METODICKÝ POKYN Č. 1 /2014
Doporučení k výběru a zpracování volitelného tématu a k realizaci
MOS v aglomeraci
Metodický pokyn je určen Koordinátorům meziobecní spolupráce, Pracovníkům pro analýzy
a strategie, Odborníkům na oblast rozvoje aglomerací potažmo Odborníkům na vybranou
samosprávnou oblast tvořící Realizační tým v území. Tento pokyn je vydán Projektovým
týmem k nastavení procesů výběru a zpracování volitelného tématu a zajištění MOS v území
aglomerace. Shrnuje informace poskytnuté v průběhu školení Realizačních týmů, která se
uskutečnila v prosinci 2013 - leden 2014, které doplňuje.

1. Volitelné téma
1.1.

Úvod

Pro realizaci projektu meziobecní spolupráce byla ze strany SMO vybrána 3 základní témata,
která jsou předmětem vstupní analýzy i úvah o prohloubení a posílení meziobecní
spolupráce (dále MOS). K těmto tématům jsou zpracovány podrobné dílčí metodiky. Tato
témata jsou stěžejní pro všechny obce, různých velikostí, pozic, postavení v území. MOS se
ale může odehrávat i v dalších oblastech. Proto zde vzniká prostor pro realizaci MOS jak
v tradičních oblastech, jako je například cestovní ruch, tak i v oblastech, kde se MOS
uplatňovala okrajově či sporadicky, jako je zaměstnanost a podpora podnikání, bezpečnost
apod. Prostřednictvím našeho projektu chceme podpořit rozvoj MOS v různých oblastech.
Z toho důvodu mají možnost realizační týmy v území zvolit jedno či dvě volitelná témata,
která umožní v daném území podpořit spolupráci v dalších oblastech, kde to sami obce a
města považují za přínosné.
1.2.

Výběr volitelného tématu

Pro výběr volitelného tématu je zásadní, aby se prioritně jednalo o aktivity, které skutečně
souvisejí s rozvojem daného území, případně s některou ze služeb, které garantují obce a
města svým občanům. Jedná se tedy o aktivity, které jsou vykonávány především
v samostatné působnosti. Může se však jednat i o aktivity v přenesené působnosti
(především se jedná o ty případy, kdy dochází k rozdělení dílčích úkolů mezi samostatnou a
přenesou působností obcí), nebo se může jednat o agendy, které jsou řazeny do přenesené
působnosti, ale souvisejí s poskytováním veřejné služby. Volitelné téma není určené k řešení
agendy, která souvisí přímo s přenesenou působností ve formě klasické správní činností, kde
obec vystupuje v pozici správního orgánu a prostřednictvím správního řízení a speciálních
zákonů rozhoduje o právech a povinnostech (tj. netýká se ani spolupráce na bázi
veřejnoprávních smluv). Spolupráce při zajištění těchto agend není předmětem projektu
MOS.
Na základě informací ze strany regionálních koordinátorů (dále RK) a podnětů ze strany měst
a obcí jsme doposud identifikovali možná témata, jakými jsou například: cestovní ruch a
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lázeňství, podpora podnikání (průmyslové zóny, sociální podnikání, často také společně
s podporou zaměstnanosti), bezpečnost (městská policie, prevence kriminality, sociální
začleňování), doprava, krizové řízení a protipovodňová opatření, spolupráce v oblasti
územního plánování apod. Tento přehled má demonstrativní charakter, za volitelné téma
může být označena jakákoliv aktivita, která splní výše uvedenou podmínku. Vedle tradičních
témat se může jednat i o spolupráci v oblastech, ve kterých se komunální sféra doposud
příliš neangažovala, ale jejichž řešení považuje v místním kontextu za velmi potřebné a
naléhavé. Jedná se například o aktivity spojené s realizacemi opatření v oblasti
zaměstnanosti a na trhu práce, sociálního začleňování. Jedná se o sféry, které se doposud na
úrovni měst a obcí řešily okrajově, nebo sporadicky, ale jsou citlivé pro vybrané regiony,
např. pro severní Čechy a Moravskoslezský kraj.
1.3.

Termín výběru volitelného tématu

Základní termíny spojené s výběrem volitelného tématu a zahájením prací jsou upraveny ve
smlouvě, která byla uzavřena se smluvním partnerem. Pro stanovení jednoho či dvou
volitelných témat je nejzazším termínem výběru první oficiální setkání zástupců, které by
mělo proběhnout v květnu nebo červnu tohoto roku. Jestliže se tyto diskuze uskuteční
v území před tímto setkáním a v jejich průběhu se dosáhne většinového stanoviska o výběru
(tj. více než 50 % obcí z daného území ORP), je možné zahájit analytické práce již dříve, ne
však před 1. březnem 2014.
1.3.1. Postup při výběru volitelného tématu v dřívějším termínu, před prvním oficiálním
setkáním zástupců obcí, tj. na základě dohody se Svazem a doplnění smlouvy
Pokud existuje záměr vybrat volitelného tématu dříve, než je uvedeno ve schváleném
harmonogramu prací, je nutné oznámit tuto informaci Svazu prostřednictvím příslušného
RK. Z pohledu Svazu budou učiněny patřičné kroky pro schválení změny v harmonogramu
projektu u příslušného ORP.
Za nejdůležitější považujeme shodu v území ORP, pracovat na jednom, případně dvou
volitelných tématech. Po výběru volitelného tématu je potřeba doručit usnesení popisující
tuto vůli např. z jednání z komunikační platformy, nebo z jednání DSO, který funguje v rámci
celého území. Usnesení obsahuje název tématu/témat, počet obcí vyjadřující souhlas
s výběrem tématu umožňující prokázání, že s výběrem souhlasí více než 50 % obcí.
Zároveň, musí být splněna podmínka, že tato většina je složena z představitelů takových
obcí, které mají v součtu na svém území přihlášeno k trvalému pobytu více než 50 %
obyvatel, počítáno však z celkového počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na
území obcí, které se oficiálního setkání představitelů zúčastní. Rozhodný je skutečný počet
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území dané obce ke dni 1. ledna 2014, přičemž
tyto údaje vyjdou ze stavu evidence obyvatel. Účast zástupců obcí na jednání se doloží
prezenční listinou s podpisy zúčastněných.
Originál zápisu ze setkání představitelů obcí včetně originálu prezenční listiny bude zaslán
společně s informací o zvoleném Volitelném tématu a s žádostí o zpracování dodatku ke
Smlouvě o vzájemné spolupráci Svazu, a to v listinné formě.
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Tím, že veškeré vzájemné vztahy jsou právně ukotveny, vzniká potřeba následného
zpracování dodatku ke smlouvě mezi Svazem a daným smluvním partnerem. Tuto potřebu
bude Svaz řešit individuálně s každým územím ORP, které bude mít zájem o předčasný
začátek realizace volitelného tématu. Vzhledem k nárůstu administrativních úkonů na
straně smluvního partnera, jehož důsledkem bude urychlení prací pouze v řádu několika
týdnů, tento postup příliš nedoporučujeme. Na druhou stranu si uvědomujeme, že případné
dřívější zahájení prací se týká především těch území, ve kterých je málo obcí, území, kde se
obce pravidelně scházejí a jsou tak schopny velmi rychle dojít ke shodě.
1.3.2. Postup výběru volitelného tématu v řádném termínu tj. na prvním oficiálním
shromáždění zástupců obcí, tj. v souladu s časováním uvedeném v Metodice MOS a ve
smlouvě
V případě, že dojde k výběru volitelného tématu v řádném termínu, tj. v průběhu
oficiálního jednání shromáždění zástupců, pak k odhlasování volitelného tématu je
potřeba min. 30% účast subjektů z daného území, kdy nadpoloviční většina zúčastněných
bude hlasovat pro jedno konkrétní téma. Informaci o úspěšném odhlasování konkrétního
volitelného tématu se předá regionálnímu koordinátorovi, který následně bude informovat
Svaz.
1.3.3. Předání informací o výběru volitelného tématu Svazu
Informace o výběru tématu se poskytují Svazu prostřednictvím příslušného regionálního
koordinátora. Vybraná témata za Svaz registruje Jaroslav Šimeček, E-mail:
simecek.mos@smocr.cz, tel: +420 730 894 903.
1.4.

Metoda zpracování volitelného tématu

Pro zpracování volitelné tématu je zásadním vodítkem Rámcová metodika, která obecně
upravuje strukturu výstupu – tj. analytické a strategické části. Proto doporučujeme řídit se
primárně touto metodikou. Na rozdíl od 3 základních témat, která jsou řízena specifickými
metodikami a zastřešena i Rámcovou metodikou a u kterých je proces jejich zpracování dále
upravován závaznými metodickými pokyny, je zpracování volitelného tématu výrazně
volnější.
Za předpokladu, že bude vybráno volitelné téma, které zajímá 30-50 % všech území ORP,
vydá odborný tým na základě svých znalostí dané problematiky metodický pokyn, který by
pro dané téma stanovil věcné okruhy, které doporučujeme při vytváření dokumentů
k volitelnému tématu sledovat. Tyto metodické pokyny budou mít doporučující charakter.
Doporučujeme postupovat při řešení daného tématu v kontextu našeho metodického
pokynu a vnějšího vývoje (např. možnosti financování, zaměření kohezní politiky v ČR
v letech 2014-2020), který souvisí s reálnou možností podpory meziobecní spolupráce
v daném území. Pokud tedy odborný tým vydá metodický pokyn pro volitelné téma, tak
nebude mít z hlediska řízení přímo závazný, nýbrž doporučující charakter. Realizačním
týmům v území se záměrně ponechává dostatečně volný prostor k zohlednění specifik v
daném území.
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Co se týče samotného postupu tvorby analytické a návrhové části volitelného tématu,
realizační tým v území postupuje v souladu s Rámcovou metodikou, s tím, že respektuje
jednotlivé body osnovy. Doporučujeme postupovat dle podrobnějších popisků jednotlivých
bodů osnovy uvedené v Rámcové metodice, avšak citlivě s ohledem na charakter zvoleného
tématu. Obsah dokumentu volitelného tématu je možné upravit v kontextu toho, jaké téma
si dané území zvolí. Je potřeba přistupovat k Rámcové metodice účelně, tak aby to bylo
relevantní k vybranému tématu. V návrhové části bude významně záležet na tom, jaké
budou preference obcí v oblasti MOS, tj. pokračovat v již existující, navázat nebo ji i dále
rozvíjet po samotném skončení projektu.
Návrhová část bude obsahovat vizi a prioritní osy (oblasti rozvoje). Ty budou dále
konkretizovány systémem dílčích cílů (včetně jejich popisu) a naplňovány sadou opatření1.
Jednotlivé opatření, rozvojové záměry nebo projekty, které by se v rámci MOS řešily, mohou
být zaměřeny buď na celé území ORP nebo jen pro vybrané části. Je možné vytvořit i
dokument s větší mírou detailu, který by popsal velmi podrobně jednotlivé procesy spojené
s naplňováním strategie, úlohu jednotlivých aktérů, způsob jejich participace. Návrhovou
část je na úrovni cílů vhodné doplnit sadou indikátorů a pravidly pro řízení strategie (např.
popisem způsobu informování, reportingu, monitoringu atd.).
V návaznosti na zpracování analytické a návrhové části dokumentu je možné následně
rozpracovat konkrétní projektové záměry, prostřednictvím kterých by bylo možné aktivity v
MOS území řešit. Je možné vytvářet dílčí studie směřující k naplnění konkrétního záměru.

2. MOS v aglomeraci
2.1.

Úvod

S ohledem na zaměření projektu MOS, je možné se dívat na území aglomerace v kontextu
územního obvodu ORP, přestože Politika územního rozvoje ČR, zásady územního rozvoje na
úrovni krajů, Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR ČR), případně i materiály vytvářené
městy pro potřeby ITI, potažmo IPRÚ předpokládají větší územní rozsah. Důvodem je
zaměření naší pozornosti i na menší aglomerace s jádrovým městem 25 tis.+, které
bezprostředně integrují okolní území, zpravidla nepřekračující území ORP. Jádra aglomerací
vysouvají některé své funkce na katastry obcí v blízkém sousedství průmyslové zóny,
rezidenční lokality vytvořené v souvislosti s procesy suburbanizace. V bezprostředním zázemí
měst jsou rovněž jádrovým městem poskytovány, zajišťovány občanům okolních obcí a měst
některé vybrané veřejné služby síťového charakteru (vodovody, MHD). Především v tomto
území má smysl vést debatu o MOS v kontextu společné zodpovědnosti za rozvoj území
aglomerace jako regionálních pólů rozvoje/růstu, s ohledem na zásady udržitelného rozvoje

1

S ohledem na snahu o dosažení kompatibility s METODIKOU TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE (MMR) jde o
vazbu na tzv. programové cíle a opatření (http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalnipolitika/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen/Dokumenty-projektu);
v případě programů ESIF připravovaných pro období 2007-2013 se jedná o specifické cíle a opatření/aktivity.
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měst, princip partnerství města a venkova. Předpokládáme, že většina území bude na
aglomeraci nahlížet tímto způsobem.
Pojetí území aglomerace v projektu MOS:
• území bezprostředně integrované jádrem tj. jádrové město a zázemí –
předpokládáme, že bude v kontextu zvoleného tématu řešeno ve většině případů,
• celé území ORP v případě územně malých ORP charakterizovaných dominantním
jádrem a několika obcemi - typicky v řadě území ORP Moravskoslezského kraje,
• širší území překračující území ORP – předpokládáme spíše ojediněle.
V době přípravy projektu jsme usilovali o to, aby ve všech aglomeracích proběhla debata o
společných tématech rozvoje. V tomto směru jsme vycházeli ze schválené Strategie
regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020, která definuje jednotlivé typy území a v tzv.
rozvojovém území pak identifikuje tři úrovně aglomerací.
Tři základní typy území podle rozvojového hlediska dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020:
1. Rozvojové území:
• Metropolitní oblasti (více než 300 tis. obyv.)
• Regionální sídelní aglomerace (100 tis. - 300 tis. obyv.)
• Regionální centra a jejich zázemí (25 tis. - 100 tis. obyv.) v aglomeraci
2. Stabilizované území (mikroregionální centra – ekonomická a sídelní střediska s omezeným regionálním
významem)
3. Periferní území (např. příhraniční oblasti, horské oblasti, vnitřní periferie nebo území se specifickými
problémy).

S ohledem na výše uvedené může být pozice tematického experta pro aglomeraci vytvořena
ve všech územích ORP, kde je sídlo s více než 25 tis. obyvateli, pokud se toto město účastní
našeho projektu (tj. nemusí být v pozici smluvního partnera, ale prokáže zájem na činnosti
formou deklarace).
Cílem aktivity je dosáhnout dohody na společném rozvoji území aglomerace. Jde o to, aby
nedošlo k výběru řešení bez ohledu na potřeby a zájmy obcí a měst tvořící zázemí, došlo ke
sladění rozvojových priorit, efektivnímu rozdělení rolí, případně navázání „partnerství města
a venkova“, tak jak je akcentováno v celé řadě evropských dokumentů (např. Lipská charta o
udržitelných evropských městech, Územní agenda EU 2020).

2.2. Výběr tématu MOS v aglomeraci
Vedle tří základních témat se jedná i o další možné sféry MOS na území aglomerace jako je
zajištění dopravní obslužnosti, zajištění dodávek vody tj. vodní hospodářství, kanalizace,
cestovní ruch a volnočasové aktivity, podpora podnikání, podpora inovačních procesů,
koordinace územně plánovacích aktivit apod. Je však nutno dodat, že v případě témat
spojených s trhem práce, podnikáním, rozvojem páteřní infrastruktury apod. by bylo možné
pracovat i s širším územními vazbami, překračujícími území ORP. Je možno vybrat jedno či
dvě témata.
Témata by měla být vybrána tak, aby vycházela z aktuálních potřeb aglomerace a směřovala
primárně do oblasti výkonu samostatné působnosti. Může se však také zaměřit na témata
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vztahující se k přenesené působnosti výkonu státní správy (plně nebo částečně). Nesmí však
jít o správně regulatorní agendu či výkon vrchnostenské správy. Témata musí mít zejména
rozvojový charakter, případě souviset se zajištěním veřejné služby.
Na základě podnětů z území jsme identifikovali zájem například o tato témata:
• doprava, dopravní obslužnost, MHD,
• životní prostředí, veřejný prostor, adaptace na klimatické změny (CO2, úspory energií)
apod., udržitelný rozvoj měst,
• bezpečnost, sociální začleňování, vyloučené lokality, regenerace území
• zaměstnanost, podnikání, sociální podnikání,
• inovace, posilování konkurenceschopnosti, spolupráce mezi výzkumnou a vývojovou
sférou, vysokými školami a podniky apod.

Situace v území, kde se připravují integrované územní investice či integrované plány
rozvoje území
V některých územích probíhá paralelní proces přípravy integrovaných nástrojů - Integrované
územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), které jsou zaměřené na
integrovaný rozvoj aglomerací. ITI je nástroj, který je uveden přímo v nařízení EU, má
garantovánu minimální alokaci zdrojů. IPRÚ je nástroj uvedený ve SRR ČR a je určen spíše pro
menší aglomerace.
Na základě výsledků jednání územních partnerů k budoucímu programovému období fondů
EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích:
– 7 ITI pro metropolitní oblasti – Pražsko-středočeská, Brněnská, Plzeňská, Ostravská,
Hradecko-pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace,
Olomouc- Přerov-Prostějov (moravské trojměstí) -zařazeno rozhodnutím vlády ČR v
lednu 2014;
– 6 IPRÚ pro krajská města nezahrnutá do ITI - Karlovy Vary, České Budějovice, Liberec+
Jablonec nad Nisou, Jihlava, Zlín + Mladá Boleslav, vždy se jedná o tato města včetně
jejich zázemí
Pokud se podíváme na strukturu ITI a IPRU dle návrhu Metodického pokynu pro využití
integrovaných nástrojů MMR (MPIP), je zřejmé, že se jedná o plnohodnotnou rozvojovou
územní strategii vyžadující provedení SEA. (MPIP verze 2.0 je uveden na stránkách
www.obcesobe.cz).
Integrovaná územní investice (ITI)
– V podmínkách ČR představuje ITI realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti
– Nosná témata metropolitních oblastí: doprava, trh práce a oblast sociálních služeb, vzdělávání, propojení
výzkumných kapacit, jejich aplikace do praxe, inovace a podnikání, oblast životního prostředí
– ITI se bude soustředit na realizaci větších, investičně náročnějších projektů s dopadem pro řešené území
Ve spolupráci budoucích nositelů ITI vznikl společný materiál „Využití integrovaných přístupů v metropolitních
oblastech v programovém období 2014-2020“ (uveden na stránkách www.obcesobe.cz, chráněný přístup).
Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude východiskem
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pro aktivitu aglomeračního experta u ITI aglomerací. (MPIP verze 2.0 je uveden na stránkách www.obcesobe.cz,
chráněný přístup). Lze očekávat další úpravy MPIP.
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
– Vychází ze zkušeností s realizací IPRM v současném programovém období 2007-2013
– Oproti IPRM je nástrojem s širší územní působností (město a jeho spádové území)
Města aspirující na IPRÚ rovněž spolupracují na tvorbě společného dokumentu, tzv. „Manuálu IPRÚ, který má
povahu doporučujícího materiálu“ - v procesu tvorby; manuál má poskytnout základní vodítko zpracovatelům
IPRÚ a jejich partnerům Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů MMR
(MPIP) bude východiskem aktivitu aglomeračního experta u IPRU a dalších aglomerací.

2.2.1. Předání informací o zvolení tématu MOS v aglomeraci Svazu
Informace o výběr tématu se poskytují Svazu prostřednictvím příslušného regionálního
koordinátora. Zvolené téma/témata za Svaz registruje Jaroslav Šimeček, E-mail:
simecek.mos@smocr.cz, tel: +420 730 894 903.
2.3.

Role Odborníka na oblast rozvoje aglomerací (aglomerační expert)

Odborník na oblast rozvoje aglomerace plní dvě základní úlohy. Na jedné straně by měl
spolupracovat s koordinátorem ve svém území ORP a zjišťovat možnosti MOS – zapojení do
řízeného rozhovoru/dotazníku 1 a dotazníku 2. Pohled aglomeračního experta je ale odlišný,
primárně se dívá na území z pohledu sladění potřeb rozvoje jádra a jeho zázemí. Identifikuje
témata vhodná pro MOS v aglomeraci. V dalším kroku postupuje jako Odborník na vybranou
samosprávnou oblast (expert na volitelné téma), to znamená, že zpracovává vybrané téma.
Role aglomeračního experta v počáteční fázi:
• Spolupráce s KMOS, informace o projektu, účast na šetřeních – řízený rozhovor,
dotazníkové šetření
• Zapojení do řízení debaty o námětech MOS, spolupráce s KMOS, PAS
• Komunikace s jádrovým městem aglomerace – identifikace témat vhodných pro
MOS v aglomeraci (tj. rozvojová témata zajímavá i pro zázemí)
– Doporučujeme navázání spolupráce s útvarem zodpovědným za rozvoj v
jádrovém městě a seznámit se s rozvojovými strategiemi
– Identifikace zásadních rozvojových témat tohoto města s vazbou na zázemí
– Analýza rozvojových priorit obcí a měst tvořících zázemí (komunikace, dále
např. analýza rozvojových strategií)
– Identifikace společného tématu/témat pro celou aglomeraci
– Zajištění shody na výběru témat v území aglomerace
• V území kde bude ITI, IPRÚ – příležitost pro provázání aktivit, synergie
– Doporučujeme navázání spolupráce s pracovníky nositelů ITI, IPRÚ
– Identifikace a navázání komunikace/spolupráce s partnery ITI, IPRÚ v
jednotlivých dílčích aglomerací
– Identifikace témat řešených v ITI a IPRÚ a posouzení jejich významu pro MOS v
aglomeraci
– Zapojení do debaty ohledně priorit ITI/IPRÚ v jednotlivých území
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–

Usilují o uplatnění principů MOS při formování a řízení ITI/IPRÚ

Role aglomeračního experta v následné fázi:
Spolupráce s PAS jako garantem analytických a strategických prací:
• Zpracování tématu/témat vhodných pro MOS v aglomeraci
• Při zpracování analýzy a návrhová části vhodně postupuje dle Rámcové metodiky
• Nastavení vazeb na základní a volitelná témata - fakultativně
• Možnost přípravy konkrétních rozvojových záměrů MOS v aglomeraci
Spolupráce s KMOS, variantní dle preferencí území:
• Zapojení do procesu nastavení mechanismu spolupráce v území
• Transformace, modifikace dosavadních forem spolupráce v území aglomerace
• Institucionalizace nových forem spolupráce pro potřeby rozvoje aglomerace

2.4.

Metoda zpracování MOS v aglomeraci

Pro zpracování vybraného tématu MOS v aglomeraci se postupuje obdobně jako v případě
výběru volitelného tématu tj. zásadním vodítkem je Rámcová metodika, která obecně
upravuje strukturu výstupu – tj. analytické a strategické části. V případě výběru témat, která
budou významně zastoupena i jako volitelná pro celé území ORP, je možné postupovat na
základě metodického pokynu, který by pro dané téma naznačil cestu, kterou odborný tým
považuje za účelnou. Tyto metodické pokyny budou mít doporučující charakter.
V návaznosti na zpracování analytické a návrhové části dokumentu je možné následně
rozpracovat konkrétní projektové záměry, které by bylo vhodné prostřednictvím MOS
v území řešit. Je možné vytvářet dílčí studie směřující k naplnění konkrétního záměru.
Podrobně viz. popis uvedený v 1.4. Metoda zpracování volitelného tématu. V případě
vydání závazných metodik pro tvorbu ITI a IPRÚ je v relevantních územích možné vhodně
postupovat i dle těchto pokynů.
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