24. zasedání Pracovní skupiny pro
udržitelný rozvoj regionů, obcí a území
Výboru pro udržitelné municipality RVUR
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Praha, 23. listopadu 2017

Program zasedání
13:05 Zahájení jednání, úvod
13:10 Shrnutí aktivit jednání PS za rok 2017, plán činnosti na rok 2018
13:25 Strategický rámec ČR 2030 – poznatky z jednání kulatých stolů
v regionech ČR (Jan Mareš, ÚV ČR)
13:45 Dotační politika odboru regionálního rozvoje v práce
(Miloslav Michalec, Plzeňský kraj)
14:10 Cestovní ruch – kategorizace DMO (zástupce MMR-OCR)
14:25 Aktuality MMR (SRR ČR 21+; Kohezní politika – Národní koncepce realizace

politiky soudržnosti po roce 2020; Stratetuduca; Novela SZ, výzva DT Územní plán;
URBACT III; NDT podpora bydlení 2018; ČSÚ),

15.30 Ukončení jednání

Shrnutí aktivit PS UR ROU za rok 2017,
plán činností na rok 2018

PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území
 jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro udržitelný rozvoj
(RVUR)
 působí v gesci MMR
 vznikla transformací původní PS pro koordinaci krajských koncepcí
udržitelného rozvoje RVUR
 r. 2007 navrhlo MMR transformaci této pracovní skupiny a změnu
jejího názvu a zaměření
 Cíl: zajištění informovanosti krajů v otázkách UR, analýza a řešení
problémů s implementací strategických dokumentů na úrovni krajů a
obcí, tvorba indikátorů UR, spolupráce na postupu prací na PUR
ČR, SRR ČR, nového SZ
 PS se přiměřeně řídí statutem a jednacím řádem RVUR
 https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Pracovni-skupina-proudrzitelny-rozvoj-regionu,-ob

Shrnutí aktivit prací PS za rok 2017
 Aktuální informace MMR (SRR ČR 21+, Kohezní politika, pracovní
skupina ESPON, Strategie restrukturalizace, RAP , ÚD a její naplňování,
městská agenda, Smart Cities, OECD LEED fórum, tvorba rozvojových
dokumentů pro mikroregiony, urbánní politika, URBACT III, ČSÚ, novela
stavebního zákona)

 Česko 2030
 Aktuality k reformě psychiatrické péče
 Pozemkové úpravy pro řešení povodní, sucha, eroze, internetová
aplikace Limity využití půdy
 Smart region Jižní Čechy
 Územní dimenze a její uplatnění
 Místní agenda 21

Plán PS na rok 2018 (okruhy témat)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aktuality z MMR ČR
Konkurenceschopnost měst
Zdravotnictví (e-health strategie)
Strategie rozvoje veřejné správy
Cestovní ruch s důrazem na udržitelné formy
Zaměstnanost, sociální podnikání
Doprava: udržitelné plány městské mobility (SUMP)
Bezpečnost (HZS)
Osvěta a zavádění Age managementu v podmínkách ČR
… další témata z vaší strany

Termíny jednání: 22. 2., 19. 4., 21. 6., 20. 9., 22. 11. 2018 - čtvrtky

Strategický rámec ČR 2030 – poznatky
z jednání kulatých stolů v regionech ČR
Jan Mareš, ÚV ČR

Dotační politika odboru regionálního
rozvoje v praxi
Miloslav Michalec, Plzeňský kraj

Cestovní ruch – kategorizace DMO
Lucie Capoušková, Jiří Voves, MMR-OCR

Technický standard pro certifikaci DMO
Kategorizace DMO:
 Nelegislativní úprava systému organizace CR v oblasti marketingu /
propagace ČR a regionálních destinací.
 Podpora provázanosti a koordinace marketingových aktivit, jednotný
branding vůči zahraničí.
 Podpora zvyšování efektivity marketingových aktivit a finančních
prostředků vynakládaných na marketing CR.
 Podpora rozvoje partnerství a vícezdrojového financování na podporu
cestovního ruchu v regionech.
Role jednotlivých subjektů:
 MMR: garant platnosti kategorizace
 CzechTourism: výkon činností souvisejících se zabezpečením
klasifikace DMO, rozvojem a podporou systému.
 Kraje – vydání souhlasného stanoviska k certifikaci DMO působící na
území kraje.

Definice DMO
 Produkt CR: Kombinace různých služeb a věcí (statků) veřejnoprávní i
soukromoprávní povahy v destinaci, vytvořená zejména k uspokojení potřeb
návštěvníka.
 Destinace: Cílové místo (případně oblast) cestování se specifickou nabídkou
atraktivit a infrastruktury CR, která je přirozeným celkem s předpoklady a
potenciálem pro rozvoj CR.
 DMO = Organizace destinačního managementu: Organizace, která zajišťuje
koordinaci, kooperaci a komunikaci poskytovatelů služeb CR na daném území
(destinaci) za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Na základě
využívání nástrojů destinačního managementu je jejím úkolem udržitelným
způsobem prosazovat tuto destinaci a její produkty na trhu.
 Lokální DMO: právnická osoba působící na místní nebo lokální úrovni v
působnosti oblastní nebo krajské DMO. Organizace je založena nikoliv
za účelem dosažení zisku a hlavním předmětem její činnosti je koordinace aktivit
cestovního ruchu na tomto území.
 Oblastní DMO: právnická osoba působící na úrovni většího logického kulturně
nebo geograficky vymezeného území, splňující minimální podmínky pro její
založení. Organizace je založena nikoliv za účelem dosažení zisku a hlavním
předmětem její činnosti je koordinace aktivit cestovního ruchu na tomto území.

Úkoly a přínosy DMO
Přínosy destinačního managementu
 Spolupráce a komunikace
veřejného, neziskového a
soukromého sektoru v destinaci
 Rozvoj destinace
 Zvyšování zaměstnanosti
 Zlepšování kvality života
 Rozvoj potenciálu a infrastruktury
 Zvyšování prestiže destinace

Úkoly DMO
 Příprava strategických a řídících
dokumentů
 Tvorba produktů cestovního ruchu
 Realizace marketingových aktivit
 Podpora jednotného brandingu
 Spolupráce s B2B partnery a
ostatními DMO
 Podpora informačního a servisního
systému
 Kultivace potenciálu destinace
 Poradenství subjektům v destinaci
 Sledování efektivity realizovaných
aktivit

Proces žádosti o certifikaci

Rozhodnutí
DMO

Získání
informací

Volba kategorie
ověření
oprávněnosti
žadatele

Ověření
požadavků
kategorizace

Žádost o
certifikaci –
vyplnění a
odeslání
přihlášky

Žádost o
výjimku

recertifikace
Certifikace DMO
a podmínky její
platnosti

Proces
hodnocení
certifikace

Kategorie a role DMO
Role DMO
 na základě principu destinačního managementu strategicky plánovat a řídit
marketingové aktivity s cílem propojovat nabídku destinace s její poptávkou.
Výsledkem je udržitelný rozvoj destinace, ve které jsou uspokojeny potřeby jejich
návštěvníků, participujících podnikatelů a zvýšena kvalita života rezidentů.
Kategorie DMO

Národní DMO
Krajská DMO
Oblastní DMO
Lokální DMO

Kategorie

Typická územní oblast

Lokální

Obec, město, mikroregion, svazek
obcí (nenaplňující kritéria pro oblast)

Oblastní

Kulturně, geograficky, jinak vymezené
ucelené území (splňuje kritéria pro
oblast)

Krajská

Celé území kraje

Národní

Stát - ČR

Kritéria pro vznik DMO
Požadavky Kategorizace na certifikaci organizací destinačního managementu
Formální

Požadavky
přijatelnosti

Kvalitativní
Požadavky
na strategické
plánování
a řízení

Požadavky
na produkty
cestovního ruchu
a marketingové
aktivity

Kontextové

Požadavky
na zaměření
a činnost

Rozvojové

Požadavky
na hodnocení
spokojenosti

Požadavky
na vzdělávání
a odborné
kompetence

Způsob hodnocení

Způsob hodnocení

Způsob hodnocení

Způsob hodnocení

Hodnocení přijatelnosti
na základě prostého
ověření formálního splnění
požadavků certifikační
komisí

Hodnocení na základě expertního posouzení certifikační
komisí celkové kvality, míry
a způsobu naplnění stanovených kritérií

Hodnocení
na základě expertního
posouzení certifikační
komisí
v kontextu podmínek
pro činnost příslušné
DMO

Hodnocení na základě jednotného metodického postupu
agentury CzechTourism
a prokazatelné účasti organizací destinačního
managementu na vzdělávacích aktivitách agentury
CzechTourism

Přehled kritérií - 1
Přijatelnost


Hodnocení ve vazbě na nabídku, potenciál a poptávku po destinaci



Příklady kritérií: zřizovatel a právní forma, celistvost a ohraničenost území
(nevznikají územní překryvy), stanovisko kraje / oblasti, certifikace ČSKS,
počet obcí / velikost destinace, počet TIC, počet lůžek a počet přenocování,
podíl podnikatelských a NNO subjektů s vlivem na rozhodování

Strategické řízení a plánování


Udržitelný rozvoj destinace, řízení dle strategií



Příklady kritérií: střednědobá a operativní strategie, koordinační platforma,
počet aktivních partnerů, sledování výkonnosti destinace

Produkty CR a marketingové aktivity


Provázanost nabídky, potenciálu, produktů a kampaní.



Příklady kritérií: systém tvorby produktů, realizace marketingových aktivit,
marketingové nástroje, jednotný branding

Přehled kritérií - 2
Zaměření a činnost


Doplňkovost a provázanost aktivit



Přehled doporučených a nedoporučených aktivit

Hodnocení spokojenosti


Nezávislé hodnocení spokojenosti, dotazování stávajících a potenciálních
partnerů – úroveň spolupráce v rámci destinace. Výsledky budou důvěrné –
v anonymizované formě poskytnuté DMO – podpora dalšího rozvoje.

Vzdělávání a odborné kompetence
 Zvyšování kvality pracovníků DMO a podpora znalosti a využívání
moderních technologií v marketingu destinací.
 Kritérium: min. 16 vzdělávacích hodin za rok (prokazuje se za všechny
pracovníky DMO)

Proces certifikace
Žádost o certifikaci prostřednictvím elektronické žádosti
Aktuální verze kategorizace na webu CzT
Certifikace bude probíhat 3 x ročně
V pilotním období certifikace zdarma, následně za úplatu
Kritéria přijatelnosti bude hodnotit CzT (sekretariát
certifikační komise)
 Ostatní kritéria hodnocení bude hodnotit certifikační
komise (7 členů)
 Certifikační komise vydá doporučení, na jehož základě
ředitel CzT vydá certifikát.
 Platnost certifikátu 3 roky (v pilotním období 1 rok)






Průběh zpracování systému











CzechTourism ve spolupráci s MMR a KPMG
Návrh technického standardu zpracován počátkem roku 2017. Od března
probíhá dopracování a průběžné připomínkování s dotčenými partnery
(kraje, Asociace krajů, Svaz měst a obcí, profesní asociace – Asociace
turistických regionů, Asociace organizací cestovního ruchu, atd.)
Proběhlo několik veřejných projednávání, Systém byl představen na
Snídani s COT (2 x jaro a podzim)
Výjezdy do krajů – jednání se zástupci odborů CR a DMO v krajích
Realizace školení k certifikaci v krajích
Probíhá finalizace standardu, implementačního manuálu a dokončování
doprovodných metodik a nastavení procesu certifikace (2. pol. 2017) –
materiály budou připomínkovány s partnery.
Předpokládané schválení kategorizace (4. čtvrtletí 2017)
Předpokládaný termín spuštění certifikace na přelomu roku 2017 / 2018

Proč systém organizace?
Problematika územních překryvů – na jednom vymezeném území může působit řada
individuálních subjektů (např. obec, DSO, mikroregion, MAS, chráněné území,
geopark, DMO) všechny uvedené subjekty vykonávají činnost, součástí často i
podpora CR a marketing / propagace (roztříštěnost aktivit, překryvy a duplicity,
vysoké náklady na činnost a provoz).
 Auditní nálezy – nízká efektivita výdajů na podporu CR – potřeba zvýšit efektivitu a
přínosy aktivit na podporu CR.
 Snižování státního dluhu a snižování výdajů SR – snížení alokace na podporu CR –
důraz na systémovost a lepší cílení podpory.
 Vytvoření systému organizace je součástí strategických dokumentů MMR –
požadavek zájmových skupin na definování systému a pravidel pro výkon a podporu
marketingu CR.
 Inspirace ze zahraničí (zákony o CR v AU, IT, CH, DE) – marketing CR vykonávají
DMO (turistické spolky – Tourismusverband)
 Úprava systému marketingu – podpora marketingu cestovního ruchu z prostředků
MMR bude směřovat primárně na DMO.


Závěr prezentace
Prostor pro diskusi.
Děkuji za Vaši pozornost.
Přeji Vám hezký zbytek dne.

Jiří Voves
Odbor cestovního ruchu MMR
Jiri.Voves@mmr.cz
www.mmr.cz

Aktuální informace z MMR
zástupce MMR

Strategie regionální rozvoje ČR 2021+,
aktuální stav tvorby
Zdeněk Opravil

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
•

podzim 2017: finalizace analytické části a problémové
analýzy

•

kulaté stoly (zástupci akademického sektoru)

•

jednání pracovních skupin (11/2017): představení
základních informací o tvorbě SRR ČR 21+ vč. hlavních
výsledků analytické části a problémové analýzy

•

NSK: 14. prosince 2017, představení základních
výsledků, NSK bere na vědomí

•

Ukončení analytických prací: konec roku 2017

Vize

Rok 2018:
tvorba návrhové části
(Globální cíl, strategické cíle)

Globální cíl
Strategický
cíl 1

Strategický
cíl 2

Strategický
cíl 3

Zahájení činnosti
tematických
pracovních skupin
Ustanovení PS řízení
a implementace

Kohezní politika – Národní koncepce
realizace politiky soudržnosti po roce
2020
Martina Sochorová, MMR-NOK

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po
roce 2020

 Základní cíl NKR:
 identifikovat hlavní priority a cíle ČR po roce 2020
 pro jejich pokrytí optimalizovat zdroje v návaznosti na nové
podmínky pro poskytování podpory ze strany EU

 Klíčové výchozí dokumenty:
 EU úroveň: 7. kohezní zpráva, VFR, nová nařízení k EU
fondům, Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky
soudržnosti po roce 2020 atd.
 Národní úroveň: Strategický rámec ČR 2030, Národní
program reforem, Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+, rezortní a krajské strategie atd.

Metodika tvorby
Metodika přípravy veřejných strategií a Databáze strategií

Inventariz
ace
zdrojů,
mapování
tematickýc
h oblastí

Analytická
a
prognosti
cká fáze
(vč.
SWOT
analýzy)

Stanovení
základníh
o
strategick
ého
směřování
(vize,
globální
cíl,
priority)

Rozpraco
vání
strategie
(specifick
é cíle)

Nastave
ní plánu
implementac
e

Schvalov
ání
strategie

Aktuální stav – zpracování analytické části
10 tematických oblastí (analýzy, SWOT, shrnutí a výhled)
 Trh práce a zaměstnanost
 Sociální začleňování
 Vzdělávání
 Dostupné, efektivní a kvalitní veřejné služby, bezpečnost
 Elektronizace veřejné správy
 Efektivní výzkumný a inovační systém
 Podpora podnikání a průmyslu
 Doprava
 Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

3 průřezové oblasti
 Přizpůsobení se změně klimatu
 Společnost 4.0

 Územní dimenze – rozvoj regionů a sídel

Proces prioritizace - kritéria


Důležitost dané oblasti (problému)



Přínos dané oblasti (očekávané výsledky, výstupy)



Existence konkrétní strategie



Schopnost a připravenost projektů k realizaci



Analýza účinnosti a účelnosti podpory



Existence alternativních nástrojů

Harmonogram
Prosinec 2017
předložení analýzy na
jednání ESSP
Leden 2018
předložení analýzy na
Radu ESIF

Vzdělávání ve strategické práci
(STRATeduka - vzdělávání)

STRATeduka
Cíl projektu: zvýšení kvalifikace pracovníků ve veřejné správě
vytvořením akreditovaného vzdělávacího programu v oblasti
přípravy, realizace a hodnocení strategických dokumentů.
• Projekt realizován od ledna 2017
• Celkový rozpočet: 5 175 187,50 Kč
• Cílová skupina: 200 osob (úředníci OSS a krajů, volení
zástupci ÚSC)
• Dokončení projektu:
30. 6. 2018
• Partner projektu (nefinanční) – Institut pro veřejnou správu

STRATeduka - vzdělávací program ke
strategickému řízení ve veřejné správě
Cíle vzdělávacího programu

• Rozvíjet strategické myšlení - kladení správných otázek,
tvořivost, kritická diskuze nad výhodami a nevýhodami různých
přístupů k strategické práci.

• Vytvořit „znalostní banku“ pro samostudium.
• Pracovat v nejvyšší možné míře s praktickými příklady a
aplikovanými teoriemi
– Učit prakticky využívat získávané znalosti prostřednictvím
vzdělávacích her a práce s reálnými podklady od účastníků
kurzu.

Plány pro rok 2018
Školení – proběhne zbytek plánovaných kurzů
až 7 běhů pro kraje, 5 běhů pro státní úředníky
Vyhodnocení kurzů – plánovaná závěrečná evaluace kurzu
poslední
2 měsíce projektu
Příprava Akademie strategického plánování a řízení

Vzdělávací program
STRATeduka

Koncepce vzdělávání
 Dvouměsíční „blended learning“ kurz
 Prezenčním setkáním předchází teoretická příprava v moderním e-learningovém
prostředí
 Prezenční setkání dávají důraz na společné učení, výměnu zkušeností a
praktické dovednosti

 Kurz veden dvěma lektory

Principy STRATeduky
• Rozvoj kritického a strategického myšlení,
• Společné hledání užitečných cest (co
funguje za jakých podmínek?),
• Zábava, spolupráce, naslouchání

Témata kurzu

Obsah Strateduky

Další informace o projektu
STRATrateduka
Web STRATeduka
https://kurz.strateduka.cz
Portál strategické práce na MMR:
http://mmr.cz/verejne-strategie

Děkuji za pozornost!
Petr Leistner
petr.leistner@mmr.cz
strateduka@mmr.cz

Novela stavebního zákona
Výzva na dotační titul územní plán
z národního programu MMR
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Odbor územního plánování
Ing. Filip Novosád
ve spolupráci s Ing. Evou Fialovou
a Ing. Ilonou Kunešovou

Novela stavebního zákona
Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony
• vyšel ve Sbírce zákonů dne 31. července 2017
• účinnost novely je již od 1. ledna 2018

Novela stavebního zákona

Na úseku územního plánování
(bez územního rozhodování):

• Zkrácení pořízení změn a aktualizací ÚPD
• Povinnost odevzdávat ÚPD v elektronické verzi ve
strojově čitelném formátu
• Zveřejnění „úplného znění“ podmínkou účinnosti
změny nebo aktualizace ÚPD
• Územní plán s prvky regulačního plánu
• Prodloužen cyklus úplných aktualizací ÚAP

Novela stavebního zákona

Dále např.:
• ÚS - možnost zpracování ÚS žadatelem, potvrzení
aktuálnosti každých 8 letech
• Prodloužení platnosti ÚPD obcí schválené před 1. 1.
2007 na konec roku 2022
• Závazná stanoviska orgánů ÚP do řízení
• Přezkum OOP - zkrácení lhůty pro možnost
přezkumů v SŘ a SŘS

Novela stavebního zákona

Na úseku územního rozhodování a
stavebního řádu:
• Společné řízení s vydáváním jednoho společného
povolení.
• Spojení procesů posuzování vlivů na ŽP s
umisťováním stavby.
• Dotčené orgány - upřesnění působnosti, obsah
závazného stanoviska.
• Kolaudace – upřesnění správních úkonů
prováděných k uvádění staveb do užívání, znovu
zavedení kolaudačního rozhodnutí

Novela stavebního zákona

Další dotčené zákony
• novely dalších 44 souvisejících právních
předpisů, např.:
• Změna správního řádu
• Změna soudního řádu správního
• Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
• Změna zákona o posuzování vlivů na ŽP

Národní program „Podpora územně
plánovacích činností obcí“








Podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“
Dotační titul „Územní plán“ (nové územní plány)
Příjemce obec (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které
pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení
návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova)
Celková alokace 20 mil. Kč pro rok 2018
Státní rozpočet 80 % z uznatelných nákladů (max. 400 tis. Kč na jeden
územní plán), příjemce 20 %
Výzva pro rok 2018 od 18.10.- 28.12. 2017 (do 12 hod.)

 Více na www.mmr.cz Programy a dotace

Děkuji za pozornost

Ing. Filip Novosád
odbor územního plánování
vedoucí oddělení územního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
e-mail: Filip.Novosad@mmr.cz
Telefon: 224862279

Operační program URBACT III

O programu
•

Program Evropské územní spolupráce

•

Cíle:
posílit kvalitu strategického řízení

šířit znalosti o všech oblastech spojených s
udržitelným rozvojem měst

podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými
městy

• Zapojení do mezinárodních sítí měst
• Místní akční plány k danému tématu tvořeny místními podpůrnými skupinami
• Celková alokace programu 74,301,909 EUR

Mezinárodní
spolupráce v
sítích

Spolupráce na
místní úrovni

Akční plán pro
dané téma
každého z měst

Výzva pro Sítě přenosu
Sítě přenosu (Transfer Networks) mají podpořit města v přenosu
strategie/akčního plánu udržitelného městského rozvoje a jeho následné adaptaci na
místní úrovni.
„Město s příkladem dobré praxe“ (vedoucí město)
 Sdílí zkušenosti > má roli mentora
• Tato města byla vybrána ve výzvě pro příklady dobré praxe
• V této výzvě se hledala města, která mají dobrou praxi v oblasti
udržitelného městského rozvoje
• Výzva byla uzavřena 31. 3. 2017 a celkem bylo schváleno 97 žádostí, včetně
Ostravy
„Partnerská přejímající města“
• Porozumět>přizpůsobit>znovu využít dobrou praxi
• Vedoucí Města s příkladem dobré praxe vytvoří partnerství s několika
přejímajícími městy a podají žádost ve výzvě pro Sítě přenosu za celou síť

• Výzva pro Sítě přenosu byla otevřena 15. září 2017

Výzva pro Sítě přenosu
 2 fáze
 1. fáze – bude trvat 6 měsíců
 2. fáze – bude trvat 24 měsíců
 Celkový rozpočet 600 000 eur
 V 1. fázi partnery mohou být pouze města: celkem 3 včetně vedoucího


města (z různých zemí, min 1 město z méně rozvinutých regionů)
Ve 2. fázi je počet partnerů 5 až 8 (z různých zemí) včetně vedoucího
města. Těmito partnery mohou být mimo měst i ostatní partneři (max 2).
V případě této výzvy se však jedná pouze o místní agentury, které jsou
veřejnými institucemi (alespoň částečně) a byly založeny městem

Výzva pro sítě přenosu
Konec ledna: Evropský
informační den v Bruselu

Výzva pro dobré praxe Hodnocení

5/12/16 -31/3/17

Květen:
Oznámení o vybrání měst s
dobrou praxí OP URBACT III

Propagační aktivity měst s dobrou praxí OP URBACT

Výzva pro sítě
přenosu

Září/17 – konec/17

Říjen:
Festival měst s dobrou praxí

Hodnocení

Sítě přenosu – fáze 1
6 měsíců

+ fáze 2:
24 měsíců

odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kontaktní osoba: Eliška Pilná
e-mail: eliska.pilna@mmr.cz
tel.:
+420 224 864 238
www.urbact.cz
www.urbact.eu
http://urbact.eu/urbact-v-ceskerepublice
Twitter: URBACT_CZ
Facebook: Urbact Czech Republic

Bytová problematika
Zdeněk Opravil, MMR-NOK

Konzultační den k bytové problematice
•

5. prosince 2017, MMR, AVI, Pařížská 4,
10.00 – 12.00

•

bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko poradenskou činnost zejména pro obce jako
vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady,
další organizace a orgány a občany

•

konzultační dny se průřezově týkají problematiky
bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně
nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a
souvisejících právních otázek.

Program:

1. Podpory Státního fondu rozvoje bydlení. Výhled do roku 2018 –
Mgr. Marie Lukáčová, zástupce SFRB.
2. Odpovědi na právní a jiné dotazy týkající se bytové
problematiky (např. k problematice bytových družstev,
společenství vlastníků, k bytovému spoluvlastnictví, k nájmu bytů a
dalších prostor; k právní úpravě plnění služeb spojených s užíváním
bytu; k opravám a údržbě bytu, k vyúčtování tepla a teplé vody atd.)
– JUDr. Pavla Schödelbauerová, Mgr. Hana Klímová a Ing. Miroslav
Moravec, zástupci právního oddělení odboru politiky bydlení MMR.

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskovezpravy/2017/Konzultacni-den-MMR-k-bytove-problematice-dne-5prosince-2017

ČSÚ- Seminář EU CoperniCus
Zdeněk Opravil, MMR-NOK

Seminář EU Copernicus
•

pořádá MMR-ORP, OÚP ve spolupráci s Národním
sekretariátem Skupiny pro pozorování
země/programu EU Copernicus

•

leden/únor 2018

•

Univerzita Karlova, Albertov

•

určen pro krajské pracovníky odboru regionální
rozvoj, územní plánování příp. další. dle požadavků
krajů

•

Blanka.Sorsakova@mmr.cz

