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JAKÁ JE BUDOUCNOST
METROPOLITNÍ SPOLUPRÁCE V ČR?

Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně



#myslimetropolitne

Cílem konference „Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR? Perspektivy lokální, 
regionální a národní úrovně“ konané dne 7. února 2019 je politická shoda nad potřebnos-
tí rozvoje metropolitní spolupráce včetně diskuse nad odbouráváním bariér, které ji limitují. 
Společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, krajů, měst a obcí chceme 
odborně pojmenovat a vymezit příležitosti a výzvy budoucí metropolitní spolupráce v ČR.

Konferenci pořádá statutární město Brno pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry 
Dostálové, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a Svazu měst a obcí České 
republiky.

 Cíl konference 
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7. února 2019, Golfový resort Kaskáda u Kuřimi

12:15 – 13:00 Registrace účastníků a úvodní káva

13:00 – 13:30 Zahájení a přivítání účastníků konference primátorkou statutárního města Brna 
Markétou Vaňkovou, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a hejt-
manem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem

Blok 1: Pohled lokální a regionální úrovně 

13:30 – 14:10 Keynote

• Jaroslav Dokoupil – hlavní architekt, Arch. Design Group

Metropolitní oblasti, základní bariéry spolupráce v kontextu územního rozvoje

• Petr Šašinka – vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce, Magistrát města Brna 

Brněnská metropolitní oblast, zhodnocení současného stavu a vize rozvoje po roce 
2020

14:10 – 15:00 Panelová diskuse zástupců lokální a regionální úrovně

• Tomáš Koláčný (náměstek primátorky města Brna), Jan Vitula (náměstek hejtmana Jiho-
moravského kraje, starosta města Židlochovice), Petr Durdík (předseda Asociace pro územ-
ní plánování a urbanismus), Jaroslav Dokoupil (hlavní architekt, Arch. Design Group)

Jak hodnotíte stávající metropolitní spolupráci? Jak k ní přispěl nástroj ITI a vyčleněné finanční 
prostředky? Jak by měla být tato spolupráce nastavena do budoucna? Jaké jsou největší bariéry 
v rozvoji metropolitní spolupráce a co by je pomohlo překonat/eliminovat?

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

 Program konference: Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR?  
 Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně 
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Blok 2: Pohled národní úrovně 

15:30 – 16:10 Keynote 

• Luděk Sýkora – profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Přínosy metropolitní spolupráce 

• David Koppitz – náměstek pro řízení sekce Regionálního rozvoje, MMR ČR

Metropolitní spolupráce v kontextu budoucí regionální politiky 

16:10 – 17:00 Panelová diskuse zástupců národní úrovně

• Michal Bouška (advokát, KVB advokátní kancelář s.r.o), Zdeněk Semorád (náměstek pro 
řízení sekce evropských a národních programů, MMR ČR), David Sláma (ředitel odboru stra-
tegického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR), Luděk Sýkora (profesor, Přírodově-
decká fakulta, Univerzita Karlova)

Je potřeba z pohledu národní úrovně podporovat metropolitní spolupráci? Jak vnímáte budouc-
nost nástroje ITI v České republice po roce 2020? Čeho se držet a z čeho se poučit? Existují právní 
či jiné bariéry rozvoje metropolitní spolupráce? Mělo by dojít ke změně na legislativní úrovni?  
Jaká forma legislativní úpravy je pro metropolitní oblasti nejvhodnější?

17:00 – 17:30 Výstupy konference a reflexe hlavních témat

• Shrnutí, další postup a nutné kroky (Markéta Vaňková, Ivan Bartoš)

17:30 – 19:00 Večeře formou rautu, networking

20:00 Afterparty v centru Brna (Bistro Love Patatas, Běhounská 20, 602 00 Brno)

Konferenci moderuje Miroslav Janovský
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 Na konferenci vystoupí 

Bc. Tomáš Koláčný

Tomáš Koláčný je český politik a od roku 2014 se aktivně angažuje v komunální poli-
tice 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 Za-
stupitelstva města Brna byl lídrem kandidátky Pirátů. V rámci nově vzniklé koalice se 
stal v listopadu 2018 druhým náměstkem primátorky pro oblast majetku, kultury, par-
ticipace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat.

Ing. arch. Jaroslav Dokoupil

Ing. arch. Jaroslav Dokoupil je absolventem VUT Brno, obor architektura (1974). V roce 
1992 založil architektonickou kancelář Atelier DoS v.o.s., kterou v roce 2003 spojil 
s Arch.Design s.r.o. Jako architekt je podepsán pod řadou oceňovaných staveb napří-
klad IBC Brno, M-palác Brno, pavilony V a P na brněnském výstavišti.  V oblasti urbanis-
mu a územního plánování se věnuje především tématům spojeným s městem Brnem, 
vedle prací spojených s přestavbou železničního uzlu Brno vedl také zpracování kon-
ceptu nového územního plánu města, který se v současné době dokončuje na půdě 
Kanceláře architekta města. V roce 2018 obdržel cenu Jože Plečnika za celoživotní pří-
nos architektuře a stavitelství.

Ing. Petr Šašinka

Petr Šašinka vede oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce na Magistrátu města 
Brna zaměřené na strategické plánování na metropolitní úrovni. Absolvoval Masary-
kovu univerzitu, Ekonomicko-správní fakultu, obor regionální rozvoj a správa, odborně 
se v rámci doktorského studia věnuje možnostem institucionalizace metropolitních 
oblastí v České republice, a to na příkladu Brněnské metropolitní oblasti. Na toto téma 
pravidelně publikuje a přednáší.
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Ing. Jan Vitula

Jan Vitula je český politik, působí jako zastupitel a náměstek hejtmana Jihomoravského 
kraje za oblast regionálního rozvoje. Je také starostou města Židlochovice a místo-
předsedou TOP 09. Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, dříve působil 
v bankovním sektoru, v oblasti poradenství a na ministerstvech školství, mládeže a tě-
lovýchovy a práce a sociálních věcí.

doc. Ing. arch. Petr Durdík

Petr Durdík přednáší na katedře urbanismu a územního plánování Fakulty stavební 
ČVUT v Praze. V roce 2015 byl jmenován docentem pro obor Architektura a stavitelství. 
Od roku 2010 je předsedou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, je auto-
rizovaným architektem při ČKA.

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Luděk Sýkora působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodově-
decké 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.
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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, nejprve jako ředitel odboru re-
gionální politiky, nyní z pozice náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje. Před 
působením ve státní správě získával odbornou a manažerskou praxi ve vedení me-
zinárodní poradenské firmy 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.

Mgr. et Mgr. Michal Bouška

Michal Bouška je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. V pozici spolupracujícího advokáta působí v KVB advokátní kanceláři s.r.o., 
kde se zaměřuje na veřejné právo, zejména pak na právo územních samosprávných 
celků, právo stavební či právo životního prostředí. Dále se zabývá právními aspekty 
poskytování dotací na národní i unijní úrovni. Na uvedená témata publikuje a vystupu-
je na odborných seminářích či konferencích. Přednáší na Fakultě ekonomicko-správní 
Univerzity Pardubice.

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 pro-
gram 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 kan-
celáře primátora v Pardubicích.
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Ing. Mgr. David Sláma

Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva 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 legis-
lativně právním oddělení jako specialista financování a dopravy.

Mgr. Miroslav Janovský

Miroslav Janovský začínal jako novinář. Sedm let vedl sportovní redakci Českého roz-
hlasu a dva roky byl vedoucím redakce Mladé fronty. Další dva roky byl tiskovým mluv-
čím pardubické primátorky. Souběžně s tím již mimo struktury města vedl významné 
investiční projekty financované z evropských fondů. Proto se přesunul na Odbor roz-
voje a strategie města Pardubic, kde vedl implementaci nástroje ITI nejenom v Hra-
decko-pardubické aglomeraci, ale také na české úrovni. Aktivně se podílí na přípravě 
tohoto programové období. Je zodpovědný za vedení největšího investičního projektu 
v historii města Pardubic – projektu DUKLA SPORTOVNÍ.
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 Partneři konference 



2019
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