
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Třetí setkání neformální pracovní skupiny, 2. 5. 2022

Aktualizace

Politiky architektury 

a stavební kultury ČR



Program jednání

1. Nová členka pracovní skupiny

2. Rekapitulace minulých jednání

3. Diskuse k aktualizaci

 Upravené kapitoly

 Vybraná opatření k diskusi

4. Další postup aktualizace

5. Info o mezinárodní konferenci v rámci CZ PRES 2022



 Ing. Jana Frischová, ředitelka kanceláře Nadace české architektury

Nová členka pracovní skupiny



 Informace o pracovní skupině

 Informace o PASK, vyhodnocení plnění         

k roku 2020, usnesení vlády, procesu            

a principech aktualizace a podkladech

 Diskuse k aktualizaci

 Způsoby implementace

 Struktura aktualizovaného dokumentu

 Navrhované úpravy témat

 Info o mezinárodní konferenci v rámci        

CZ PRES 2022

 Hlavní téma konference

První jednání 29. 6. 2021



 Diskuse k aktualizaci nad konceptem textu

 Struktura dokumentu

 Navrhované úpravy cílů a opatření

 Připomínky zaslány do 10. 1. 2022

 Info o mezinárodní konferenci v rámci        

CZ PRES 2022

Druhé jednání 14. 12. 2021



 Neměněné části oproti PASK schválené 2015 

černě.

 Červeně nový doplněný text.

 Zeleně text vyžadující aktualizaci, která však 

doposud nebyla provedena / sporná témata.

 Modře text navržený k odstranění.

 Žlutě zvýrazněna opatření k diskusi

3. Diskuse k aktualizaci



 Usnesení vlády

 Úvodní slovo – aktualizováno

 Základní informace – aktualizováno

 Účel a uživatelé – aktualizováno

 Analýza – přepracováno

 Vize – aktualizováno

 Témata a cíle – sloučeno s opatřeními

 Naplňování vize – obsahuje témata, cíle a opatření

 PŘÍLOHY

 Autoři a postup tvorby – do příloh, přepracováno

 Základní pojmy – přesunuto do příloh, aktualizováno

 Související právní předpisy – do příloh, aktualizováno 

 Relevantní dokumenty – do příloh, aktualizováno 

 Seznam zkratek, seznam obrázků

Struktura dokumentu



Opatření 1.4.4

Zachovávat a využívat zeleň v zastavěném území. 

Podpořit investice do zelené infrastruktury uvnitř sídel. 

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí 

Spolupráce: MMR, MD, MPO, MŽP, MZe

Termín: průběžně

Nové opatření: 

Iniciovat právní úpravu zastavitelnosti pozemků s cílem automatického 

navrácení do nezastavitelných ploch v případě nevyužití ve stanovené 

lhůtě.

1. Uspořádání krajiny a sídel



Cíl 2.4: Zajistit v rámci veřejných prostranství 

podmínky pro zelenou infrastrukturu.

Opatření 2.4.1

Vytvářet adaptační plány měst/obcí (včetně stanovení rizik) jako 

neopomenutelný podklad plánů pro jednotlivá veřejná prostranství.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí

Spolupráce: MMR, MŽP, ČKA, ČKAIT, AUÚP, veřejná správa na úrovni 

krajů

Termín: 2026

2. Veřejná prostranství



Opatření 2.4.2

Aktualizovat, případně nově vytvořit, strategické plány obcí na hospodaření se 

srážkovou vodou, jako podklad pro plánování veřejných prostranství v zastavěném 

území, aby bylo možné zvýšit vsakování a tím omezit znečišťování vodních toků.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí

Spolupráce: MMR, MZe, ČKA, ČKAIT, AUÚP

Termín: 2026

Opatření 2.4.3

Do normy o ochranných pásmech technických sítí doplnit zelenou infrastrukturu 

jako součást využití území.

Zodpovědnost: MPO

Spolupráce: MMR, ČKA, ČKAIT, AUÚP, Veřejná správa na úrovni krajů a obcí

Termín: 2026

2. Veřejná prostranství



Nové opatření:

Motivovat samosprávy k vydávání Generelů veřejného prostoru s dopravou            

i modrozelenou infrastrukturou včetně Standardů veřejného prostranství 

(legislativně i jinak).

Standardy veřejného prostranství složí municipalitám jako podpůrné a iniciační 

nástroje určené zástupcům samospráv, úředníkům na stavebních úřadech a 

odborné i široké veřejnosti. Generel umožní celkovou koordinaci. Důležité je jeho 

svázání s Programem udržitelné mobility.

2. Veřejná prostranství



Cíl 3.3: Chránit krajinné, architektonické 

a výtvarné dědictví.

Cíl i následující opatření nesouhlas MK

U některých opatření bez NPÚ

Opatření 3.3.1

Chránit architektonické i krajinné dědictví, včetně dědictví druhé poloviny 

20. století. Chránit související výtvarné dědictví.

Zodpovědnost: MK

Spolupráce: NPÚ, veřejná správa na úrovni krajů a obcí, vysoké školy

Termín: průběžně

3. Začlenění staveb do prostředí



Opatření 3.3.2

Zpracovávat plány ochrany památek.

Zajisti povinné vydávání plánů ochrany památkově chráněných území.

Zodpovědnost: MK

Spolupráce: NPÚ, veřejná správa na úrovni krajů a obcí

Termín: průběžně

Chybí plány ochrany památek. PP je v tomto smyslu pohříchu reaktivní a málo 

koncepční a neumí podmínky stanovit obecně a předem. 

Opatření 3.3.3

Architektonické dědictví sledovat nejen z hlediska památkové ochrany, ale 

i z hlediska udržitelného rozvoje, uhlíkové stopy, ochrany životního prostředí, 

dopravní náročnosti apod.

Zodpovědnost: MK

Spolupráce: NPÚ, veřejná správa na úrovni krajů a obcí

Termín: průběžně

3. Začlenění staveb do prostředí



Nové opatření:

Iniciovat novelizaci zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, která zavede 

povinnost zpracovat pro nemovité památky rozhodnutí o prohlášení památky/list 

památky s uvedením jejích hodnot a způsobu ochrany.

Doplnění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů

§ 3 odst. 4:  V rozhodnutí o prohlášení nemovité věci za kulturní památku 

ministerstvo kultury uvede její chráněné hodnoty a způsob zabezpečení jejich 

ochrany.

§ 14 odst. 3:  Jedná-li se o nemovitou kulturní památku, musí rozhodnutí nebo 

závazné stanovisko a jeho podmínky vycházet z požadavků na způsob ochrany 

hodnoty příslušné kulturní památky popsané v prohlášení nemovité věci za kulturní 

památku.

Přechodná ustanovení: Ministerstvo kultury do roku 20XX zajistí zpracování 

prohlášení nemovité věci za kulturní památku s náležitostmi dle čl. § 3 odst. 4 

tohoto zákona.

3. Začlenění staveb do prostředí



Opatření 4.1.2

Prověřit vhodnost využívání systému Design and Build

(společné zadání na projekt a realizaci) u veřejných 

zakázek ve stavebnictví.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí

Spolupráce: MMR

Termín: 2026

82: vypustit bez náhrady

Opatření 4.1.3

Zpracovat metodiku, která by umožnila stanovit kromě pořizovacích nákladů i 

náklady na provoz (včetně energetické náročnosti), údržbu a případně i odstranění 

stavby. Připravit návrh systému získávání a využití základních dat o ekonomice 

realizace, provozu a údržby staveb financovaných z veřejných prostředků.

Zodpovědnost: MPO

Spolupráce: ČKA, ČKAIT

Termín: 2025

4. Zadávání zakázek a dotace



Opatření 4.1.4

Podporovat sdílení zkušeností, propagaci výsledků a publikování informací 

o veřejných zakázkách z veřejných zdrojů.

Zodpovědnost: MMR

Spolupráce: MPO, ČKA, ČKAIT, veřejná správa na úrovni krajů a obcí

Termín: průběžně

Opatření 4.1.6

Prověřit možnost využití určité části investičních nákladů stavby na začlenění 

uměleckých děl do veřejných staveb. Prověřit možnosti zavedení systému, který 

by tyto náklady a umělecká díla mapoval.

Zodpovědnost: MK

Spolupráce: MMR, Spolek Skutek, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Termín: průběžně

4. Zadávání zakázek a dotace



Cíl 4.4: Získávání zpětné vazby ze zadávání zakázek

Opatření 4.4.1

Nastavit systém sběru dat o úspěšnosti různých forem zadávání zakázek

Zodpovědnost: MMR, MPO, MŽP, MŠMT, MZ, MD, MF, MPSV, MO, MK, MS

Spolupráce: ČKA, ČKAIT

Termín: 2026

Opatření 4.4.2

Propojit Akademii veřejného investování / Akademii veřejných zakázek (HK) 

s tématem kvality vystavěného prostředí a zahrnout je do odborného poradenství.

Zodpovědnost: MMR, MPO, MŽP, MŠMT, MZ, MD, MF, MPSV, MO, MK, MS

Spolupráce: ČKA, ČKAIT

Termín: 2026

4. Zadávání zakázek a dotace



Opatření 5.1.1

Prosadit uplatnění standardů výkonu (objem času) 

při zpracování územně plánovacích a projektových 

dokumentací. Honorářové řády.

Zodpovědnost: MMR 

Spolupráce: ČKA, ČKAIT, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Termín: 2025

Toto opatření může být v protikladu s požadavkem na kvalitu

Opatření 5.2.5

Sledovat v rámci managementu budov uhlíkovou stopu.

Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni krajů a obcí

Spolupráce: MMR, MŽP, MPO, ČKA, ČKAIT, AUÚP

Termín: průběžně

5. Kvalita staveb



Opatření 5.2.8

Podpora využití místních materiálů s malou uhlíkovou stopou (kámen, dřevo, hlína, 

sláma apod.), včetně úpravy norem.

Zodpovědnost: MPO

Spolupráce: ČKAIT

Termín: 2025

Nevázat na uhlíkovou stopu a zařadit do úvodního textu?

Nové opatření:

Podpořit a zpřístupnit (především finančně) zkoušky a certifikace konstrukcí. To by 

se mohlo odehrávat prostřednictvím středních a vysokých škol.

5. Kvalita staveb



Opatření 6.3.3

Vytvořit metodiku pro výuku tématu architektury a stavební 

kultury. Při výuce využívat příklady kvalitní architektury jako 

učební materiál. Začlenit do výuky praktické aktivity zlepšující 

kvalitu vystavěného prostředí, včetně areálů škol. Nabídnout pedagogům potřebné 

výukové materiály a odbornou podporu pro zajištění výuky. Zapojit do vzdělávání 

metodická centra.

Zodpovědnost: MŠMT

Spolupráce: MMR, MŽP, ČKA, ČKAIT, AUÚP, NPI, základní, střední a vysoké 

školy, veřejná správa na úrovni krajů a obcí, neziskové organizace, metodická 

centra

Termín: 2026

Kantoři na základních školách bez hlubšího vzdělání a zájmu o obor architektura 

a urbanismus (většina z nich) nejsou schopni nebo možná ochotni toto téma 

předávat dál. Řešením jsou spíše semináře/projektové dny vedené 

lektorem/architektem z oboru. Takový seminář vzdělává nejen děti, je velkou 

inspirací i pro učitele.

6. Vzdělávání



Opatření 6.3.5

Zařadit přípravu pedagogů zabývajících se tématy architektury a stavební kultury 

na základních a středních školách do systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Zodpovědnost: MŠMT

Spolupráce: MMR, MŽP, NÚVNPI, ČKA, ČKAIT, AUÚP, vysoké školy, neziskové 

organizace

Termín: 2026

Je nutné se zamyslet nad motivací učitelů se tímto směrem vzdělávat. Naše vize 

pořádat semináře pro učitele výtvarné výchovy neměly ohlas.

Učitelé mají zájem o materiály a praxi, příklady dobré praxe, participativní rozpočty 

pro školy, semináře o participaci, zapojení dětí do praxe projektů.

Nové opatření

Zavést systému celoživotního vzdělávání v profesi architektů, krajinářů 

i stavebních inženýrů, jak je tomu u zaměstnanců státní správy.

6. Vzdělávání



Bez opatření k diskusi

7. Osvěta a média



Bez opatření k diskusi

8. Výzkum a vývoj



Nové opatření:

Zajistit finanční zdroj pro osvětová edukační centra péče

O vystavěné prostředí na úrovni krajů například z části 

poplatku za stavební povolení po vzoru Francie.

9. Vedení, koordinace a spolupráce



4. Další postup aktualizace

 Návrhy na úpravu a komentáře ke konceptu nejlépe formou revizí 

(je jedno zda plné verze či „čistopisu“) nejpozději 6. 5. 2022. 

 Podněty e-mailem na pask@mmr.cz

 Vnitroresortní připomínkové řízení v květnu 2022

 Meziresortní připomínkové řízení + připomínky veřejnosti v červnu 

2022

 Zveřejníme prezentaci a závěry z dnešního jednání na webu MMR     

a ÚÚR



5. Konference k politikám architektury           

a stavební kultury v rámci CZ PRES 2022

 MMR + MK + ČKA

 10. - 13. října 2022 v Praze v Kongresovém centru

 10. 10. odpoledne pracovní jednání uzavřené skupiny   

30 - 40 „ředitelů politik architektury“.

 11. a 12. 10. celodenní (předpoklad 9:30 – 17:30) 

mezinárodní konference pro 200 osob, určená pro 

odbornou veřejnost + večeře.

 Anglicky s tlumočením do češtiny, streamováno.

 13. 10. volitelná celodenní exkurse mimo Prahu pro cca 

50 osob / volitelná dopolední exkurse v Praze.



Organizační záležitosti

 Název konference? Building Quality?

 V každém bloku 3-4 prezentace á 20 minut + 30 minut 

moderovaná panelová diskuse

 Paralelní akce pro děti (zejména ZŠ)

 Hlavní moderátor Michala Hergetová

 https://www.mmr.cz/cs/microsites/pres/uvod



Orientační program konference – 1. den

 Úvodní blok – oficiální zahájení, novinky z ACE

 Prezentace místa, kde se konference koná

 Ohlédnutí za předchozí konferencí

 Keynote speaker

 Davoská deklarace + New European Bauhaus + Council

Conclusions

 Státní architekti + finská a dánská / irská politika 

architektury

 Prezentace aktualizované PASK



Orientační program konference – 2. den

 Dostupné bydlení

 Udržitelnost

 Obnova sídel po válečných konfliktech

 Vstup z paralelní akce pro děti

 Zástupce následujícího předsednictví



Kontakty

MMR, odbor územního plánování

 Ing. Roman Vodný, Ph.D. Roman.Vodny@mmr.cz

 Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. Josef.Morkus@mmr.cz

 Ing. arch. Hana Máchová, MBA Hana.Machova@mmr.cz

Ústav územního rozvoje

 Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. simkova@uur.cz

 Ing. Jakub Kotrla kotrla@uur.cz

 pask@mmr.cz


