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Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) 
ve spolupráci s 

 

Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) 
Ministerstvem životního prostředí (MŽP) 
Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) 

Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) 
Evropskou investiční bankou (EIB) 
Britským velvyslanectvím v Praze 

Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) 

Vás zve na panelovou debatu na téma: 
 

ZELENÁ MĚSTA  
Jak zlepšovat životní prostředí českých měst a obcí  

trvale udržitelným územním plánováním? 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Naším cílem je otevřít národní debatu o tom, jak systematicky chránit a rozvíjet životní prostředí měst a obcí 
celostně a integrovaně s využitím lepších postupů rozvojového plánování a moderních technologií v kontextu: 

- postupující urbanizace; 
- technologického vývoje a nových chytrých řešení; 
- změny klimatu v kontextu Evropského zeleného údělu (European Green Deal) do roku 20501; a 
- budoucího programového období EU 2021–2027. 

Rádi bychom v diskuzi zjistili: 

(1) v jakém stavu jsou česká města a obce ve vztahu ke složkám životního prostředí a hospodárnému 
využití přírodních zdrojů; 

(2) jaké sektory na ně nejvíce působí a co představuje v kontextu klimatické změny největší výzvy; a 
(3) jaké přístupy a nástroje k řešení těchto výzev existují v ČR či v zahraničí a jaké jsou s nimi zkušenosti. 

Koncept Zelených měst je ucelený, víceodvětvový proces, v němž jsou environmentální výzvy města 
pravidelně identifikovány, prioritizovány a řešeny prostřednictvím cílených investic a služeb, případně 
regulačních nástrojů. To vše s cílem zlepšit životní prostředí měst nákladově efektivním a finančně udržitelným 
způsobem při maximalizaci ekonomických a sociálních přínosů pro jeho obyvatele. Chytrým řešením by měla 
předcházet chytrá rozhodnutí na základě informací podložených skutečností. 

PROČ SE ZÚČASTNIT? 

1. SEZNAMTE SE s inovativními, pokrokovými a chytrými přístupy a nástroji v oblasti integrovaného trvale 
udržitelného plánování městského životního prostředí a jeho financování. 

2. 
 

INSPIRUJTE SE, jak řešit v rámci jednoho města rozvoj trvale udržitelného životního prostředí na základě 
„kompaktního, koordinovaného a propojeného modelu rozvoje s celostním přístupem” například podle 
akčních plánů rozvíjených EBRD v rámci programu „Zelených měst”. 

3. DISKUTUJTE, jak modernizovat a inovovat své postupy a nástroje k pozitivní, efektivní a hospodárné 
přeměně kvality životního prostředí českých měst v kontextu Evropského zeleného údělu do roku 2050 a 
nových fondů EU 2021-2027. 

4. PROPOJTE SE, vytvořte si nové kontakty a rozvíjejte ty stávající, zapojte se do debat o stavu a 
perspektivách rozvoje českých měst jak „zevnitř”, tak i “zvenku”, tj. včetně mezinárodní dobré praxe. 

 
1 Plán přijatý v prosinci 2019 na úrovni Evropské unie, který představuje ambiciózní a pragmatický soubor opatření k přechodu na uhlíkově neutrální 
hospodářství do roku 2050 a přeměnu Evropy v procesu jeho naplňování. 
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17. března 2020 | Praha | od 9:00 

 

8:30 30 min. Registrace a ranní káva 

9:00 10 min. Zahájení 
Nick Archer, velvyslanec Spojeného království v České republice  
Richard Brabec, ministr životního prostředí České republiky 
Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) 
Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) 

1. BLOK 90 min. Životní prostředí měst a obcí v ČR – současný stav a hlavní problémy 

9:10 15 min. Urbanizace a kvalita městského prostředí v České republice 
Vladimír Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR 

9:25 15 min. 
 

Programy pro města a obce financované EU – priority pro příští programové období 2021–2027 
náměstek ministra, sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

09:40 10 min. Životní prostředí a rozvojová agenda: současné výzvy z perspektivy Moravskoslezského kraje  
Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, Moravskoslezský kraj 

09:50 10 min. Životní prostředí a rozvojová agenda měst: současné výzvy z perspektivy hlavního města ČR 
Petr Hlubuček, náměstek primátora Hlavního města Prahy pro infrastrukturu, životní prostředí, technickou 
vybavenost a bezpečnost, Hlavní město Praha 

10:00 10 min. Životní prostředí a rozvojová agenda měst: současné výzvy z perspektivy středně-velkého města ČR 
Milan Čigáš, tajemník městského úřadu, Město Litoměřice 

10:10 30 min. Panelová diskuze: Hlavní problémy spojené se zvyšováním kvality životního prostředí měst a obcí 
Vladimír Smrž, Milan Čigáš, Petr Hlubuček, Tomáš Kotyza, Radka Vladyková (SMO ČR) 

10:40 20 min. Přestávka na kávu 

2. BLOK 120 min. Jak začlenit kvalitu životního prostředí do rozvojových plánů měst v klíčových sektorech? 

11:00 20 min. Zelená města – programy a metodiky ve světě  
Peter Kalaš, bývalý alternátní ředitel Zeleného klimatického fondu 
Petr Dovolil, Mott MacDonald 

11:20 15 min. Zelené financování EIB a trvale udržitelný městský rozvoj  
Zástupce Evropské investiční banky (EIB) 

11:35 15 min. Uhlíková neutrální města – britské výzvy, praxe a prvotní zkušenosti 
[přednášející bude potvrzen] 

11:50 10 min. Strategický rámec SMOČR v oblasti Smart Cities 
Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky (SMOČR) 

12:00 15 min. Využití digitálních dat a nástrojů ke zvýšení environmentální výkonnosti měst 
Dan Clarke, manažer Digitálního programu, Chytrý program pro Cambridgeshire County Council 

12:15 45 min. Panelová diskuze: Jak systematicky začleňovat kvalitu životního prostředí do plánů rozvoje měst? 
Peter Kalaš, bývalý alternátní ředitel Zeleného klimatického fondu, Petr Dovolil (Mott MacDonald), EIB, Dan 
Clarke (Cambridgeshire County Counci), Radka Vladyková (SMO ČR) 
 

13:00 60 min. Oběd 

 
Upozornění: Jména osob a institucí uvedených v [hranatých závorkách] jsou v jednání.
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3. BLOK   120 min. Jak zlepšit životní prostředí měst a obcí pomocí opatření přijatých v klíčových sektorech? 

14:00 40 min. Tematická diskuse 1 

  DOPRAVA, VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ZMĚNA KLIMATU VERSUS MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ 

Moderátoři: Jo Baker a Daniel Šesták, Mott MacDonald 
Panelisté: Miroslav Svítek (České vysoké učení technické v Praze v Praze, Fakulta dopravní), Jiří Pohl (Siemens 
Mobility, s.r.o.), Dan Clarke (Chytrý program pro Cambridgeshire County Council) 
 

14:40 40 min. Tematická diskuse 2 

  VODA, ODPADY A ZMĚNA KLIMATU VERSUS MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ  

Moderátoři: Petr Dovolil, Mott MacDonald, a Pavel Růžička, ENVIROS 
Panelisté: Soňa Jonášová (Institut pro cirkulární ekonomiku), Pavel Válek (Pražská vodohospodářská 
společnost, a.s.), Dan Clarke (Chytrý program pro Cambridgeshire County Council) 
 

15:20 40 min. Tematická diskuse 3 

  ENERGETIKA, BUDOVY, PRŮMYSL A ZMĚNA KLIMATU VERSUS MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ  

Moderátoři: Jan Pavlík a Pavel Sitný, ENVIROS 
Panelisté: Irena Plocková (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury), Petr Štěpánek (České 
vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií), Dan Clarke (Chytrý program pro 
Cambridgeshire County Council) 
 

16:00 15 min. Závěrečné poznámky 
Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) 
Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) 

16:15 75 min. Raut a networkingový program pro účastníky 
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Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast 
veřejné infrastruktury sjednocující zájmy a názory více než 58 významných dodavatelů a institucí, 
jako jsou projektová a inženýrská studia, stavební firmy, banky a konzultanti. ARI prosazuje jasná 
pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené 
mezinárodní dobré praxe, která umožní udržitelný a efektivní dlouhodobý rozvoj veřejné 
infrastruktury. Sledujte nás na: www.ceskainfrastruktura.cz. 
* 

 

Místo Nová budova Národního muzea  

Adresa Vinohradská 1, Praha 1, Česká republika 

Účastníci 150–300 účastníků, včetně zástupců: 

 » státní správy, např. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, 
» Parlamentu České republiky (Poslanecké sněmovny a Senátu), 
» krajů, měst a obcí, 
» správců a provozovatelů městské infrastruktury (doprava, budovy, energetika, 

vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství, městská zeleň apod.), 
» organizací občanské společnosti, 
» vzdělávacích a výzkumných institucí, 
» developerů, 
» ambasád a zahraničních obchodních komor, 
» výrobců a dodavatelů řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí, 
» členů ARI, zástupců soukromého sektoru a pozvaných hostů. 

Zastoupení 70 % veřejný sektor | 30 % soukromý sektor 

Jazyk Čeština/angličtina se simultánním tlumočením do angličtiny/češtiny 

Poplatek 
(bez 21 % DPH) 

» veřejný sektor: 2 000 Kč (25 % sleva pro členy SMO ČR) 
» soukromý sektor: 3 900 Kč 
» členové ARI: bezplatný vstup (počet osob podle kategorie), další vstupy: 1 000 Kč 
» Early Birds: sleva 10 % při přihlášení do 21. února 2020 (včetně) 

Registrace Zaregistrovat se můžete na našich webových stránkách: 
www.ceskainfrastruktura.cz/akce  

Kontakt Asociace pro rozvoj infrastruktury 

Tomáš Janeba, prezident, m: +420 606 640 251 

Gabriela Švancarová, Public Relations, m: +420 724 930 929 

e: office@ceskainfrastruktura.cz 

Adresa Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. | IČO: 26671395, DIČ: CZ26671395 

110 00 Praha 1, Na příkopě 583/15, Česká republika 

  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


