
Úřad vlády České republiky 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, telefon: 224 002 111, udrzitelny-rozvoj@vlada.cz  

  

 

Podněty z kulatých stolů k ČR 2030 v 

regionech pro implementaci 
 

 
 



Úřad vlády České republiky 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, telefon: 224 002 111, udrzitelny-rozvoj@vlada.cz  

  

 

Obecné problémy 1 

- vysoká míra abstrakce 

- potřeba decentralizace i řešení z centra  

- absence společenské diskuse o „velkých  otázkách“ – 

smíšený model samosprávy (byrokratizace, administrativní 

zátěž), veřejné služby, dostupné bydlení …  

- RUD X dotace 

- chybějí sdílené definice – co je venkov? město? (funkční 

vymezení v návaznosti na dostupnost veř. služeb) 

- nepropojenost databází dat veřejné správy, nedostupnost 

relevantních dat (GDPR) 
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Obecné problémy 2 

- nekoordinace koordinačních mechanismů 

- schází ex-post hodnocení dopadů (Ex-post EIA) i znalost 

urbánní ekonomie 
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16) Veřejné služby v území jsou pro všechny 

obyvatele lépe dostupné.  

 velmi rozdílné názory na řešení pomocí 

dobrovolné spolupráce obcí (současné problémy 

X legislativní podpora DSO)  

 legislativně ukotvit metropolitní úroveň 

 absence pravidel pro developery 

 různorodý pohled na MAS + provozní problémy 

(překlenovací období) 
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16) Veřejné služby v území jsou pro všechny 

obyvatele lépe dostupné.  

 různé krajské programy X „umístěnky“ 

 slabá mezikrajská k 

 koordinace (doprav ad.) 

 posílit roli obcí při projednávání nadřazené ÚPD 
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17) Růst kvality života v jednotlivých 

municipalitách snižuje regionální nerovnosti  

 participace – nezájem občanů X notoričtí 

stěžovači X  spolky X požadavek na legislativní 

ukotvení povinnosti participovat při přípravě 

strategií a politik 

 zhoršování kvality zastupitelstev  

 daňové zvýhodnění venkovských oblastí 
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18) Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je 

zajištěn 

 nesoulad velkého množství strategií 

 Inkluze   

 danit nemovitosti podle hodnoty/využívání 
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19) Města a obce omezila emise skleníkových 

plynů a adaptovala se na negativní dopady 

změny klimatu  

 Vytvořit AP pro městské tepelné ostrovy  
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20) Územní veřejná správa cíleně využívá 

nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit 

 chybějí platformy pro setkávání starostů  
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Co chybí 

 lokální rozměr bezpečnosti/resilience 

 cestovní ruch 
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Důsledky pro implementaci 

 Metodická podpora X koherence politik 
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Děkuji za pozornost! 
 

mares.jan@vlada.cz 
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