cesty není vůbec jedno-

duché, ale jde to! Totéž platí i o rozvoji metropolitní spolupráce v ČR.

 

Cílem konference „Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát“ je 

společně s odborníky a vrcholnými zástupci dotčených ministerstev, krajů, měst 

a obcí konkrétně a srozumitelně pojmenovat a komunikovat globální i lokální pří-

nosy a specifika metropolitní spolupráce v České republice. Na základě prvního 

ročníku metropolitní konference je třeba se posunout zase dál. Nejen metropolitně 

přemýšlet, ale začít jednat.

  

Konferenci pořádá statutární město Brno a koná se pod záštitou ministryně 

pro místní rozvoj ČR Ing. Kláry Dostálové, ministra vnitra ČR Jana Hamáčka, 

hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, předsedy Svazu měst 

a obcí ČR Mgr. Františka Lukla, MPA, předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Jiřího 

Běhounka a rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.

Cíl konference



Registrace účastníků a malé občerstvení

Zahájení a přivítání účastníků konference primátorkou statutárního města Brna Markétou 

Vaňkovou, ministryní pro místní rozvoj ČR Klárou Dostálovou, hejtmanem Jihomoravského 

kraje Bohumilem Šimkem a předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem

Blok 1: Přínosy metropolitní spolupráce

Keynote prezentace

Luděk Sýkora – profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Prostorový a sociologický pohled: K čemu jsou hranice? Jak odrážejí realitu? Co znamená, 

když se řekne metropolitní oblast? 

Petr Zahradník – ekonomický expert, Evropský hospodářský a sociální výbor

Ekonomický pohled: Pro koho je metropolitní spolupráce výhodná? V čem? Jde jen o peníze?

David Sláma – ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo 

vnitra ČR

Právní a správní pohled: Jak lze metropolitní spolupráci v českých podmínkách institucio-

nalizovat? Může být řešením metropolitní svazek obcí?

Panelová diskuse vrcholných politických představitelů dotčených resortů a institucí 

Martin Charvát (primátor města Pardubice), David Koppitz (MMR ČR), Martin Netolický 

(tbc) (hejtman Pardubického kraje), Petr Mlsna (MV ČR)

Přestávka na kávu

Program konference: Přínosy metropolitní
spolupráce pro obce, regiony a stát
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12:30 – 13:00

15:00 – 15:30

12:30 – 13:00

13:30 – 15:00



Blok 2: Katastr není zeď aneb #jednejmetropolitne

Keynote prezentace

Michaela Kudynová – koordinátorka spolupráce Hradecko-pardubické aglomerace 

Pohled praktičky z území: Jaká jsou konkrétní integrovaná řešení a co přinášejí?

Petr Šašinka – vedoucí oddělení řízení I TI a metropolitní spolupráce, Magistrát  města Brna.

Strategický pohled: Kam by se mohla metropolitní spolupráce a její komunikace ubírat 

do budoucna?

Představení „metropolitních lídrů“ Brněnské metropolitní oblasti a následná panelová diskuze 

Filip Chvátal (radní města Brna), Ondřej Mulíček (Masarykova univerzita), Jan Vitula (starosta 

Židlochovic, náměstek hejtmana JMK), Marie Zezůlková (MMR ČR)

Výstupy konference a reflexe hlavních témat

Shrnutí, další postup a nutné kroky (Markéta Vaňková)

Večeře formou rautu, networking

Volitelný doprovodný program: plavba lodí po Brněnské přehradě

Konferenci moderuje Miroslav Janovský
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15:30 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30 – 19:00

18:30



Ing. Martin Charvát

Martin Charvát je primátorem statutárního města Pardubice a ve své 

funkci působí již šest let. Martin Charvát absolvoval Fakultu stavební 

Českého vysokého učení technického v Praze a rovněž působil jako 

ředitel a manažer v několika stavebních společnostech. Působí rovněž 

jako předseda komory primátorů statutárních měst.

|  6

Na konferenci vystoupí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Filip Chvátal je absolventem doktorského studia v oboru geografi e 

dopravy. Dlouhodobě se věnuje problematice dopravy, územního 

plánování a rozvoje. Filip Chvátal působil jako manažer Dobrovolného 

svazku obcí Šlapanicko, kde koordinoval především výstavbu 

cyklostezek. V současnosti je radním pro územní plánování a rozvoj 

města Brna.

Ing. David Koppitz

David Koppitz je absolventem Fakulty podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně a Southern Oregon University v USA. Od roku 

2015 řídí regionální rozvoj ČR z manažerských pozic Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, nejprve jako ředitel odboru regionální politiky, 

nyní z pozice náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje. Před 

působením ve státní správě získával odbornou a manažerskou praxi ve 

vedení mezinárodní poradenské fi rmy pro municipální sektor, kde úzce 

spolupracoval s řadou měst a obcí i jejich asociacemi. Je spoluautorem 

publikace o strategickém plánování a řízení pro města, obce a regiony.
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Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová

Michaela Kudynová je absolventkou Univerzity Hradec Králové, obor 

politologie. Pro nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace pracuje 

od roku 2015 na pozici koordinátorky pro pardubickou část aglomera-

ce se specializací na školství, kulturu a sociální oblast. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Martin Netolický působí od roku 2012 jako hejtman Pardubického kraje. 

Narodil se 22. září 1982 v Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu Česká 

Třebová vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, posléze 

zde absolvoval i doktorské studium. V letech 2002–2006 byl asistentem 

poslance Radko Martínka. V roce 2006 se stal zastupitelem České 

Třebové. Od roku 2008 je členem Zastupitelstva Pardubického kraje. Na 

Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několik let věnoval 

pedagogické činnosti na Katedře správního práva a správních věd a na 

Katedře finančního práva. 

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Ondřej Mulíček je sociální geograf, působí na Přírodovědecké fakul-

tě Masarykovy univerzity a také ve společnosti Altimapo, která zpra-

covává podklady pro prostorové plánování (demografické prognózy, 

tematické mapy a analytické datové podklady). Ve svém výzkumu se 

zaměřuje na problematiku metropolitních oblastí a metropolitního plá-

nování. Ondřej Mulíček se podílel na přípravě analytických dokumentů 

zkoumajících Brněnskou metropolitní oblast.
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Ing. Mgr. David Sláma

Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Mini-

sterstva vnitra ČR, který plní úkoly zejm. v oblasti struktury, organizace 

a fungování veřejné správy u územních samosprávních celků. Zároveň 

je absolventem dvou pražských vysokých škol, a to Univerzity Karlovy 

(Fakulta sociálních věd, obor veřejná a sociální politika) a Vysoké školy 

ekonomické (Národohospodářská fakulta, obor hospodářská politika, 

vedlejší specializace rozvoj obcí, měst a regionů). Než začal v roce 2015 

pracovat na Ministerstvu vnitra ČR, působil například ve Svazu měst 

a obcí České republiky v legislativně právním oddělení jako specialista 

fi nancování a dopravy.

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Luděk Sýkora působí na katedře sociální geografi e a regionálního 

rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se 

výzkumu proměn měst a osídlení v kontextu globalizace a evropské 

integrace, urbanizačním procesům s důrazem na suburbanizaci, 

gentrifi kaci a segregaci, trhu s nemovitostmi, bydlení a bytové politice 

a plánování rozvoje sídel. Je autorem a spoluautorem více než sta 

odborných publikací.

Ing. Petr Šašinka, Ph.D. 

Petr Šašinka vede Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce 

Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. 

Absolvoval Masarykovu univerzitu, Ekonomicko-správní fakultu, obor 

regionální rozvoj a správa, odborně se v rámci doktorského studia 

věnoval možnostem institucionalizace metropolitních oblastí v České 

republice, a to na příkladu Brněnské metropolitní oblasti. Na toto 

téma se zabývá řadou výzkumných projektů, pravidelně publikuje 

a přednáší, a to doma i v zahraničí. Stál u zrodu myšlenky pořádat 

odbornou konferenci zaměřenou na metropolitní rozvoj a spolupráci.
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Ing. Jan Vitula

Jan Vitula je starostou města Židlochovice a působí jako zastupitel 

a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje za oblast regionálního 

rozvoje. Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně. V minulosti 

spolupracoval na vzniku Regionální inovační strategie a vedl expertní 

tým fi rmy Ernst & Young, který vytvářel jednu z prvních verzí operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako kvestor 

Masarykovy univerzity.

Ing. Petr Zahradník, MSc.

Petr Zahradník je ekonomický expert, analytik a konzultant specializující 

se na problematiku hospodářské politiky EU, rozpočtu EU a evropských 

fondů. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor fi nance, 

Columbia University a Katolickou univerzitu v Lovani. V současnosti 

působí mj. jako člen Evropského hospodářského a sociálního výboru 

v Bruselu a člen týmu ekonomických a strategických analýz v České 

spořitelně. Přednášel ekonomii transformace na pražském centru New 

York University, podílí se na výuce a výzkumné činnosti na univerzitních 

a výzkumných institucích v tuzemsku i zahraničí. 

Dr. Ing. Marie Zezůlková

Marie Zezůlková působí v současnosti jako ředitelka odboru regionální 

politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Vystudovala VUT v Brně 

a absolvovala mimo jiné i studium na Institutu Francaise d´Urbanisme 

de Paris. Během své profesní kariéry působila dlouhá léta na Magist-

rátu města Brna a zastávala funkci vedoucí Kanceláře strategie města 

Brna. V rámci svého působení na Magistrátu města Brna se účastnila 

mnoha evropských projektů (URBACT I, URBACT II – Joining Forces, 

EUROCITIES-MAIA studie aj.), které se zaměřovaly na metropolitní 

spolupráci. V současnosti je členkou Vědecké rady FRRMS Mendelo-

vy Univerzity, členkou Správní rady Masarykovy Univerzity, expertního 

poradního týmu ministryně pro fondy EU, Výkonného výboru energe-

tické sekce HK ČR a Grémia ministryně pro Smart City.
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V průběhu jara 2020 probíhalo pod záštitou primátorky města 

Brna JUDr. Markéty Vaňkové a ve spolupráci s Ekonomicko-

-správní fakultou Masarykovy univerzity již druhé dotazníkové 

šetření s názvem Možnosti a potenciál dlouhodobé spoluprá-

ce v Brněnské metropolitní oblasti (BMO).

Elektronický dotazník byl zaslán 183 starostkám a starostům 

obcí v BMO, kteří odpovídali na 18 otázek. Zpětnou vazbu se 

podařilo získat od 175 obcí, tedy 96 % ze všech oslovených 

obcí. V návratnosti se podařilo překonat už tak dobrý výsledek 

z roku 2017, který tvořil 88 %.

Dotazníkové šetření
mezi starosty obcí
Brněnské metropolitní
oblasti 2020

Moderátor: Mgr. Miroslav Janovský

Miroslav Janovský začínal jako novinář. Sedm let vedl sportovní redakci 

Českého rozhlasu a dva roky byl vedoucím redakce Mladé fronty. Další 

dva roky byl tiskovým mluvčím pardubické primátorky. Souběžně s tím 

již mimo struktury města vedl významné investiční projekty financova-

né z evropských fondů. Proto se přesunul na Odbor rozvoje a strategie 

města Pardubic, kde vedl implementaci nástroje ITI nejenom v Hradec-

ko-pardubické aglomeraci, ale také na české úrovni. V současné době 

působí jako vedoucí odboru rozvoje Pardubického kraje. Aktivně se po-

dílí na přípravě tohoto programové období.
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Lokální dostupnost
Boj se

suchem a erozí
Odpadové

hospodaření

Jaká témata by bylo z Vašeho pohledu účelné
v budoucnu řešit na metropolitní úrovni?

Školství Stárnutí populace
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Vybrané závěry dotazníkového šetření ve zkratce:

  94 % obcí chce řešit vybraná témata strategického

 plánování společně na metropolitní úrovni;

 83 % obcí nechce přistoupit na diskuzi o možném

 sloučení jejich obce s jinou obcí, nicméně 90 % obcí

 se chce zapojit do spolupráce v rámci BMO;

 více než 50 % obcí si dokáže v budoucnu představit

 založení veřejného subjektu zaměřeného na

 metropolitní spolupráci a metodickou podporu

 při tvorbě strategických dokumentů.

Starostové byli mj. dotazováni na faktory, které jsou pro ně klí-

čové k udržení dlouhodobé metropolitní spolupráce. Staros-

tové především zmiňovali povědomí o přínosech metropolitní 

spolupráce (23 %), schopnost nalézt konsensu a kompromisu 

(21 %), silné politické vedení (19 %) či rovnoměrné zastoupení 

a rozhodování (17 %).

Externí finanční nástroje k financování projektů byly u sta-

rostů upozaděny (15 %), zde vidíme velký posun v porovnání 

s rokem 2017. V předchozím šetření starostové upřednostňo-

vali jako klíčový faktor finanční prostředky.

Dotazníkové šetření slouží jako důležitá zpětná vazba pro roz-

voj Brněnské metropolitní oblasti. Podrobné výsledky dotaz-

níkového šetření naleznete na panelech nebo na webu metro-

politni.brno.cz.
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