Metropolitní
spolupráce
s ručením
(ne)omezeným?!
19. května 2022
Brno

#jednejmetropolitne

Kontext a cíl konference
„Posílíme metropolitní spolupráci a spolupráci na úrovni aglomerací včetně
legislativního ukotvení a možnosti finanční podpory i z centrální úrovně.“
(Koaliční smlouva Vlády ČR)
Těžiště společenského rozvoje se přesouvá do funkčních (přirozených) území metropolitních oblastí, kde
leží rozvojové póly národní ekonomiky. Zatím v ČR neexistuje (na rozdíl od řady jiných evropských zemí)
management rozvoje metropolitních oblastí ani instituce zodpovědná za jejich rozvoj. V současnosti je
zde však vytvořeno (i zásluhou nástroje ITI) nejvhodnější prostředí pro dlouhodobé prosazení konceptu
metropolitních oblastí a jejich institucionalizace v regionální politice. Tyto teze mají oporu Ministerstva
vnitra (Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, Pracovní skupina pro metropolitní oblasti
a aglomerace), Ministerstva pro místní rozvoj (Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+) a jsou ukotveny
v koaliční smlouvě nové vlády.
Třetí ročník konference „Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?!“ si klade za cíl posunout
odbornou i politickou debatu v oblasti metropolitní spolupráce zase o kus dál. Společně s vrcholnými zástupci
národní, regionální a lokální úrovně budou diskutovány politické i odborné kontury metropolitní instituce
a možnost jejího pilotního otestování v Brněnské metropolitní oblasti. To vše v době, kdy jsme u nás svědky
postupného etablování metropolitních oblastí jako legitimních subjektů prostorového rozvoje na národní,
regionální i městské úrovni.
Konferenci pořádá statutární město Brno a koná se pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR PhDr. Ivana
Bartoše, Ph.D., ministra vnitra ČR Mgr. Bc. Víta Rakušana, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana
Grolicha, předsedy Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františka Lukla, MPA, předsedy Asociace krajů ČR
MUDr. Martina Kuby a rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.

Program konference
10:00 – 12:00

Volitelné exkurze po stopách metropolitních projektů
Chytrá čtvrť Špitálka
Posvitavská průmyslová zóna
Vlakem do Židlochovic
Zasedání Komory statutárních měst SMO ČR

13:00 – 13:30

Registrace účastníků a malé občerstvení

13:30 – 14:00

Zahájení a přivítání účastníků konference primátorkou statutárního města Brna Markétou
Vaňkovou, ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem, hejtmanem Jihomoravského
kraje Janem Grolichem a předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem

14:00 – 14:45

Blok 1: Metropolitní spolupráce v ČR: čeho jsme během posledních let dosáhli
a co nás čeká (individuální příběhy osobností: impulzní prezentace)
František Kubeš – vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce, Brno
Z Brna na ministerstvo a zase zpátky: zahraniční, národní a lokální reflexe metropolitní
spolupráce v čase
Filip Chvátal – radní pro územní plánování a rozvoj, Brno
Petr Kladivo – tematický koordinátor v oblasti mobility a životního prostředí, Olomouc
Rozvoj kolem dokola: reflexe metropolitní spolupráce na pozadí tématu cyklodopravy

14:45 – 15:15
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Přestávka na kávu

15:15 – 17:00

Blok 2: Metropolitní instituce jako faktor zvýšení motivace obcí v ČR ke spolupráci
(keynote prezentace)
Luděk Sýkora – profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Proč je výhodné metropolitní spolupráci institucionalizovat? (reflexe výzkumného projektu ESPON METRO)
Markéta Novotná – odborná asistentka, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova
univerzita
Ján Bahýľ – expert, advokát, právník projektu TA ČR METROSPOL
Jak nejlépe v českých podmínkách metropolitní spolupráci institucionalizovat? (reflexe
výzkumného projektu TA ČR METROSPOL)
Jak tyto výstupy aplikovat v praxi?
Panelová diskuse vrcholných představitelů dotčených resortů a institucí reflektující
zásadní otázky keynote prezentací
V panelové debatě vystoupí:
Zdeněk Semorád – náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů MMR
ČR
David Sláma – ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstva vnitra ČR pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu MV ČR
Radka Vladyková – výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR
Jan Zámečník – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního
rozvoje
Tomáš Koláčný – 2. náměstek primátorky města Brna
Jan Vitula – starosta města Židlochovice

17:00 – 17:30

Výstupy konference a reflexe hlavních témat – Markéta Vaňková a Tomáš Koláčný

17:30 – 19:00

Večeře formou rautu, networking

20:30

F*ck up night – jak nás posouvají naše neúspěchy aneb „abys uspěl, musíš stokrát
selhat“ (méně formální sdílení příkladů špatné praxe),
Místo konání: Art bar Druhý pád, Štefánikova 836/1, 602 00 Brno-střed
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Na konferenci vystoupí
Mgr. Ing. Ján Bahýľ
Absolvoval Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. Působil
mj. na Ministerstvu životního prostředí a od roku 2009 působí v advokacii. V advokacii se
věnuje zejména správnímu právu, územnímu plánování a právu životního prostředí.

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Filip Chvátal je absolventem doktorského studia v oboru geografie 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.

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.
Petr Kladivo je absolventem dvou tradičních moravských univerzit, brněnské Masarykovy
a olomoucké Univerzity Palackého, na jejíž akademické půdě deset let profesně působil.
Během tohoto období se výukou a vedením bakalářských či diplomových prací podílel na
výchově desítek absolventů studia zaměřeného na geografii, životní prostředí a regionální
rozvoj. Kromě toho také řešil vědecké projekty a publikoval odborné články v prestižních
zahraničních časopisech. Specializuje se na městskou mobilitu, problematiku vztahů jádroperiferie nebo environmentální problémy. Nabyté zkušenosti v posledních sedmi letech
zúročuje v pozici tematického koordinátora Olomoucké aglomerace, kde vede pracovní
skupiny „mobilita“ a „životní prostředí“, které jsou mj. odpovědné za vyhodnocování návrhů
investic a aktivit podporujících udržitelnou městskou mobilitu a ochranu životního prostředí.
Další těžiště jeho práce spočívá v konzultování projektových záměrů, které by přispěly
ke zkvalitnění environmentální a dopravní situace v Olomoucké aglomeraci, zpracovává
geografické analýzy a řeší mezinárodní projekty.
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Bc. Tomáš Koláčný
Tomáš Koláčný je český politik a od roku 2014 se aktivně angažuje v komunální politice
města Brna. Od roku 2016 byl brněnským radním pro oblast otevřenosti města a participace
obyvatel. V tomto období se věnoval zapojení obyvatel do chodu města – například zavedl
participativní rozpočet. V komunálních volbách v roce 2018 do Zastupitelstva města Brna
byl lídrem kandidátky Pirátů. V rámci nově vzniklé koalice se stal v listopadu 2018 druhým
náměstkem primátorky pro oblast majetku, kultury, participace veřejnosti, informačních
technologií, strategie a analýzy dat.

Mgr. František Kubeš, Ph.D.
František Kubeš působí od roku 2019 jako vedoucí Odboru strategického rozvoje
a spolupráce Magistrátu města Brna. V letech 2014 až 2019 působil na Ministerstvu
pro místní rozvoj ČR jako vedoucí oddělení urbánní politiky, přičemž byl poslední 2 roky
pověřen zároveň řízením odboru regionální politiky. Předtím působil na Magistrátu města
Brna v tehdejší Kanceláři strategie města, kde měl na starosti tvorbu Strategie pro Brno,
ale i zapojení do několika mezinárodních projektů včetně Urbact II Joining Forces. Během
této fáze pracovní kariéry obdržel stipendium Nadace Roberta Bosche a strávil 9 měsíců
pracovně v SRN. Odborně se zabývá problematikou strategického a regionálního rozvoje,
kohezní politikou (nástroj integrované územní investice) či podporou inovativního prostředí
včetně konceptu Smart Cities. Přednáší na univerzitách a odborných akcích v ČR
i v zahraničí.

Ing. Markéta Novotná, Ph.D.
Markéta Novotná je odbornou asistentkou na Katedře regionální ekonomie a správy
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Zároveň v rámci Masarykovy univerzity
působí také na Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku. Ve svém výzkumu
se s využitím metod síťové analýzy kontinuálně zaměřuje na oblast spolupráce a řízení.
V širší prostorové perspektivě se dále zabývá spotřebitelským chováním, rozhodovacími
procesy a jejich důsledky pro udržitelnost a budoucí rozvoj metropolitních oblastí.
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Ing. Mgr. David Sláma
Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra
ČR pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu, 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 financování a dopravy.

Mgr. Zdeněk Semorád
Zdeněk Semorád je náměstkem pro řízení sekce evropských a národních programů
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Sekce, kterou má na starosti, vykonává zejména
funkci Řídicího orgánu pro Integrovaný regionální operační program či Operační program
Technická pomoc. Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, obor sociální
geografie a regionální rozvoj, dříve působil jako ředitel úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod, vedoucí odboru rozvoje a strategie či vedoucí kanceláře
primátora v Pardubicích.

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Luděk Sýkora působí na katedře sociální geografie 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,
gentrifikaci a segregaci, trhu s nemovitostmi, bydlení a bytové politice a plánování rozvoje
sídel. Je autorem a spoluautorem více než sta odborných publikací.

8

Ing. Jan Vitula
Jan Vitula je starostou města Židlochovice a působí jako zastupitel Jihomoravského kraje.
Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně. V minulosti spolupracoval na vzniku
Regionální inovační strategie a vedl expertní tým firmy Ernst & Young, který vytvářel jednu
z prvních verzí operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Působil také jako
kvestor Masarykovy univerzity.

Mgr. Radka Vladyková
Od února 2019 pracuje ve funkci výkonné ředitelky Svazu měst a obcí České republiky.
V letech 2014–2018 pracovala jako starostka v desetitisícovém městě Jesenice u Prahy
a při této práci získala široké zkušenosti napříč všemi oblastmi, kterými se územní
samospráva zabývá. V rámci funkce navázala řadu kontaktů s pracovníky státní správy,
politiky i odborníky. O problematiku územní samosprávy se ale zajímá již delší dobu, téměř
12 let. Pro lepší orientaci v legislativě vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, kde
v oboru Evropská studia a veřejná správa složila v roce 2016 i magisterskou zkoušku.
Hlavním mottem její práce pro SMO ČR je a bude udržení a posílení jedinečného postavení
Svazu na poli veřejné správy, jako apolitické nevládní organizace, která zastřešuje většinu
měst a obcí v České republice. Svým členům poskytuje odborné zázemí a je uznávaným
a respektovaným partnerem pro třetí strany. Loni získala ocenění Osobnost SMART CITY
2020, a to zejména za propagaci ekosystému Chytrá města a obce na půdě SMO ČR.

Ing. Jan Zámečník
Jan Zámečník je absolventem Gymnázia Vejrostova v Brně-Bystrci. Po maturitě vystudoval
obor Podniková ekonomika a management na Podnikatelské fakultě Vysokého učení
technického, titul inženýr získal v roce 2010. Během studií se zabýval fundraisingem pro
signály.cz a další občanská sdružení a vedením volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Poté působil ve vystudovaném oboru na několika juniorských pozicích, od roku 2014
zastával pozici finančního ředitele v české firmě. Po krajských volbách v roce 2020
nastoupil na pozici náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.
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Moderátor: Mgr. Jan Holeček
Geograf a stratég s projektovým myšlením. Několik let působil v soukromém i veřejném
sektoru a nyní získané zkušenosti uplatňuje při vedení a aplikaci integrovaného nástroje
CLLD v Místní akční skupině Hlinecko. Je spoluautorem Strategie regionálního rozvoje
České republiky 2014-2020, Strategie BRNO 2050 a podílel se také na základním
nastavení a následné realizaci nástroje ITI v Brněnské metropolitní oblasti.

Přípravný a organizační výbor konference
Ing. Petr Šašinka, Ph.D.
Michaela Navara, DiS.
Ing. et Ing. Jitka Loučná
Ing. Zdeněk Dvořák
Ing. Soňa Raszková
Mgr. Martin Vrána
WIFI: BMO 2022 (bez hesla)
Sli.do: BMO
www.metropolitni.brno.cz
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Partneři konference
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