Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

56. Strategie #brno2050 – návrh Akčního plánu Strategie PROJEKTY 2021+
Anotace
V září 2020 schválilo Zastupitelstvo města Brna aktualizovanou podobu první části Strategie #brno2050
– dlouhodobou VIZI 2050. Následně proběhla aktualizace navazujícího střednědobého dokumentu –
PLÁN 2030. Jeho aktualizovanou podobu schválilo Zastupitelstvo města Brna v březnu 2021. V průběhu
roku 2021 proběhla příprava třetí a poslední části strategie – Akčního plánu PROJEKTY 2021+. Návrh
tohoto Akčního plánu byl v únoru 2022 projednán Výkonným výborem Strategie a následně v březnu
2022 předložen Řídicímu výboru Strategie. Projednání Akčního plánu v orgánech města je finálním
krokem schvalovacího procesu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Akční plán Strategie #brno2050 - PROJEKTY 2021+, který tvoří přílohu č. ... tohoto
zápisu.

2. schvaluje

seznam projektů města Brna, příspěvkových organizací a akciových společností
města Brna v rámci Akčního plánu Strategie #brno2050, který tvoří přílohu č. ...
tohoto zápisu.

3. bere na vědomí seznam projektů dalších subjektů mimo projekty města Brna, příspěvkových
organizací a akciových společností města Brna Akčního plánu Strategie #brno2050,
který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.
4. bere na vědomí seznam projektů v zásobníku Akčního plánu Strategie #brno2050, který tvoří
přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska
Radě města Brna předloženo na schůzi R8/211 dne 30. 3. 2022. Stanovisko bude sděleno.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Důvodová zpráva
V září 2020 schválilo Zastupitelstvo města Brna aktualizovanou podobu první části Strategie
#brno2050 – dlouhodobou VIZI 2050. Následně proběhla aktualizace navazujícího
střednědobého dokumentu – PLÁN 2030. Jeho aktualizovanou podobu schválilo Zastupitelstvo
města Brna v březnu 2021. V průběhu roku 2021 proběhla příprava třetí a poslední části
strategie – Akčního plánu PROJEKTY 2021+.
Akční plán strategie #brno2050 se skládá ze tří hlavních částí:
•

IMPLEMENTACE – definuje, jak bude strategie naplňována a provazována do
každodenního chodu města včetně vazby na rozpočet, rozhodování atd. Popisuje
organizační strukturu nezbytnou pro fungování strategie v praxi, postup sběru
projektů, které se mohou stát součástí Akčního plánu, a případného rozpracování
v rámci pracovních skupin, kritéria a proces hodnocení projektů, jak bude probíhat
aktualizace Akčního plánu.

•

MONITORING – definuje, jak je sledováno naplňování strategie, v jakých časových
intervalech a jakým způsobem je vyhodnocováno plnění indikátorů,

•

PŘEHLED PROJEKTŮ – představuje souhrn konkrétních projektů a aktivit města
i dalších subjektů, které budou v nejbližších letech postupně realizovány.
Součástí přehledu projektů je i zásobník projektů / aktivit, které se mohou stát součástí
akčního plánu v dalších letech v rámci aktualizace akčního plánu.

Pro zařazení do Akčního plánu jsou stanovena následující kritéria:
•

Pomohou naplnit strategické hodnoty VIZE 2050 - vycházejí z VIZE 2050, jejích
cílů, priorit a opatření PLÁNU 2030.

•

Jsou inovativní – přinášejí do města nová řešení (bude ověřen nový postup, vznikne
nová věc či aktivita, která ve městě dosud nefungovala apod.). Zajímají nás i pilotní
projekty a aktivity, které je potřeba v Brně ověřit.

•

Mají velký dopad – preferovaný dopad na celé město či širší region.

•

Jsou integrované – pokud projekty přispějí k naplnění více hodnot VIZE 2050
současně, tím lépe.

•

Jsou synergické – věcně či prostorově propojené s dalšími aktivitami a společně
vytvářejí větší přínos pro město a jeho obyvatele.

Postup přípravy Akčního plánu
V úvodu přípravy přehledu projektů akčního plánu bylo v období květen–červen 2021
realizováno první kolo sběru projektů a projektových záměrů od jednotlivých odborů
Magistrátu města Brna, příspěvkových organizací a městských společností. Sběr projektů
probíhal prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře, který vyplňovali nositelé projektů.
Ve druhém kole sběru projektů v červnu 2021 byly v rámci společného setkání všech
tematických pracovních skupin Strategie #brno2050 osloveny všechny subjekty, které byly
součástí jednotlivých pracovních skupin. Jednalo se o subjekty z veřejného, soukromého,
akademického, vědeckovýzkumného a neziskového sektoru. Subjekty, které měly možnost
spolupodílet se na vytváření dlouhodobé Vize 2050 i střednědobého Plánu 2030, tak měly a
mají příležitost také se zapojit, a to prostřednictvím svých konkrétních projektů a aktivit, jejichž
realizace bude přispívat k naplnění společně stanovených cílů a priorit strategie. V podstatě se
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jedná o určitou parafrázi „společenské odpovědnosti firem“, která spočívá v zapojení firem (a
řady dalších institucí) do řešení celospolečenských témat. Všechny typy subjektů, působících
v Brně, tak mají možnost se i v této fázi aktivně, vědomě a veřejně přihlásit ke
spoluzodpovědnosti za dlouhodobý udržitelný rozvoj Brna. Všichni zájemci mohli přihlásit své
projekty opět formou on-line formuláře do září 2021. Do podzimu 2021 tak bylo přihlášeno
celkem cca 150 projektů.
V říjnu 2021 proběhla samostatná setkání pěti tematických pracovních skupin – Prostředí,
Prosperita, Služby, Zdroje, Správa. Členům pracovních skupiny byl představen základní
přehled projektů, které byly v průběhu jara a léta přihlášeny, vybrané projekty byly členům
pracovních skupin podrobněji představeny a následně byly diskutovány možnosti / potřeby
přihlášení dalších projektů. Následně bylo otevřeno třetí kolo sběru projektů. Projekty byly
opět prostřednictvím on-line formuláře doplňovány v průběhu listopadu a prosince 2021.
Celkový počet přihlášených projektů pak ke konci roku 2021 představoval cca 250
projektů.
Posouzení projektů
Všechny přihlášené projekty následně procházely v období prosinec 2021–leden 2022
procesem posouzení a vyhodnocení jejich zařazení do akčního plánu či do zásobníku
projektů. Projekty posuzovali odborní garanti hodnot, členové Výkonného výboru Strategie
(vedoucí relevantních odborů MMB) a tajemníci tematických pracovních skupin (vybraní
zástupci Odboru strategického rozvoje a spolupráce a Odboru participace). Souhrnné
posouzení projektů bylo v únoru 2022 představeno Výkonnému výboru strategie a následně
v březnu 2022 Řídicímu výboru strategie. Následně prochází akční plán projednáním
v orgánech města:
→ V případě projektů, jejichž NOSITELI jsou jednotlivé ODBORY MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA A MĚSTSKÉ
SPOLEČNOSTI, je výsledný seznam projektů do Akčního plánu SCHVALOVÁN
ZASTUPITELSTVEM MĚSTA BRNA na základě doporučení RADY MĚSTA BRNA.
→ V případě PROJEKTŮ DALŠÍCH NOSITELŮ výsledný sezam projektů do akčního
plánu BERE RADA MĚSTA BRNA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA NA
VĚDOMÍ.
Tímto je oficiálně deklarována politická podpora realizace obou skupin projektů ze strany
vedení města Brna.
Představení projektů zařazených do akčního plánu proběhne na oficiálním setkání
pracovních skupin po projednání Akčního plánu v orgánech města. S projekty v Akčním plánu
i v zásobníku projektů se tak seznámí všichni členové pracovních skupin.
Další aktualizace
Aktualizace akčního plánu bude vždy spojena s evaluací aktivit v rámci předešlého období a
bude vycházet z praktických zkušeností s jeho naplňováním. Aktualizace akčního plánu je
předpokládána v rámci pravidelných 1-2letých cyklů. Při aktualizaci akčního plánu bude
důsledně využíváno opětovné zapojení tematických pracovních skupin a jejich členů, kteří
budou moci předkládat své projektové záměry. Ty pak projdou výše popsaným procesem
posouzení a schvalování.
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Materiál vzniknul v rámci realizace projektu „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast
kvality života“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002913) financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost.

2 / 27

Strana 7 / 55

Akční plán strategie #brno2050

Akční plán strategie

#brno2050

PROJEKTY
2021+
Akční plán – projekty a aktivity pro
nejbližší roky
(VERZE K PROJEDNÁNÍ 4/2022)
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1 ÚVOD
Základní strategický rozvojový dokument města Brna – strategie #brno2050 – je rozdělen do tří částí:
STRATEGICKÁ ČÁST
„VIZE 2050“
PROGRAMOVÁ ČÁST
„PLÁN 2030“
AKČNÍ PLÁN
„PROJEKTY 2021+“

je v rovině vize, strategických hodnot a
cílů rozvoje města, je koncipována pro
delší časové období (2050);

Zastupitelstvo města Brna
schválilo dokument v září
2020.

je pro kratší časový úsek (2030) a
obsahuje konkrétní priority a opatření;

Zastupitelstvo města Brna
schválilo dokument v březnu
2021.

je průběžný přehled konkrétních
projektů a aktivit, které mají být
postupně realizovány.

Projekty města, městských
společností a p. o.
Zastupitelstvo města Brna
SCHVALUJE.
Projekty dalších subjektů,
přispívající k dosažení cílů
strategie, Zastupitelstvo
města Brna BERE NA VĚDOMÍ.
Projednání duben 2022.

Akční plán strategie #brno2050 do roku 2020 se skládá ze tří hlavních částí:
-

IMPLEMENTACE – definuje, jak bude strategie naplňována a provazována do každodenního
chodu města včetně vazby na rozpočet, rozhodování atd.

-

Popisuje organizační strukturu nezbytnou pro fungování strategie v praxi, postup sběru
projektů, které se mohou stát součástí Akčního plánu, a případného rozpracování v rámci
pracovních skupin, kritéria a proces hodnocení projektů, jak bude probíhat aktualizace
akčního plánu.

-

MONITORING – definuje, jak je sledováno naplňování strategie, v jakých časových
intervalech a jakým způsobem je vyhodnocováno plnění indikátorů,

-

PŘEHLED PROJEKTŮ – představuje souhrn konkrétních projektů a aktivit města i dalších
subjektů, které budou v nejbližších letech postupně realizovány.
Součástí přehledu projektů je i zásobník projektů / aktivit, které se mohou stát součástí
akčního plánu v dalších letech v rámci aktualizace akčního plánu.

5 / 27
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2 IMPLEMENTACE
2.1 Organizační struktura pro realizaci Strategie
#brno2050
Pro fungování strategie v praxi je klíčové stanovení organizační struktury – jednotlivých orgánů, které
se aktivně účastní procesu tvorby a realizace Strategie #brno2050, jejich složení, kompetencí a
způsobu setkávání. Schéma níže představuje organizační strukturu, která byla schválena Řídicím
výborem strategie.1
Instituce

Složení

Řídicí výbor

- Primátor/ka
- Náměstci primátora/ky
- Vedoucí OSRS MMB

Výkonný výbor

- Tajemník MMB
- Vedoucí OSRS MMB
- Zástupci příslušných odborů /
městských p.o.

Tematické
pracovní
skupiny

- 5 základních tematických skupin –
Prostředí, Prosperita, Služby,
Zdroje, Správa (garanti Vize a
členové jejich týmů, tematicky
příslušné odbory, stávající
účastníci pracovních skupin a
účastníci doplnění na návrh ŘV)
- Možnost využití stávajících
pracovních skupin fungující např.
v rámci oborových strategií.
Ad-hoc pracovní - Dle potřeby ke konkrétnímu
skupiny
tématu – napříč tematickým
členěním

Kompetence

Periodicita
setkávání
- 1 x za pololetí
- Ad hoc dle
aktuální potřeby

- Určování priorit
výkonného výboru
v sestavování Plánu a
Akčního plánu.
- Schválení návrhu Plánu a
Akčního plánu.
- Schválení/doplnění
složení tematických a adhoc pracovních skupin.
- Průběžná kontrola
naplňování Vize.
- Podílí se na
- 1x za pololetí,
sestavení Plánu a
příp. častěji dle
Akčního plánu pro
aktuální potřeby
naplnění jednotlivých
strategických cílů Vize.
- Konzultace výběru
- 1x za pololetí,
projektů.
příp. příp. častěji
- Generování a
dle aktuální
rozpracování nových
potřeby (např.
projektových záměrů.
v případě
- Monitoring a
aktualizací částí
vyhodnocení naplňování dokumentu)
strategie.
- Generování a
rozpracování nových
projektových záměrů

- Ad hoc dle
aktuální potřeby

Dne 9. 11. 2020 proběhlo první jednání Řídicího výboru (ŘV) Strategie #brno2050. V rámci tohoto setkání byl
zvolen předseda ŘV, kterým se stal Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna, do jehož gesce spadá
oblast strategického plánování. Dále proběhlo ustavení dalších orgánů ŘV ve výše uvedené podobě.

1
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U každého člena Řídicího a Výkonného výboru se počítá s možností náhradníka. Účast zástupce
Oddělení strategického plánování (OSPL) ve všech úrovních výše uvedené organizační struktury je
povinná. Pracovní skupiny mají určeného tajemníka (pracovníka OSRS), do budoucna by bylo vhodné
určit pro každou pracovní skupinu také politického garanta.
Pro snadnější propis strategie do chodu úřadu je dále vhodné, aby v rámci každého odboru, který řeší
i činnosti v samostatné působnosti, byl pověřen jeden pracovník jako koordinátor strategie za daný
odbor. Tento pracovník se bude účastnit setkání tematických a ad-hoc pracovních skupin dle
zaměření odboru. V případě, že se agenda daného odboru týká více hodnot strategie, může být
těchto koordinátorů více.
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2.2 Význam akčního plánu
Akční plán představuje klíčový nástroj pro řízení a naplnění strategie – její implementaci a monitoring
jejího naplňování. Bez fungujícího akčního plánu není žádná strategie z hlediska základních principů
strategického plánování a řízení skutečně kompletní a životaschopná.
→ PRO POLITICKÉ PŘEDSTAVITELE MĚSTA představuje akční plán celkový rámec rozvoje města
„dovnitř“ (směrem k úřadu samotnému) i „na venek“ (směrem k odborné i široké veřejnosti),
vztažený k dlouhodobé vizi a cílům města. Slouží jako jasný odraz priorit města směrem k jeho
obyvatelům a může sloužit jako efektivní nástroj pro prioritizace v době hledání úspor v rámci
veřejných rozpočtů.
→ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST, která se podílí na sestavování a realizaci akčního plánu přináší
zvýšenou pozornost pro velké a inovativní projekty, které se díky akčnímu plánu mohou stát
součástí širšího povědomí, nejen tematické „bubliny“ v rámci daného tematického zaměření
projektu. To může výrazně přispět nacházení a posilování vzájemných vazeb napříč subjekty a
tématy, většímu propojování a integraci různých aspektů řešených projektů.
→ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST pak představuje akční plán konkrétní zhmotnění strategie, které vytváří
propojení mezi dlouhodobou, spíše abstraktní vizí a konkrétními projekty, jejichž realizaci vidí
v ulicích města. Zároveň dává obyvatelům města možnost vnímat širší kontext realizace jednotlivých
projektů, které pak nejsou vnímány pouze jako ad hoc realizace jednotlivých projektů, ale jako
nedílná součást celkového směřování města.

CO MŮŽE AKČNÍ PLÁN PŘINÉST JEDNOTLIVÝM SUBJEKTŮM, jejichž projekty jsou součástí akčního
plánu:
→ POLITICKÁ PODPORA: Zařazené projekty jsou pravidelně sledované na úrovní úřadu (výkonný
výbor) a na úrovni vedení města (řídicí výbor). Podpora projektu ze strany města přispěje k větší váze
projektu ze strany odborné i široké veřejnosti – při jednání s partnery i obyvateli města.
→ MARKETINGOVÁ PODPORA A PROPAGACE: Součást značky #brno2050 a její mediální kampaně,
větší důraz v dalších komunikačních kanálech města.
→ HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI MMB A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ: Snadnější koordinace a
spolupráce na realizaci projektu s dalšími odbory uvnitř Magistrátu města Brna – lepší možnost
vytvářet realizační týmy napříč organizační strukturou Magistrátu v rámci podpory projektového
řízení.

MOTIVACE ODBORŮ V RÁMCI MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA, resp. příspěvkových organizací a
městských společností:
→ PRIORITA V RÁMCI ROZPOČTU: Realizace projektu jako priorita města pro aktuální období –
podpora zařazení schválených projektů a aktivit z akčního plánu do každoročního rozpočtu města.
MOTIVACE DALŠÍCH SUBJEKTŮ v rámci města Brna:
Město Brno nebude realizaci těchto projektů a aktivit spolufinancovat, ale poskytne těmto aktivitám
a jejich realizátorům různé formy nefinanční podpory (př. „letter of support“, záštity na akce,
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marketing a propagace, prostory pro společná setkání a jednání partnerů, …). Tato podpora se bude
týkat zejména oblastí marketingu a publicity a vzájemné spolupráce a koordinace aktivit.
→ ROZVOJ PROJEKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN,
SPECIALIZOVANÝCH WORKSHOPŮ a akcí: facilitovaná setkávání pro sdílení know-how, podpora
navazování spoluprací, vzájemný přehled o projektech a zabránění duplicitám.
→ KONTAKTNÍ OSOBA PRO SPOLUPRÁCI S MĚSTEM: tajemník PS, který pomůže s kontakty a
navázáním spolupráce s dalšími částmi MMB, projekt jako součást Akčního plánu = zájem města na
realizaci projektu, prioritní projekty (urychlení procesů na MMB).
→ NEWSLETER: informace o Akčním plánu a jeho plnění jako součást pravidelného newsletteru
Odboru strategického rozvoje a spolupráce, který je zasílán partnerům z řad odborné veřejnosti.
→ PODPORA MĚSTA: podpůrné dopisy ze strany města („letter of intent“, „letter of commitment“
ad.).
→ ZÁŠTITA PRIMÁTORA / NÁMĚSTKA: pro akce spojené s projektem (bez finančního plnění).
→ MĚSTO JAKO SPOLUPOŘADATEL AKCÍ: výhodnější pronájem prostor v budovách města a jeho
společností.
→ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ ZA SPOLUPRÁCI: do budoucna lze zvážit např. vyhlášení projektů za účasti
politické reprezentace města apod.
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2.3 Základní principy pro sestavení akčního plánu
Jednou ze základních premis strategie #brno2050 je to, že se nejedná pouze strategií úřadu – tedy
Magistrátu města Brna, případně městských firem a příspěvkových organizací. Akční plán tak
představuje KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP řady aktérů v rámci města Brna. Má ambici stát se strategií
celého města – všech subjektů, které v něm působí a spolupodílejí se na jeho rozvoji. Nedílná
součást procesu vzniku strategie – její spoluvytváření se zapojením pestré škály aktérů, se tak
přenáší i do fáze její realizace – jako spoluzodpovědnost za postupné naplňování stanovených cílů
prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit.
Součástí akčního plánu se mohou stát projekty, v nichž město Brno vystupuje v roli realizátora
projektu, partnera projektu nebo má zájem na realizaci tohoto projektu, protože projekt přispívá
k dosažení cílů strategie.

#brno2050 ≠ strategie Magistrátu města Brna
#brno2050 = strategie města Brna jako celku
Základním principem pro sestavení akčního plánu strategie je VÝBĚROVOST. Součástí akčního plánu
nemohou být všechny projekty a aktivity realizované ze strany města či dalších subjektů. Výběr
projektů závisí na stanovených kritériích, prochází nejprve posouzením ze strany nositelů projektů
(sami zvažují, zda jejich projekt či aktivita odpovídá stanoveným kritériím pro zařazení do akčního
plánu), následně je projekt diskutován v rámci pracovních skupin a posuzován ze strany odborných
garantů, zástupců Výkonného výboru a Řídicího výboru. Finální slovo ve výběru projektů do akčního
plánu strategie pak má politická reprezentace města – Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna.

#brno2050 ≠ přehled všech projektů
#brno2050 = výběr projektů s velkou mírou inovativnosti a dopadu
Akční plán Strategie #brno2050 je navržen jako PRŮBĚŽNÝ. Z časového hlediska je akční plán
flexibilní – v úvodu je sestavena první verze akčního plánu, která je průběžně (v pravidelném
intervalu) doplňována a aktualizována. Součástí akčního plánu jsou projekty, které jsou již
v dostatečné fázi připravenosti, příp. již v realizaci. Projekty, které mají podobu ideového či
projektového záměru, který bude ještě dále rozpracováván, stanou součástí zásobníku projektů a
v pokročilejší fázi přípravy mohou přejít do akčního plánu.

#brno2050 = průběžně aktualizovaný akční plán
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2.4

Kritéria pro výběr projektů do Akčního plánu

Základním principem strategie je výběrovost, její součástí se tak v rámci Akčního plánu mohou stát
pouze vybrané projekty a aktivity – ty, které pomohou město Brno posunout dál směrem k naplnění
stanovených cílů, priorit a opatření. Součástí Akčního plánu proto nebudou projekty prosté obnovy či
údržby, které jsou sice nezbytné, nemají však strategický charakter.
→ SOULAD PROJEKTU SE STRATEGIÍ #brno2050
Základní podmínkou pro zařazení projektu do akčního plánu strategie #brno2050 bude relevance
projektu. Je posuzováno, zda projekt kromě výše uvedených charakteristik přispívá k
naplnění konkrétního cíle a priority některé z hodnot strategie #brno2050.
ano/ne – kritérium relevance slouží jako vylučovací – pokud projekt není svázán s konkrétním cílem /
prioritou některé z hodnot strategie, je vyloučen z dalšího hodnocení.
Relevance projektu je nezbytně NUTNÉ, NIKOLIV JEDINÉ KRITÉRIUM pro zařazení projektu do
akčního plánu strategie.
Pro všechny projekty a projektové záměry, předložené jako potenciální součást akčního plánu, jsou
posuzována tato ZÁKLADNÍ VĚCNÁ KRITÉRIA:
→ DOPAD PROJEKTU – je posuzováno, zda a jak velký bude mít realizace projektu dopad. Dopad
projektu je posuzován na následující škále:
-

dopad převážně na úrovni jedné městské části

-

prokazatelný pozitivní dopad na více městských částí

-

prokazatelný pozitivní dopad na celé město

-

prokazatelný pozitivní dopad na širší oblast (např. vč. zázemí města – Brněnská
metropolitní oblast, Jihomoravský kraj či více)

Preferovanou součástí akčního plánu jsou zejména projekty s dopadem na celé město, případně širší
oblast.
→ INOVATIVNOST PROJEKTU – je posuzováno, zda projekt přináší pro Brno nové či inovativní řešení,
nové dosud neřešené téma, nový postup práce atd. Inovativnost projektu je posuzována na
následující škále:
-

Projekt údržby, standardní rekonstrukce, rozšíření běžné praxe (např. rozšíření kapacit
bez kvalitativní změny apod.).

-

Projekt přináší řešení, které je nové / není dosud běžně zavedené pro Brno.

-

Projekt přináší řešení, které je nové / není dosud běžně zavedené v ČR (nebo v jiných
velkých městech u nás).

-

Projekt přináší řešení, které je nové / není běžně zavedené v rámci střední Evropy či EU.

Preferovanou součástí akčního plánu tvoří zejména projekty, které jsou svým zaměřením či řešením
nové nebo dosud nejsou součástí běžné praxe ve městě Brně, případně v ČR či v Evropě.
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Podle KOMBINACE MÍRY DOPADU A INOVATIVNOSTI můžeme projekty rozdělit do několika
kategorií:
-

VLAJKOVÉ PROJEKTY – jedná se o žádoucí, klíčové projekty strategie, které kombinují min.
celoměstský dopad a zároveň velkou míru inovativnosti.

-

VELKÉ PROJEKTY – jedná se o projekty, které mají celoměstský dopad, řeší důležitý (často
dlouhodobě neřešený) problém, ale nehledají inovativní řešení. Často se bude jednat o velké
investiční projekty zejména v oblasti infrastruktury.

-

INOVATIVNÍ PROJEKTY – jedná se o projekty, přinášejí pro Brno nové téma či řešení, zatím
spíše pilotní či lokální aktivity, které však mají, pokud se osvědčí, do budoucna potenciál
většího uplatnění či rozsahu.

-

NEZAŘAZENÉ PROJEKTY – jedná se spíše o lokální projekty, bez celoměstského dopadu, které
zároveň představují spíše údržbu či rozšíření běžné praxe bez výrazné kvalitativní změny (př.
rozšíření kapacit bez kvalitativní změny). Tyto typy projektů mají svůj velký význam pro
dobré fungování města, měly by však být součástí standardní činnosti daných subjektů (např.
v rámci péče dobrého hospodáře), z principu by však neměly být součástí strategie města.

Dále jsou posuzována DOPLŇKOVÁ VĚCNÁ KRITÉRIA, hodnotící integrovanost a synergii
předložených projektů:
→ INTEGROVANOST – pokud projekt naplňuje více cílů a priorit z různých hodnot strategie, jde o tzv.
integrovaný projekt „2 mouchy 1 ranou“.
→ SYNERGIE – pokud se projekt vhodně doplňuje s jiným projektem (tematicky či prostorově), se
kterým vzájemně posilují svůj dopad – jedná se o tzv. synergický projekt „když 1 + 1 = 3“.
Integrované a synergické projekty, prokazatelně propojující více rovin řešeného tématu či vzájemně
posilující svůj dopad, jsou preferovány.
Do akčního plánu jsou jako projekty zařazeny pouze projekty či projektové záměry, které jsou již
v pokročilé fázi přípravy či stojí na začátku realizace. V rámci hodnocení projektů jsou proto
posuzována tzv. PROCESNÍ KRITÉRIA. Jejich cílem je prověřit, zda se po praktické organizační stránce
jedná o reálný životaschopný projekt či projektový záměr. Klíčové je proto posoudit zejména tato
kritéria:
→ REALIZÁTOR PROJEKTU – každý přihlašuje svůj projekt, jehož realizací se tak hlásí k cílům strategie
#brno2050 a jejich naplňování. Každý projekt má jasného nositele, který jej připravuje a je
zodpovědný za jeho realizaci, nejedná se pouze o myšlenku, kterou by měl následně převzít
k rozpracování a realizaci jiný subjekt. Realizátor také identifikuje případné další subjekty, nutné pro
spolupráci.
→ PŘIPRAVENOST PROJEKTU – v rámci akčního plánu jsou upřednostněny projekty, které jsou
v pokročilé fázi přípravy. Ideové a projektové záměry, které potřebují delší dobu na rozpracování a
přípravu k realizaci, se stávají součástí zásobníku projektů.
Všechny subjekty, předkládající své projekty jako možnou součást akčního plánu, si jsou vědomy, že
město Brno projekty v rámci akčního plánu podporuje primárně nefinanční formou. Nositelé
projektů musí počítat s nutností zajistit financování realizace daného projektu ať už z vlastních zdrojů
či jinou formou.
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ŠKÁLA PRO POSOUZENÍ A BODOVÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Soulad projektu se strategií BRNO 2050
Projekt má prokazatelný dopad na konkrétní hodnotu a cíl strategie (plnění priority / opatření PLÁNU
2030)

ano / ne

Výstupy projektu prokazatelně přispějí k plnění příslušného indikátoru.

ano / ne

binární

Dopad projektu

body

Dopad převážně na úrovni jedné městské části.

0

Prokazatelný pozitivní dopad na více městských částí.

1

Prokazatelný pozitivní dopad na celé město.

2

Prokazatelný pozitivní dopad na BMO a víc.

3

Inovativnost projektu

body

Projekt typu údržba, rozšíření běžné praxe (př. rozšíření kapacit bez kvalitativní změny).

0

Projekt přináší řešení, které je nové / není běžně zavedené pro Brno.

1

Projekt přináší řešení, které je nové / není běžně zavedené / pro ČR (jiná velká města).

2

Projekt přináší řešení, které je nové / není běžně zavedené v rámci stř. Evropy / EU.

3

Integrovaný projekt

body

Projekt má prokazatelný dopad na dvě hodnoty a cíle Strategie (plnění priority / opatření PLÁNU 2030).
Projekt má prokazatelný dopad na 3 a více hodnot a cílů Strategie (plnění priority / opatření PLÁNU
2030).
Synergický projekt

1
2
body

Projekt má přímou tematickou či prostorovou vazbu na již realizovaný projekt / aktivitu.

1

Existuje předpoklad realizace dalších tematicky / prostorově propojených aktivit v budoucnosti.
Projekt naplňuje obojí – má přímou tematickou či prostorovou vazbu na již realizovaný projekt / aktivitu
a zároveň existuje předpoklad realizace dalších tematicky / prostorově propojených aktivit v
budoucnosti.

1
2

Realizovatelnost projektu

binární

Je jasný realizátor, případně partneři projektu.
Je realistický předpoklad zajištění připravenosti projektu k realizaci (projektová dokumentace, stavební
povolení, majetkoprávní vypořádání).

ano / ne
ano / ne

ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ PODLE ZÁKLADNÍCH VĚCNÝCH KRITÉRIÍ
nové / není běžné v rámci stř.
Evropy či EU
nové / není běžné pro ČR (jiná
velká města)

INOVATIVNÍ
PROJEKTY

VLAJKOVÉ
PROJEKTY

NEZAŘAZENÉ
PROJEKTY

VELKÉ
PROJEKTY

nové / není běžné pro Brno

údržba / rozšíření kapacit bez
kvalitativní změny

lokální dopad
pouze pro 1
městskou část

více
městských částí

celé město

BMO a víc
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2.5 Sběr projektů
V úvodu přípravy přehledu projektů akčního plánu bylo v období květen–červen 2021 realizováno
první kolo sběru projektů a projektových záměrů od jednotlivých odborů Magistrátu města Brna,
příspěvkových organizací a městských firem. Sběr projektů probíhal prostřednictvím jednoduchého
on-line formuláře, který vyplňovali nositelé projektů.
Ve druhém kole sběru projektů v červnu 2021 byly v rámci společného setkání všech tematických
pracovních skupin Strategie #brno2050 osloveny všechny subjekty, které byly součástí jednotlivých
pracovních skupin. Jednalo se o subjekty z veřejného, soukromého, akademického,
vědeckovýzkumného a neziskového sektoru. Subjekty, které měly možnost spolupodílet se na
vytváření dlouhodobé Vize 2050 i střednědobého Plánu 2030, tak měly a mají příležitost také se
zapojit, a to prostřednictvím svých konkrétních projektů a aktivit, jejichž realizace bude přispívat
k naplnění společně stanovených cílů a priorit strategie. V podstatě se jedná o určitou parafrázi
„společenské odpovědnosti firem“, která spočívá v zapojení firem (a řady dalších institucí) do řešení
celospolečenských témat. Všechny typy subjektů, působících v Brně, tak mají možnost se i v této fázi
aktivně, vědomě a veřejně přihlásit ke spoluzodpovědnosti za dlouhodobý udržitelný rozvoj Brna.
Všichni zájemci mohli přihlásit své projekty opět formou on-line formuláře do září 2021. Do podzimu
2021 tak bylo přihlášeno celkem cca 150 projektů.
V říjnu 2021 proběhla samostatná setkání pěti tematických pracovních skupin – Prostředí,
Prosperita, Služby, Zdroje, Správa. Členům pracovních skupiny byl představen základní přehled
projektů, které byly v průběhu jara a léta přihlášeny, vybrané projekty byly členům pracovních skupin
podrobněji představeny a následně byly diskutovány možnosti / potřeby přihlášení dalších projektů.
Následně bylo otevřeno třetí kolo sběru projektů. Projekty byly opět prostřednictvím on-line
formuláře doplňovány v průběhu listopadu a prosince 2021.
Celkový počet přihlášených projektů pak ke konci roku 2021 představoval cca 250 projektů.
Všechny tyto projekty následně procházely procesem posouzení a vyhodnocení jejich zařazení do
akčního plánu či do zásobníku projektů.
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2.6 Proces posouzení a výběru projektů
Posouzení projektů
Postup posouzení projektů se skládá z několika částí, na nichž se podílejí tajemníci tematických
pracovních skupin, odborní garanti hodnot strategie, členové Výkonného výboru strategie a manažer
strategie. Tajemník tematické pracovní skupiny posuzuje projekty v rámci hodnot, které spadají pod
danou tematickou oblast, resp. pracovní skupinu. Odborný garant hodnoty strategie posuzuje
projekty, které mají primárně přispět k naplňování cílů dané hodnoty, jejímž je garantem. Obdobně
člen Výkonného výboru v osobě zástupce gesčního odboru Magistrátu města Brna / p.o. města
posuzuje projekty, které spadají pod jemu tematicky příslušnou hodnotu strategie.
Tajemníci tematických pracovních skupin (pracovníci Odboru strategického rozvoje a spolupráce) tak
na konci roku 2021 a na začátku roku 2022 posuzovali:
→ Soulad projektu se Strategií #brno2050 – pokud se projekt nevztahuje k žádném hodnotě, cíli a
prioritě strategie, není pro naplnění strategie relevantní a je z dalšího hodnocení vyřazen.
→ Integrovanost a synergii projektu
Pokud projekt prokazatelně naplňuje cíle, priority a opatření více hodnot strategie zároveň – jedná se
o tzv. integrovaný projekt. Pokud se vhodně doplňuje s jiným tematickým projektem či projektem
v daném území, se kterým vzájemně posilují svůj dopad – jedná se o tzv. synergický projekt. Tento
fakt se odrazí na kladném hodnocení posilujícím význam projektu v konkurenci ostatních.
Pokud tajemník posoudí projekt odlišně oproti sebehodnocení nositele projektu – tj. jako více či
naopak méně integrovaný, resp. synergický, je tento projekt bodově ohodnocen dle posouzení
příslušného tajemníka.
Odborní garanti hodnot Strategie #brno2050 a členové Výkonného výboru z hlediska své odbornosti
posuzují:
→ Dopad projektu
→ Inovativnost projektu
Pokud se posouzení projektu z hlediska míry inovativnosti / dopadu ze strany garanta a člena
Výkonného výboru liší od sebehodnocení nositele projektu a zároveň se garant a člen Výkonného
výboru na tomto posouzení shodnou (projekt shodně posuzují jako více nebo naopak méně
inovativní, resp. se shodně vyšší či nižší mírou dopadu, než uvedl nositel), je projekt bodově
hodnocen dle tohoto shodného názoru garanta a člena Výkonného výboru. Pokud se posouzení
odborného garanta a člena Výkonného výboru vzájemně liší, je ponecháno sebehodnocení nositele
projektu.
Manažer strategie (pracovník Oddělení strategického plánování) následně navrhuje rozdělení
projektů mezi projekty vhodné pro zařazení do akčního plánu a projekty, které jsou prozatím
součástí zásobníku projektů pro další rozpracování. Tento návrh vytváří na základě posouzení
procesních kritérií:
→ Realizátor projektu
→ Připravenost projektu
15 / 27
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Výběr projektů
Souhrnné posouzení projektů je představeno Výkonnému výboru strategie a následně Řídicímu
výboru strategie. Následně prochází akční plán projednáním v orgánech města:
→ V případě projektů, jejichž NOSITELI jsou jednotlivé ODBORY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA A MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI, je výsledný seznam projektů do
akčního plánu SCHVALOVÁN ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA na základě doporučení Rady města
Brna.
→ V případě PROJEKTŮ DALŠÍCH NOSITELŮ výsledný sezam projektů do akčního plánu BERE RADA
MĚSTA BRNA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA NA VĚDOMÍ.
Tímto je oficiálně deklarována politická podpora realizace obou skupin projektů ze strany vedení
města Brna.
Představení projektů zařazených do akčního plánu probíhá na oficiálním setkání pracovních skupin.
S projekty v Akčním plánu i v zásobníku projektů se tak mohou seznámit všichni členové pracovních
skupin.
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2.7 Postup aktualizace akčního plánu a strategie
#brno2050
Proces vzniku nových projektů
V průběhu realizace strategie postupně vznikají a formují se nové projekty a aktivity, přispívající
k naplnění stanovených cílů, priorit a opatření jednotlivých hodnot.
→ PODNĚT PRO NOVÝ PROJEKT
Nové myšlenky a podněty pro projekty mohou přicházet od kteréhokoliv ze subjektů v rámci města
Brna. Tyto podněty jsou průběžně shromažďovány Odborem strategického rozvoje a spolupráce.
Podněty ve své ranné fázi nemusí mít jasného realizátora – tím se může stát jakýkoliv vhodný subjekt
v rámci města, případně může vzniknout potřeba definovat či vytvořit nový subjekt pro realizaci
daného záměru, pokud dosud neexistuje vhodný realizátor.
Tyto podněty jsou diskutovány a rozpracovávány v rámci setkání pracovních skupin – podle svého
věcného zaměření buď v rámci tematických pracovních skupin strategie, v rámci dalších existujících
(oborových) pracovních skupin či ad-hoc skupin ke konkrétnímu tématu. Podněty pro nové projekty
mohou vznikat také přímo na těchto setkáních.
→ PROJEKT V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ
Pro další rozpracování a zařazení podnětu do zásobníku projektů, resp. následně akčního plánu je již
vyžadováno definování nositele projektu. Tyto projekty a aktivity se v případě, že budou dále
podrobněji rozpracovány tak, že naplní požadované charakteristiky a projdou posouzením projektů
(viz výše), mohou stát součástí akčního plánu v rámci aktualizace akčního plánu.

Aktualizace akčního plánu
Aktualizace akčního plánu bude vždy spojena s evaluací aktivit v rámci předešlého období a bude
vycházet z praktických zkušeností s jeho naplňováním. Aktualizace akčního plánu je předpokládána
v rámci pravidelných 1-2letých cyklů. Při aktualizaci akčního plánu bude důsledně využíváno
opětovné zapojení tematických pracovních skupin a jejich členů, kteří budou moci předkládat své
projektové záměry. Ty pak projdou výše popsaným procesem posouzení a schvalování.
Na základě pozitivních zkušeností s využitím nezávislé externí evaluace předešlého strategického
dokumentu města Brna doporučujeme využívat tento postup i v budoucnu pro mid-term (předpoklad
zpracování v roce 2026) a závěrečnou evaluaci akčního plánu (předpoklad zpracování v roce 2030).

Celkový proces aktualizace
Strategie #brno2050 není statickým, ale živým dokumentem. Aktualizace jednotlivých částí strategie
bude vycházet z potřeb města, aktuálního vývoje a nových trendů v jednotlivých tematických
oblastech. Základní podmínkou pro dobré dlouhodobé fungování strategie v praxi, tedy přechodu od
„plánu“ ke skutečnému „plánování“, je transparentní a efektivní kontinuální proces.

17 / 27

Strana 22 / 55

Akční plán strategie #brno2050

Pokud vznikne potřeba aktualizovat některou z částí strategie #brno2050 dříve, nadále bude při
aktualizaci strategie #brno2050 využíváno zapojení odborných garantů a členů jejich týmů, systému
projednávání návrhů v rámci setkání tematických pracovních skupin, příp. veřejného
připomínkování, do kterého se mohou zapojit zástupci odborné i široké laické veřejnosti.
Aktualizovaná podoba dané části strategie projde schválením Řídicím výborem, Radou a
Zastupitelstvem města Brna.
Tematické pracovní skupiny strategie #brno2050 jsou maximálně otevřené – jejich členem se může
stát kdokoliv v průběhu jejich fungování. Pozvánky na setkání pracovních skupin a veškeré aktivity
spojené s aktualizací akčního plánu či dalších částí strategie (Plánu 2030, Vize 2050) budou vždy
avizovány všem zapojeným subjektům.
Databázi s přehledem subjektů a osob, které jsou součástí tematických pracovních skupin, průběžně
udržují aktuální pracovníci Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB a dále ji rozšiřují o nové
subjekty a jejich zástupce.
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3 MONITORING
3.1

Systém pro sledování naplňování strategie

Strategie #brno2050 pracuje s nastavením: HODNOTA – CÍL – INDIKÁTOR
Naplnění každé hodnoty Strategie #brno2050 je v rámci Vize 2050 formulováno prostřednictvím
konkrétního cíle či cílů, kterých má být dosaženo. Jejich postupné naplňování pak bude sledováno
prostřednictvím monitoringu a vyhodnocení indikátorů, které jsou daným cílům přiřazeny. Každý cíl
má v rámci Vize 2050 uveden min. jeden indikátor pro sledování jeho plnění.
Postupné naplňování Vize 2050 bude sledováno pomocí indikátorů dopadu, tj. souhrnných indikátorů
předpokládaných důsledků realizovaných aktivit2. Jednotlivé projekty v rámci akčního plánu se
přihlašují k naplňování konkrétní hodnoty, jejích cílů, priorit a opatření. Jejich realizace by tak měla
přispívat i k postupnému plnění příslušného indikátoru.
Měření indikátorů Strategie #brno2050 bude probíhat každoročně, koordinátorem sběru dat je
Oddělení dat, analýz a evaluací MMB. V rámci vyhodnocení dat bude sledováno, zda se aktuální
hodnoty blíží stanoveným cílovým hodnotám či odpovídají stanovenému trendu.
→ Každá tematická oblast (Prostředí, Prosperita, Zdroje, Služby, Správa) má stanoven jeden
kvalitativní a jeden kvantitativní indikátor dopadu, které by měly charakterizovat objektivní stav i
subjektivní vnímání stavu města v dané oblasti z hlediska jeho obyvatel.
→ Obdobně je ke každé hodnotě, spadající do určité tematické oblasti, přiřazen jeden hlavní
indikátor dopadu či výsledku.
Tyto indikátory najdete popsány níže. Každá hodnota má dále již v rámci Vize 2050 navrženu
podrobnější sadu indikátorů dopadu, výsledku či výstupu, které je relevantní sledovat a
vyhodnocovat. Indikátory jednotlivých hodnot Strategie #brno2050 budou publikovány formou
indikátorových karet těchto hodnot a s využitím datových řad dostupných on-line prostřednictvím
datového portálu města Brna, který spravuje Oddělení dat, analýz a evaluací. Na datovém portálu
města data.brno.cz jsou data uložena, zobrazena a popsána. V odlehčené podobě se vybraná data
pravidelně publikují i formou vizuálně atraktivní infografiky.
V některých případech se jedná o indikátory, které v současnosti nejsou měřeny, případně dosud
neexistuje ani jejich přesná definice či metodika měření. Jejich měření by tak do budoucna
vyžadovalo speciální šetření či měření. V průběhu realizace strategie bude měření těchto nových
indikátorů zvažováno v kontextu jejich vypovídací hodnoty a finanční náročnosti a proveditelnosti
měření anebo dojde k jejich nahrazení vhodnějšími ukazateli.
Město Brno si je vědomo problematičnosti průkaznosti vazby mezi dopadovými indikátory a výstupy jednotlivých projektů
či aktivit, v současnosti však neexistuje lepší postup pro hodnocení efektivity takovýchto intervencí. Význam indikátorů
dopadu je v hodnocení trendu – zda dlouhodobě dochází ke zlepšení či zhoršení situace, je však velmi obtížné říci, do jaké
míry je to důsledkem souboru realizovaných opatření či dalších vnějších okolností.

2
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3.2

Jaké Brno chceme a jak to budeme měřit

Projekty, které se stanou součástí akčního plánu, musí splňovat základní podmínku věcného souladu
se strategií #brno2050 – tj. aktivně přispívat k naplňování vlastností, které by měly charakterizovat
město Brno v roce 2050, a to jak z hlediska celkové atraktivity města, tak v rámci jednotlivých
tematických oblastí, kterých se budou týkat.
Město Brno je v roce 2050:
Atraktivní – Brno se stalo synonymem pro atraktivní město, ve kterém se dobře žije. Je přitažlivé
pro život stávajících i nových obyvatel. Lidé ho milují. A je to láska na celý život.
Indikátor (kvantitativní):
Indikátor (kvalitativní):

Počet obyvatel města / BMO
Spokojenost obyvatel s životem v Brně

PROSPERITA: Rozvíjející se – Brno je prosperujícím městem dosahujícím excelence ve specifických
oblastech výzkumu, vývoje a výroby. Má pověst významného univerzitního a vědeckovýzkumného
centra střední Evropy.
Indikátor (kvantitativní):
Indikátor (kvalitativní):

HDP města
Image města Brna z vnějšího pohledu

SLUŽBY: Živé – Brno je městem otevřeným, tolerantním a sociálně soudržným. Brňané si život ve
městě umějí užít a vychutnat. Město jim poskytuje dostatek příležitostí k aktivnímu trávení volného
času i klidné relaxaci.
Indikátor (kvantitativní):
Indikátor (kvalitativní):

Naděje na dožití (střední délka života)
Spokojenost obyvatel města s oblastí služeb

PROSTŘEDÍ: Harmonické – Brno je kompaktní město s živými veřejnými prostranstvími. Je protkáno
uceleným systémem zelených ploch přirozeně navazujících na atraktivní přírodní zázemí Brna. Dá se
v něm snadno žít a pohybovat i bez automobilu.
Indikátor (kvantitativní):
Indikátor (kvalitativní):

Podíl zeleně a vodních ploch v intravilánu / Dojížďka za prací a do škol
Spokojenost s veřejnými prostranstvími a životním prostředím

ZDROJE: Udržitelné – Brno šetrně a efektivně nakládá se zdroji i energií, jeho systémy a technická
řešení jsou ohleduplná k životnímu prostředí a zároveň odolná.
Indikátor (kvantitativní):
Indikátor (kvalitativní):

Uhlíková stopa města
Hodnocení dostatečnosti kroků města ve zlepšování životního
prostředí

SPRÁVA: Dobře spravované – Brno je město spravované dobře a s láskou. Systém správy města je
jednoduchý, srozumitelný a vstřícný k obyvatelům města.
Indikátor (kvantitativní):
Indikátor (kvalitativní):

Rating města
Spokojenost obyvatel se službami magistrátu
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PŘEHLED ZÁKLADNÍ SADY INDIKÁTORŮ STRATEGIE #brno2050
Tematická oblast /
hodnota
CELKOVĚ

PROSTŘEDÍ

Indikátor

Hodnota

Rok

Počet obyvatel města /
BMO
Spokojenost obyvatel se
životem ve městě
(Obecná míra
spokojenosti, podíl)
Podíl zeleně a vodních
ploch v intravilánu /
Dojížďka za prací a do škol
Spokojenost s veřejnými
prostranstvími (index)
Podíl zeleně a vodních
ploch v intravilánu
Podíl nedostatečně
využitých ploch a
brownfields na zastavěné
ploše města
Podíl obyvatel
spokojených s kvalitou
veřejných prostranství
(Jaké chcete Brno?)
Počet průměrných
měsíčních platů
potřebných ke koupi bytu
60 m2 (2+1)
Dělba přepravní práce

379 527

2017
(31.12.)
2017

96,8 %

Žádoucí
trend
↗

Zdroj dat

↗

Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel 2017

ČSÚ

Bude
zjištěno

2018

2,26

2017

↘

Bude
zjištěno
4%

2018

↗

2016

↘

77 %

2017

↗

Výzkum: Jaké chcete
Brno?

3 608 768 /
35 715 =
101

2018

→/↘

realitycentrum /
Profesia

52 % VHD, 6
% pěší, 1 %
cyklo + 37 %
IAD
26,4 a 31,5

2014

↗+↘

Výzkum: Dělba
přepravní práce 2014.

2017

↘

OŽP

141 %

2016

↗

Image města Brna z
vnějšího pohledu (index)

1,88

2017

↘

PROSPERUJÍCÍ
MĚSTO

HDP na obyvatele města
(oproti průměru EU)

141 %

2016

↗

STŘEDOEVROPSKÉ
CENTRUM VVI

Počet zaměstnanců v
oblasti VVI / podíl (%)

18 537

2015

↗

VZDĚLANÉ
UNIVERZITNÍ
MĚSTO

Podíl obyvatel s VŠ
vzděláním

24 %

2011

↗

ČSÚ, Eurostat
Expertní zpracování
podrobných dat
Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel
ČSÚ, Eurostat
Expertní zpracování
podrobných dat
ČSÚ: objednaný report
ČSÚ: Statistická
ročenka JMK 2009–
2016. Ukazatele
výzkumu a vývoje:
ČSÚ, Sčítání lidu,
domu a bytu 2011

PŘÍRODA VE
MĚSTĚ
KOMPAKTNÍ A
VYVÁŽENÉ MĚSTO
ARCHITEKTONICK
Á TVÁŘ MĚSTA
MĚSTO S
DOSTUPNÝM
BYDLENÍM
MĚSTO S
EFEKTIVNÍ A
UDRŽITELNOU
MOBILITOU
ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
PROSPERITA

Imisní zátěž ovzduší
(PM10, NO2)
HDP na obyvatele města
(oproti průměru EU)

Satelitní data - družice
Sentinel
Výzkum: Jaké chcete
Brno?
Satelitní data - družice
Sentinel
UAP Brno 2016
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Tematická oblast /
hodnota
MEZINÁRODNÍ
MĚSTO

Indikátor

Hodnota

Rok

Počet cizinců žijících
v Brně / podíl (%)

cca 29 476 /
8%

2017

Žádoucí
trend
↗

GLOBÁLNĚ
DOSTUPNÉ
MĚSTO
SLUŽBY

Fungující moderní
železniční uzel

ne

2018

↗

Naděje na dožití (střední
délka života)
Spokojenost obyvatel
města s oblastí služeb
(index)
Subjektivní zdraví

M (77,02),
Ž (82,77)
1,87

(20122016)
2017

↗

ZDRAVÍ LIDÉ VE
ZDRAVÉM MĚSTĚ
SOUDRŽNÉ A
RESPEKTUJÍCÍ
MĚSTO

Počet sociálně
vyloučených lokalit

Není
zjišťováno
10 / 8

↘
↗

2008
/2015

↘

KULTURNÍ MĚSTO

Spokojenost s oblastí
kultury (index)

1,63

2017

↘

SPORTOVNÍ
MĚSTO

Spokojenost s možnostmi
pro sport v Brně (index)

1,97

2017

↘

BEZPEČNÉ MĚSTO

Počet trestných činů a
přestupků (relativně na
1000 obyvatel)

2016 /
2016

↘

ZDROJE

Uhlíková stopa města

Abs.11 285 /
153 419
Rel. 29,86 /
405,9
Bude
zjištěno
2,25 / 60 %

2017

↘/↗

109,2 l

2017

↘

MĚSTO
EFEKTIVNĚ
HOSPODAŘÍCÍ S
VODOU
ENERGETICKY

Hodnocení dostatečnosti
kroků města ve
zlepšování životního
prostředí (z Jaké chcete
Brno?) (průměr / podíl v
%)
Spotřeba vody na
ekvivalentní osobu a den
/ Počet nechráněných
obyvatel / objektů při
stoleté povodni v Brně
Spotřeba energie na

Nejsou data

Zdroj dat
ČSÚ3 Cizinci podle
státního občanství k
31. 12. - územní
srovnání
Vyhodnocení postupu
realizace
ČSÚ, Statistická
ročenka JMK, 2016
Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel 2017
Nutné sociologické
šetření
Identifikace sociálně
vyloučených lokalit a
zpracování jejich mapy
ve městě Brně,
VeryVision, 2008 /
Analýza sociálně
vyloučených lokalit v
ČR, 2015, GAC spol. s
r. o.
Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel 2017
Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel 2017
ČSÚ, Statistická
ročenka
Jihomoravského kraje,
kap. Kriminalita.
Nutné vyjasnit
metodiku a založit
sledování
Výzkum: Jaké chcete
Brno?

BVK

↘

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objektvyhledavani&vyhltext=cizinci+brno&bkvt=Y2l6aW5jaSBicm5v&katalog=all&evo=v57516_!_VUZEMI97-100101hal-nezj_1&pvo=CIZ01
3
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Tematická oblast /
hodnota
ŠETRNÉ,
NEZÁVISLÉ A
ODOLNÉ MĚSTO
ČISTÉ A
CIRKULÁRNÍ
MĚSTO
SPRÁVA

Indikátor

Hodnota

Rok

Žádoucí
trend

Zdroj dat

obyvatele (resp. uhlíková
stopa na obyvatele

– bude
zjištěno

Množství odpadů
vyprodukovaných v rámci
města Brna za rok
Rating města

100 189 tun

2017

↘

SAKO

AA-/A1+/stabilní
A1 /
pozitivní
1,73

2018

→

Standard&Poor´s
Moody´s

2017

↘

Image z vnitřního pohledu
(index)

1,94

2017

↘

Počet společných agend
řešených v metropolitní
oblasti

0

2017

↗

Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel
Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel
Statistika ITI, MMB

Podíl životních situací /
služeb dostupných k
vyřízení elektronickou
cestou bez návštěvy
úřadu
Sociologické šetření
„Spokojenost s možností
podílet se na místním
plánování“

3%

2017

↗

MMB

2,35

2017

↘

Výzkum: Charakter
města Brna v postojích
jeho obyvatel /
(alt. MMB:
www.damenavas.cz)

Spokojenost obyvatel se
službami magistrátu
SDÍLENÁ VIZE A
DOBRÉ JMÉNO
MĚSTA
FUNGUJÍCÍ
BRNĚNSKÁ
METROPOLITNÍ
OBLAST
EFEKTIVNÍ
ELEKTRONICKÁ
SPRÁVA A
OTEVŘENÁ DATA
PARTICIPACE
VEŘEJNOSTI NA
SPRÁVĚ MĚSTA

Kvalitativní indikátory a významná sociologická šetření
Kromě pravidelného sběru kvantitativních dat jsou v rámci města Brna v pravidelných časových
intervalech jsou realizována reprezentativní sociologická šetření, která vytváří dlouhodobé časové
řady:
→ Výzkum „Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel“, který se zabývá hodnocením kvality
života v Brně – sleduje hodnocení různorodých aspektů kvality života samotnými obyvateli města.
S jeho pomocí Brno opakovaně měří, jak jsou lidé spokojeni s vytipovanými faktory (např. oblast
bydlení, pracovních příležitostí, vzdělávání, bezpečnosti, zdravotní a sociální péče, volného času,
čistoty města apod.). Jedná se o důležitou zpětnou vazbu od samotných obyvatel a uživatelů města.
První výzkum proběhl v roce 2009, druhý v roce 2013 a třetí vlna byla uskutečněna na jaře 2017. Další
vlna je vzhledem k dopadu pandemie a zachování srovnatelné vypovídací hodnoty sledovaných dat
plánována na rok 2022.
→ Výzkum „Obraz města Brna očima obyvatel ČR“ se zabývá vnějším obrazem Brna – s jakými
představami či názory obyvatel Česka je město nejčastěji spojováno. Dále je zjišťováno, jaké asociace
se pojí s městem. Tento výzkum tak přináší důležití vnější pohled na vnímání města Brna a jeho image
mezi obyvateli Česka. Výzkum byl proveden v letech 2009, 2013 a 2017. Další vlna je plánována na
rok 2022.
23 / 27

Strana 28 / 55

4 PŘEHLED PROJEKTŮ
Níže naleznete celkový přehled projektů města i dalších subjektů, které byly získány v rámci
úvodního sběru projektů do Akčního plánu. V rámci 3 kol on-line sběru projektů bylo celkem
zaregistrováno 250 projektů, které měly zájem být součástí Akčního plánu PROJEKTY 2021+.
!!! Podrobnosti o jednotlivých projektech, jejich hodnocení a rozdělení na projekty do Akčního
plánu a zásobníku projektů jsou pak pro přehlednost a efektivitu v rámci pravidelné aktualizace
uvedeny v samostatných přílohách. !!!
Rozdělení zaregistrovaných projektů PODLE HODNOT STRATEGIE #BRNO2050:
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Akční plán strategie #brno2050

Struktura zaregistrovaných projektů z hlediska MÍRY DOPADU:

Struktura zaregistrovaných projektů z hlediska MÍRY INOVATIVNOSTI:

25 / 27
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Z hlediska míry dopadu a míry inovativnosti se tak prostřednictvím sběru projektů do Akčního plánu
podařilo naplnit požadavek preference projektů s dopadem převážně na celé město, resp. širší oblast
a projektů, které přinášejí do Brna nová řešení a postupy, vč. vysokého podílu projektů, které
představují inovaci na úrovni ČR – každá z těchto skupin tvoří cca 30 % projektů. Více než 14 %
projektů pak deklaruje inovativnost dokonce na úrovni střední Evropy.
INTEGROVANOST projektů
Přibližně 42 % zaregistrovaných projektů se přihlásila k naplňování cílů více než jedné hodnoty
Strategie #brno2050 – považují se za integrované. Nejčastěji deklarované další hodnoty, které
projekty naplňují, jsou následující:

26 / 27
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SYNERGIE projektů
Na otázku, zda realizace projektu souvisí s již realizovaným či dalším navazujícím projektem (ať již
tematicky či prostorově), odpovídaly zaregistrované projekty následovně:

Přibližně třetina zaregistrovaných projektů se vnímají jako samostatné projekty, na téměř 30 %
projektů má navázat realizace dalšího projektu v budoucnu a přibližně stejný podíl projektů
deklaroval návaznost na již realizovaný projekt.

27 / 27
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#brno2050

PROJEKTY 2021+
PŘÍLOHA 1: PROJEKTY MĚSTA BRNA, PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A
AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA BRNA V AKČNÍM PLÁNU

(4/2022)
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ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ PODLE POSOUZENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Projekty v pokročilejší fázi rozpracovanosti (příprava realizace / realizace) byly na základě stanovených kritérií a rozhodnutí Řídicího výboru
Strategie #brno2050 posouzeny a rozděleny do následujícího členění:

nové / není běžné v rámci stř. Evropy či EU
nové / není běžné pro ČR (jiná velká města)
nové / není běžné pro Brno

údržba / rozšíření kapacit bez kvalitativní změny

INOVATIVNÍ
PROJEKTY

VLAJKOVÉ
PROJEKTY

NEZAŘAZENÉ
PROJEKTY

VELKÉ
PROJEKTY

lokální dopad pouze
pro 1 městskou část

více městských částí

celé město

BMO a víc

2
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1 VLAJKOVÉ PROJEKTY
Jedná se o žádoucí, klíčové projekty strategie, které kombinují min. CELOMĚSTSKÝ DOPAD a zároveň VELKOU MÍRU INOVATIVNOSTI.
Přehled projektů, které prošly hodnocením s nejvyšším počtem bodů z hlediska míry inovativnosti a dopadu, velmi vysoce skórují i z hlediska integrovanosti
a synergie, a zároveň jsou v pokročilejší fázi přípravy či v realizaci – představují následující TOP VLAJKOVÉ PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota
Středoevropské
centrum VVI
Mezinárodní
Prosperita město
Kompaktní a
vyvážené město

Prostředí

Město s efektivní
a udržitelnou
mobilitou
Kulturní město

Služby

Sportovní město

Název projektu

Nositel projektu

Fáze realizace

Podpora podnikání v Brně

OSRS MMB, JIC, z.s.p.o., RHK Brno

příprava realizace

Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2021 - 2023
Nová čtvrť Trnitá
Terminál městské hromadné dopravy – Brno hlavní
nádraží

OSP MMB
Kancelář architekta města Brna, p. o.

realizace
příprava realizace

SMB
SMB, Ministerstvo dopravy ČR, SFDI, SŽ,
ČD, JMK

příprava realizace

Kancelář architekta města Brna, p. o.
Kancelář architekta města Brna, p. o.

příprava realizace
příprava realizace

KORDIS JMK, a.s.

příprava realizace

KORDIS JMK, a.s.
SMB
SMB
SGLD Brno
SMB
STAREZ – SPORT, a.s.
STAREZ – SPORT, a.s.

realizace
příprava realizace
realizace
realizace dokončena
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace

Přestavba Železničního uzlu Brno – nové hlavní nádraží
Přestavba Železničního uzlu Brno – nové autobusové
nádraží
Brněnská třída
Systematická podpora konceptu Mobility as a Service
(MaaS) v BMO
Rozvoj odbavovacích systémů v nových vlacích
obsluhujících BMO a v železničních stanicích
Kreativní centrum Brno
Janáčkovo kulturní centrum
Areál sportovních nadějí
Atletická hala Kampus
Výstavba velodromu v lokalitě Hněvkovského
Multifunkční sportoviště Lužánky

příprava realizace

3
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Sportovně rekreační obraz Pisárky – lokalita "Za
Anthroposem"
Vodácký kanál

Správa
Zdroje

Efektivní
elektronická
správa a otevřená
data
Rozvoj nových modulů Brno ID
Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu
Čisté a cirkulární elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II
město
– linka K1)

STAREZ – SPORT, a.s.
STAREZ – SPORT, a.s.

příprava realizace
příprava realizace

OSRS MMB

realizace

SAKO Brno, a.s.

příprava realizace

Přehled projektů, které prošly hodnocením s nejvyšším počtem bodů z hlediska míry inovativnosti a dopadu, a zároveň jsou v pokročilejší fázi přípravy či
v realizaci – jedná se o následující VLAJKOVÉ PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota

Název projektu
MŠ Holásky – novostavba MŠ v lokalitě U Potoka
Výstavba MŠ v lokalitě Nad Dědinou
Vzdělané
Prosperita univerzitní město Edukace v oblasti změny klimatu
Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa
Bytové domy s pečovatelskou službou (DPS)
Město s
dosupným
Rekonstrukce objektu Lomená 48 pro sociální bydlení a
bydlením
sdílené ubytování
Elektromobilita
Výstavba lanovky – Pisárky
Tramvajová trať Nemocnice Bohunice – Kampus
Vybudování systému zásobování centra města pomocí
elektro cargo kol
Město s efektivní Rozvoj dopravní telematiky v BMO
a udržitelnou
Sjednocení informačního systému o P+R a dalších
mobilitou
službách v Mobility as a Service (MaaS) v BMO
Prostředí Zdravé životní
Dotační politika SMB v oblasti životního prostředí

Nositel projektu
OŠML MMB
OŠML MMB
OŽP MMB
BO MMB
BO MMB

Fáze realizace
příprava realizace
příprava realizace
realizace
příprava realizace
příprava realizace

OSP MMB
Teplárny Brno, a.s.
DPMB
DPMB

příprava realizace
realizace
příprava realizace
realizace

SMB
SMB, BKOM

příprava realizace
realizace

KORDIS JMK, a.s.
OŽP MMB

příprava realizace
realizace
4
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prostředí
Zdraví lidé ve
zdravém městě

Soudržné
respektující
město

Kulturní město

Sportovní město
Služby

Správa

Zdroje

Bezpečné město
Sdílená vize a
dobré jméno
města
Efektivní
elektronická
správa a
otevřená data
Participace
veřejnosti na
správě města
Město efektivně
hospodařící s
vodou

Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec
Nová městská nemocnice
Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení poradny
Socio-info Point
Centrum integrovaných sociálních služeb Kociánka
Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a
stavební úpravy
OnStage Brno
Bezkontaktní služby knihovny pro zvýšení uživatelského
komfortu
Výstavba zastřešených plážových kurtů na Riviéře a
workout hřiště

SMB
OZ MMB

příprava realizace
příprava realizace

OSP MMB
OSP MMB, BO MMB

příprava realizace
příprava realizace

OSP MMB
OK MMB

příprava realizace
realizace

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.

příprava realizace
realizace dokončena

Multifunkční sportovní a kulturní centrum
Dostavba fotbalového centra Brno
Senior akademie
Rozšiřovaní preference vozidel IZS ve městě Brně

STAREZ - SPORT, a.s.
SMB, BKOM, JMK, DPMB, BVV, Arena
Brno
STAREZ - SPORT, a.s.
Městská policie Brno
BKOM

CD Centrum COMS
Datový portál města DATA.BRNO.CZ

CD CENTRUM COMS, a.s.
PARO MMB

příprava realizace
realizace

Tvorba a provoz webové platformy města Brna
Občanská radnice

SMB, OMI MMB
PARO MMB

realizace
realizace

Participativní rozpočet do škol

PARO MMB

realizace

OVLHZ MMB
Teplárny Brno, a.s.
OŽP MMB

realizace
příprava realizace
realizace

Využití artéských vod na území města Brna
Modulární akumulační systém využívající baterie
Energeticky
šetrné, nezávislé Implementace ČSN EN ISO 50001 na majetek SMB

příprava realizace
příprava realizace
realizace
realizace

5
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a odolné město

Výzva k pomoci se snižováním emisí na území města
Brna
Fotovoltaické systémy na střechách domů - virtuální
elektrárna s agregačním blokem
Systém managementu hospodaření s energií
statutárního města Brna - EnMS

OŽP MMB

realizace

SAKO Brno, a.s.

příprava realizace

OŽP MMB

realizace

6
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2 VELKÉ PROJEKTY
Jedná se o projekty, které mají min. CELOMĚSTSKÝ DOPAD, řeší důležitý (často dlouhodobě neřešený) problém, ale NEHLEDAJÍ INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ. Často
se jedná o velké investiční projekty zejména v oblasti infrastruktury. Jedná se o následující PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota
Architektonická
tvář města

Prostředí

Název projektu

Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství
Přestupní uzel Mendlovo náměstí
Cyklistická stezka Svratecká (v úseku Hrad Veveří –
Rakovec)
Cyklotrasa údolím Ponávky
Naplňování opatření z Generelu cyklistické dopravy
Terminál IDS Starý Lískovec IA
VMO – Tunel Vinohrady
P+R Šumavská-Veveří
II/384 Brno, Bystrc MÚK Kamenolom
MUK Mosty Moravanská
Úprava komunikací u BVV v souvislosti s výstavbou
multifunkční haly
Páteřní cyklotrasy – úsek A (MČ Brno Líšeň – Pozořicko)
Páteřní cyklotrasy – úsek B (MČ Brno Slatina –
Šlapanicko)
VMO – Rokytova, I/42
VMO – Tomkovo náměstí. I/42
II/380 Tuřany obchvat
Východní obchvat Žebětína
Město s efektivní Tramvajová trať do sídliště Lesná
a udržitelnou
Prodloužení tramvajové trati Merhautova – Lesná
(propojení Halasovo nám.)
mobilitou

Nositel projektu

Fáze realizace

SMB, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. příprava realizace
SMB
realizace
OD MMB, SÚS JMK
OD MMB
SMB
OI MMB
SMB, ŘSD
BKOM
SMB, JMK
SMB

příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
realizace
příprava realizace
příprava realizace

SMB
OD MMB

příprava realizace
příprava realizace

OD MMB
ŘSD, OI MMB
SMB, ŘSD
SÚS JMK, BKOM
BKOM
SMB, DPMB

příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace

DPMB

příprava realizace
7
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Služby

Správa

Zdroje

Červený kopec (Jihlavská – Vídeňská)
Příroda ve městě Revitalizace Holáseckých jezer
Zdravé životní
prostředí
Dostavba kanalizace v Brně II
Sportovní a rekreační areál Kraví hora
Městský plavecký stadion Lužánky
Sportovní město Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova
Efektivní
elektronická
správa a
Výstavba a rozvoj optické sítě Statutárního města Brna
otevřená data
(OSSMB)
Město efektivně
hospodařící s
vodou
Dostavba dosazovacích nádrží ČOV Brno - Modřice
Energeticky
šetrné, nezávislé
a odolné město Rekonstrukce parovodů na horkovody ve městě Brně

SMB
OVLHZ MMB

příprava realizace
příprava realizace

OI MMB
Městská část Brno-střed, OI MMB
STAREZ – SPORT, a.s.
STAREZ – SPORT, a.s.

realizace
realizace
příprava realizace
příprava realizace

Technické sítě Brno, a. s.

realizace

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

příprava realizace

Teplárny Brno, a.s.

realizace

8

Strana 40 / 55

3 INOVATIVNÍ PROJEKTY
Jedná se o projekty, přinášejí pro Brno NOVÉ TÉMA ČI ŘEŠENÍ, zatím spíše PILOTNÍ ČI LOKÁLNÍ AKTIVITY, které však mají, pokud se osvědčí, do budoucna
potenciál většího uplatnění či rozsahu. Jedná se o následující PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota
Název projektu
Město s efektivní a
udržitelnou
Prostředí mobilitou
Prodloužení tramvajové trati Bystrc – Kamechy
Služby
Sportovní město Parkourové hřiště na Riviéře
PPO města Brna – etapa XXX (Sokolova)
Město efektivně PPO města Brna – etapy XXI a XXII (Nová Zbrojovka)
PPO města Brna – etapy IX, X, XI (Trnitá)
hospodařící s
vodou
PPO města Brna – etapa XXXI (Jih)
Modernizace zdroje „Brno – sever“ pro soustavu
zásobování tepelnou energií města Brna
Fotovoltaika Teplárny Brno I.
Energeticky
šetrné, nezávislé a Využívání odpadního tepla z veřejné kanalizační sítě
městského plaveckého stadionu Lužánky
Zdroje
odolné město

Nositel projektu

Fáze realizace

DPMB
STAREZ - SPORT, a.s.
Kancelář architekta města Brna, p. o.
Kancelář architekta města Brna, p. o.
Kancelář architekta města Brna, p. o.
Kancelář architekta města Brna, p. o.

příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace
příprava realizace

Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.

příprava realizace
příprava realizace

Teplárny Brno, a.s.

příprava realizace

9
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4 NEZAŘAZENÉ PROJEKTY
Jedná se spíše o lokální projekty, bez celoměstského dopadu, které zároveň představují spíše údržbu či rozšíření běžné praxe bez výrazné kvalitativní změny
(př. rozšíření kapacit bez kvalitativní změny). Tyto typy projektů mají svůj velký význam pro dobré fungování města, měly by však být součástí standardní
činnosti daných subjektů (např. v rámci péče dobrého hospodáře), z principu by však neměly být součástí strategie města.
Takto byly vyhodnoceny následující projekty:
Tematická
oblast
Hodnota

Zdroje

Název projektu
Ekologizace horkovodních kotlů PČM
Rekonstrukce horkovodní tepelné sítě
Energeticky
šetrné, nezávislé Rekonstrukce lokálních plynových kotelen
a odolné město Rekonstrukce teplovodní tepelné sítě

Nositel projektu
Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Teplárny Brno, a.s.

Fáze realizace
realizace
příprava realizace
realizace
příprava realizace

Pozn. Zařazení projektů v rámci hodnot Strategie #brno2050 a fáze jejich realizace se mohou případně v průběhu realizace Akčního plánu měnit – dle postupu
přípravy projektu a upřesnění jeho věcného zaměření z hlediska převažující hodnoty.

10
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Akční plán strategie

#brno2050

PROJEKTY 2021+
PŘÍLOHA 2: PROJEKTY DALŠÍCH SUBJEKTŮ V AKČNÍM PLÁNU

(4/2022)
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ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ PODLE POSOUZENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Projekty v pokročilejší fázi rozpracovanosti (příprava realizace / realizace) byly na základě stanovených kritérií a rozhodnutí Řídicího výboru
Strategie #brno2050 posouzeny a rozděleny do následujícího členění:

nové / není běžné v rámci stř. Evropy či EU
nové / není běžné pro ČR (jiná velká města)
nové / není běžné pro Brno

údržba / rozšíření kapacit bez kvalitativní změny

INOVATIVNÍ
PROJEKTY

VLAJKOVÉ
PROJEKTY

NEZAŘAZENÉ
PROJEKTY

VELKÉ
PROJEKTY

lokální dopad pouze
pro 1 městskou část

více městských částí

celé město

BMO a víc

2
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1 VLAJKOVÉ PROJEKTY
Jedná se o žádoucí, klíčové projekty strategie, které kombinují min. CELOMĚSTSKÝ DOPAD a zároveň VELKOU MÍRU INOVATIVNOSTI.
Přehled projektů, které prošly hodnocením s nejvyšším počtem bodů z hlediska míry inovativnosti a dopadu, velmi vysoce skórují i z hlediska integrovanosti
a synergie, a zároveň jsou v pokročilejší fázi přípravy či v realizaci – představují následující TOP VLAJKOVÉ PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota

Název projektu

Nositel projektu

Fáze realizace

MUNI BioPharm

Masarykova univerzita
Centrum jazykového vzdělávání
Masarykovy univerzity (CJV MUNI)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
FNUSA-ICRC
Masarykova univerzita, ve spolupráci s
dalšími partnery v rámci konsorcia
Masarykova univerzita, centrum
RECETOX

příprava realizace

Vzdělané
univerzitní město „Czech online“ – čeština pro specifické účely
Stroke Brno
CZECH STROKE RESEARCH NETWORK – STROCZECH

Středoevropské
Prosperita centrum VVI
Zdravé životní
Prostředí prostředí
Zdraví lidé ve
zdravém městě
Soudržné
respektující
město
Služby
Sportovní město
Efektivní
Správa
elektronická

Národní ústav pro výzkum rakoviny
EIRENE - Výzkumná infrastruktura pro hodnocení
environmentálních expozic v Evropě
Pokračování budování nových kapacit v rámci CYBER
CAMPUS CZ Masarykovy univerzity a CyberSecurity
Hubu, z.ú. a zapojení do evropských struktur
Populační studie CELSPAC
Brno Living Lab
Regionální dobrovolnické centrum JmK
MUNI SPORT – víceúčelový sportovní areál v UKB
Jednoduchá a efektivní autentizace obyvatel pro přístup
ke službám a datům města Brna

Cybersecurity Hub, z.ú., Masarykova
univerzita a privátní subjekty
Masarykova univerzita, centrum
RECETOX
Masarykova univerzita, centrum
RECETOX

realizace
realizace
realizace
příprava realizace
příprava realizace
realizace
realizace
realizace

Plán B, z.s. (Regionální dobrovolnické
centrum JMK)
Masarykova univerzita

příprava realizace
příprava realizace

Masarykova univerzita

realizace
3
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správa a otevřená
data
Přehled projektů, které prošly hodnocením s nejvyšším počtem bodů z hlediska míry inovativnosti a dopadu, a zároveň jsou v pokročilejší fázi přípravy či
v realizaci – jedná se o následující VLAJKOVÉ PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota

Název projektu
Podpora inkluzivního vzdělávání v BMO
Akademie ICRC – Dostaneme tě ke špičkové vědě

Nositel projektu
IQ Roma servis, z.s.
FNUSA-ICRC
Centrum jazykového vzdělávání
Adaptační
kurzy
pro
přijíždějící
zahraniční
studenty
na
VŠ
Masarykovy univerzity
Vzdělané
univerzitní město Preklinické centrum LF MU
Masarykova univerzita (Lékařská fakulta)
Středoevropské
Prosperita centrum VVI
Centrum umělé inteligence v onkologii
Masarykova univerzita
Kardiovize 2030
FNUSA-ICRC
Preventivní programy zaměřené na nejzávažnější
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
onemocnění
FNUSA-ICRC
Inteligentní systémy pro populační screening a
diagnostiku kardiovaskulárních chorob
FNUSA-ICRC
FUTURE - projekt unikátní ambulance pro vyléčené
dětské onkologické pacienty - špičková adresná péče a
Zdraví lidé ve
zdravém městě výzkum
FNUSA-ICRC
Soudržné
respektující
město
Centrum pro rodiny ohrožené domácím násilím
MAGDALENIUM, z.s.
Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední
Služby
Sportovní město hokej
soukromý subjekt
Fungující
Brněnská
metropolitní
Metodika institucionalizace meziobecní spolupráce v
Správa
oblast
metropolitních oblastech
Masarykova univerzita (ESF)

Fáze realizace
příprava realizace
realizace
příprava realizace
příprava realizace
realizace
realizace
realizace
příprava realizace
realizace
realizace
příprava realizace

realizace
4
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2 VELKÉ PROJEKTY
Jedná se o projekty, které mají min. CELOMĚSTSKÝ DOPAD, řeší důležitý (často dlouhodobě neřešený) problém, ale NEHLEDAJÍ INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ. Často
se jedná o velké investiční projekty zejména v oblasti infrastruktury. Jedná se o následující PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota

Středoevropské
centrum VVI
Mezinárodní
Prosperita město
Město s efektivní
a udržitelnou
Prostředí mobilitou
Soudržné
respektující
Služby
město
Město efektivně
hospodařící s
Zdroje
vodou

Název projektu
KONGRESOVÉ CENTRUM BRNO – rozšíření inovační
infrastruktury VTP Brno, a.s.
Rozšíření inovační infrastruktury Biology park Brno a.s.
Rozšíření inovační infrastruktury Smart Innovation
Center, s.r.o.

Nositel projektu

Fáze realizace

VTP Brno, a.s.
Biology Park Brno a.s.

realizace
příprava realizace

Smart Innovation Center, s.r.o.

příprava realizace

Study in Brno
Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST BrnoMaloměřice
Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole

Vysoké učení technické v Brně

realizace

SŽ
SŽ

příprava realizace
příprava realizace

Zlepšení dostupnosti sociálních služeb v ORP Tišnov a
Kuřim

Diecézní charita Brno

příprava realizace

Rekonstrukce jezů na Svitavě – Radlas, Husovice, Edler,
Cacovický a odstranění pevného prahu Maloměřice II

Povodí Moravy, s.p. Brno

příprava realizace

5
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3 INOVATIVNÍ PROJEKTY
Jedná se o projekty, přinášejí pro Brno NOVÉ TÉMA ČI ŘEŠENÍ, zatím spíše PILOTNÍ ČI LOKÁLNÍ AKTIVITY, které však mají, pokud se osvědčí, do budoucna
potenciál většího uplatnění či rozsahu. Jedná se o následující PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota
Kompaktní a
vyvážené město
Architektonická
tvář města
Prostředí

Název projektu
Nová Zbrojovka
Festival "Open House Brno"

Příroda ve městě Rekreační les pro Brno

Nositel projektu
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. (člen realitní a
investiční skupiny CPI Property Group)

Fáze realizace

Spolek Kultura & Management z. s.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně

realizace

příprava realizace

příprava realizace

NEZAŘAZENÉ PROJEKTY
Jedná se spíše o lokální projekty, bez celoměstského dopadu, které zároveň představují spíše údržbu či rozšíření běžné praxe bez výrazné kvalitativní změny
(př. rozšíření kapacit bez kvalitativní změny). Tyto typy projektů mají svůj velký význam pro dobré fungování města, měly by však být součástí standardní
činnosti daných subjektů (např. v rámci péče dobrého hospodáře), z principu by však neměly být součástí strategie města.
Do této kategorie aktuálně nespadají žádné projekty dalších subjektů.
Pozn. Zařazení projektů v rámci hodnot Strategie #brno2050 a fáze jejich realizace se mohou případně v průběhu realizace Akčního plánu měnit – dle postupu
přípravy projektu a upřesnění jeho věcného zaměření z hlediska převažující hodnoty.

6
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Akční plán strategie

#brno2050

PROJEKTY 2021+
PŘÍLOHA 3: ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

(4/2022)
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Následující projekty v méně pokročilé fázi rozpracovanosti – VE FÁZI IDEJE ČI PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU – jsou součástí zásobníku projektů pro Akční plán a
v případě dopracování do vyššího stádia rozpracovanosti se mohou v rámci aktualizace v budoucnu stát součástí Akčního plánu. Jedná se o tyto projekty:
Tematická
oblast
Hodnota
Prosperující
město

Vzdělané
univerzitní
Prosperita město

Název projektu

Nositel projektu

Fáze
realizace

Smart City vouchery
Výstavba MŠ v lokalitě Štefánikova
Výstavba MŠ v lokalitě Kamenný vrch II
MŠ Nová Zbrojovka
MŠ Přízřenice
MŠ Sadová – novostavba
MŠ Sokolova
Výstavba MŠ v lokalitě Vlhká
Výstavba MŠ v lokalitě Západní brána, Městský blok Belle Rock
Objekt Šámalova 87
Výstavba MŠ v lokalitě Podbělová
Podpora nadaných dětí a žáků
Podpora odborného a osobnostně sociálního rozvoje
pedagogických pracovníků na brněnských školách
Podpora rozvoje vybraných kompetencí dětí a žáků
Podpora spolupráce s rodinami dětí a žáků
Výstavba MŠ v lokalitě Trnitá
Výstavba MŠ v lokalitě Rybářka – Mendel Plaza
Výstavba MŠ v lokalitě Šedova
Výstavba MŠ v lokalitě Kníničky – Dolní Louky
Robotizace, stárnutí obyvatelstva a klimatická změna: důsledky
pro lidský život v Brně
Knihovna - kreativní znalostní centrum
Nové studijní programy v oblasti Heath Economics

OSRS MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB

záměr
idea
záměr
idea
idea
idea
idea
idea
idea
záměr
idea
idea

SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB

idea
idea
idea
idea
idea
idea
záměr

Masarykova univerzita (FSS)
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.
Masarykova univerzity

idea
idea
záměr
2
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Vybudování facility pro vývoj a přípravu lékových forem v režimu
správné výrobní praxe
Vybudování centra pro extrakce a separace přírodních látek
Středoevropské studium sociálních věd
Role nukleových kyselin ve fyziologických a patologických proces
Propagačně vzdělávací popularizační festival
Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních
onemocnění (CarDia)
Ochrana zdraví: výzkum v oblasti infekčních onemocnění
Rostlinná biologie jako nástroj zlepšení vlastností zemědělských
plodin.
Evropská kvantová komunikační infrastruktura
Tvorba a rozvoj uceleného talent managementu v Brně a regionu
Citizen/City Science systém na území města Brna
Aplikační centrum medicinských technologií (ACMT)
Advanced Therapies Centre of Excellence
Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a
systémových rizik (SYRI)
Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB)
Průlomové zobrazovací technologie: korelativní přístupy
Středoevropské umožňující propojit výzkum v oblasti dynamiky a struktury živých
centrum VVI
systémů
Orientace Kariérního centra MU na zahraniční studenty a
zahraniční firmy
Integrační aktivity v Knihovně Jiřího Mahena II
Work in Brno
Mezinárodní
město

Centrum pro výzkum vícejazyčnosti
Interkulturní práce v samosprávě

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita (Farmaceutická
fakulta)
Masarykova univerzita (FSS)
CEITEC MU
OSRS SMB

idea

Masarykova univerzita
CEITEC , Masarykova univerzita

záměr
záměr

CEITEC, Masarykova univerzita
Cybersecurity hub z.ú.
OSRS MMB
Masarykova univerzita (Ústav výpočetní
techniky)
FNUSA-ICRC
Masarykova univerzita (LF)

idea
záměr
idea

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita

záměr
záměr

CEITEC, Masarykova univerzita

záměr

Masarykova univerzita
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.
Brno Expat Centre
CJV ve spolupráci s dalšími pracovišti v rámci i
mimo MUNI
OSP MMB

záměr
záměr
záměr

idea
idea
idea
idea

idea
záměr
záměr

záměr
idea
3
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Dostavba a úprava náměstí Míru
Zelená univerzita
Modernizace sítě VO ve statutárním městě Brně se zaměřením na
Architektonická zkvalitnění komunikace
tvář města
Městský prostor, harmonická architektura a veřejné zdraví
Příroda ve
městě
Příměstský lesopark pod Palackého vrchem
Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách
Město s
NOVÝ DOMOV - domov pro seniory a studenty
dostupným
bydlením
Rekonstrukce a výstavba dostupného a soc. bydlení
Město s
P+R Bauerova
efektivní a
Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála-Líšeň, Holzova
udržitelnou
mobilitou
Městská mobilita a její dopady na regionální ekonomiku
Adaptační opatření na využití srážkových vod
Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města
Brna
Zdravé životní
prostředí
Elektromobilita TSB
Duševní zdraví v sociálně vyloučených lokalitách
Centrum duševního zdraví Brno jihovýchod

Služby

Zdraví lidé ve
zdravém městě

Zelený recept pro zdraví jedince i rodiny
Pilotní projekt "Otevřený dialog - přenos a ověření v praxi"
Dětské centrum KLID
Centra duševního zdraví a multidisciplinární terénní týmy pro děti
a dospívající
Dům dětského duševního zdraví
Zvýšení dostupnosti Domácí hospicové péče
MELTLAB: Městská laboratoř pro studium klimatické změny
Zvyšování kvality lékárenské péče a zdravotní gramotnosti
veřejnosti v oblasti léčiv

BO MMB, OI MMB, OD MMB
Masarykova univerzita

idea
idea

Technické sítě Brno, a. s.
Masarykova Univerzita

idea
záměr

Městská část Brno-Královo Pole
BO MMB
MČ Brno-Líšeň
BO MMB
BKOM
DPMB

idea
záměr
idea
idea
záměr
záměr

Masarykova univerzita (ESF, PřF, FSS)
Kancelář architekta města Brna, p. o.

idea
záměr

Masarykova univerzita (ESF)
Technické sítě Brno, a. s.
Práh jižní Morava, z.ú.
Práh jižní Morava, z.ú.
Masarykova univerzita, Ústav patologické
fyziologie
Práh jižní Morava, z.ú.
MAGDALENIUM, z.s.

idea
idea
idea
záměr

Práh jižní Morava, z.ú.
Centrum Anabell, z.ú.
Diecézní charita Brno
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita

idea
idea
idea
záměr

idea
idea
záměr

Masarykova niverzita (Farmaceutická fakulta) idea
4
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Soudržné
respektující
město

Duševní zdraví Romů
e-Health 2050: Bezpečné digitální technologie pro zlepšení zdraví
v Brně a okolí
Domov pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným
postižením a autismem
Dluhová poradna pro BMO
Obnova infrastruktury terénních a dalších sociálních služeb pro
osoby ohrožené závislostmi
Rozšíření činnosti Centra služeb pro lidi sociálně znevýhodněné
Systematickou podporou pracovníků ke kvalitním sociálním
službám
Zajištění provozu odlehčovací služby pro rodiny pečující o seniory
a osoby se ZP
Vybudování zařízení odlehčovací služby pro rodiny pečující o
seniory a osoby se ZP
Centrum pro ohrožené děti a rodiny
"Recovery house" - bydlení pro zotavení lidí s duševním
onemocněním
Rozvoj chráněného bydlení pro osoby ohrožené závislostmi
Vítr ve vlasech: cyklorikšou pro seniory a osoby se špatnou
pohyblivostí po Brně
Rekonstrukce centra služeb pro lidi bez domova Bratislavská 58
Rozvoj dobrovolnické základny Diecézní charity Brno
Zkvalitnění prostředí v Domově se zvláštním režimem Kamenná
Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova s kombinovaným
hendikepem
Zkvalitnění zázemí pro poskytování sociálně zdravotních služeb
Provoz nízkoprahového domova pro obtížně zařaditelné osoby
Tréninkové a sociální byty pro rodiny v nouzi
Předškolní centrum pro sociálně znevýhodněné děti
Městské ubytování pro osoby v bytové nouzi

Práh jižní Morava, z.ú.

idea

Masarykova univerzita (FSS, FI, PF)

idea

Diecézní charita Brno
IQ Roma servis, z.s.

idea
záměr

Společnost Podané ruce o.p.s.
Diecézní charita Brno

záměr
záměr

Diecézní charita Brno

záměr

Diecézní charita Brno

idea

Diecézní charita Brno
IQ Roma servis, z.s.

idea
záměr

Práh jižní Morava
Společnost Podané ruce o.p.s.

idea
záměr

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno

idea
záměr
idea
záměr

Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
IQ Roma servis, z.s.
SMB

idea
idea
idea
idea
záměr
idea
5
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Rozšíření činnosti Charitní záchranné sítě pro lidi v nouzi
Kulturní město Evropské hlavní město kultury
Aréna Lesná
Atletický stadion za Lužánkami
Tréninkové centrum mládeže v Lužánkách
Modernizace letního koupaliště v Zábrdovicích
Dostavba fotbalového centra Brno
Aquapark
Bruslařsko - hokejová hala mládeže v Brně-Bohunicích
Curlingová hala v Lužánkách
Sportovní město Obnova a modernizace Stadionu - Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Modernizace technologií městského operačního střediska MP
Brno
Kyberneticky bezpečné Brno
Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna
Nová stanice Výstaviště
Bezpečné město Prevence rizikového chování na středních školách v BMO
Sdílená vize a
dobré jméno
města
Zavedení procesu BIM
Kombinované bydlení
Podpora vzniku denního centra pro seniory
Vybudování pobytové služby pro seniory
Volnočasové centrum Sýpka

Správa

Fungující
Brněnská
metropolitní
oblast

Diecézní charita Brno
OK MMB, TIC Brno
spolek Aréna Lesná, z.s.
Statutární město Brno
STAREZ - SPORT, a.s.
STAREZ - SPORT, a.s.
STAREZ - SPORT, a.s.
soukromý investor
soukromý investor
soukromý investor
Tělocvičná jednota Sokol Brno I

záměr
idea
záměr
idea
idea
idea
záměr
idea
záměr
idea
záměr

Městská policie Brno
Technické sítě Brno
Technické sítě Brno, a. s.
HZS JMK
Společnost Podané ruce o.p.s.

idea
idea
záměr
idea
záměr

OI MMB
Město Šlapanice
Město Šlapanice
Město Šlapanice
Město Šlapanice

idea
idea
idea
idea
idea
příprava
realizace
příprava
realizace
příprava
realizace

Dopravní terminál Šlapanice

Město Šlapanice

Sociální bydlení Šlapanice

Město Šlapanice

Rozšíření kapacity MŠ Hvězdička

Město Šlapanice

6
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Efektivní
elektronická
správa a
otevřená data
Participace
veřejnosti na
správě města
Město efektivně
hospodařící s
vodou
Energeticky
šetrné,
nezávislé a
odolné město

Metropolitní rozvojová instituce
Komunikační rámec mezi krajem, BMO a obcemi
Kulturní datový sklad
Bezpečný kyberprostor města Brna
Distanční právní jednání a rozhodování
Management dat a jejich odpovědné využívání

OSRS MMB
OSRS MMB
OK MMB, OMI MMB
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Masarykova univerzita, Právnická fakulta

záměr
idea
idea
idea
idea
idea

Spolupráce studentů MU a města Brna při hledání témat a
zpracování závěrečných prací

Masarykova univerzita

idea

Efektivní hospodaření s vodou v Botanické zahradě a arboretu
Mendelova univerzita v Brně
MENDELU
Centrální nákup energií s postupnou fixací cen na komoditní burze OŽP MMB

Chytrá čtvrť Špitálka
OSRS MMB
SAKO Brno, a.s.
Čisté a cirkulární Zvyšování využití bioodpadu v BMO
Zdroje
město
Studie vermikompostéru na gastroodpad
OVLHZ MMB
* U projektů Šlapanic bude s nositelem dále diskutováno správné zařazení do hodnot a jejich vhodnost pro Strategii #brno2050.

záměr
idea
záměr
idea
idea

Pozn. Zařazení projektů v rámci hodnot Strategie #brno2050 a fáze jejich realizace se mohou případně v průběhu realizace Akčního plánu měnit – dle postupu
přípravy projektu a upřesnění jeho věcného zaměření z hlediska převažující hodnoty.
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