
 
 

Pozvánka 
Ministerstva pro místní rozvoj  

Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení 

na Diskusní fórum pro a o HSOÚ: 
Zaostřeno na rozvoj ohrožených území 

Fórum se koná ve středu 22. března 2023 od 9 hodin v budově Akademie 
veřejných financí na MMR, vchod z Pařížské ul. 4, Praha 1, v jednacím sále. 

Program: 
 Dopolední část 
       08:45 – 09:15 Registrace 

       09:15 – 09:30 1. Zahájení  
Ivan Bartoš, Radim Sršeň a Klára Horzinková, Ministerstvo pro místní 
rozvoj) 

09:30 – 10:00 2. Územně specifická podpora rozvoje regionů a role veřejné správy v 
regionálním rozvoji  
Viktor Květoň, Univerzita Karlova Praha 

10:00 – 10:20 3. HSOÚ – co ohrožená území potřebují, závěr z pilotních studií  
Zita Kučerová, CIRI 

10:20 – 10:40 4. Jak podpořit podnikání, jaká může být role CzechInvestu  
Michal Urban, CzechInvest 

10:40 – 11:00 5. Je dostupné bydlení šance pro HSOÚ  
Pavlína Šťastnová, Ministerstvo pro místní rozvoj 

11:00 – 11:20 Přestávka 

11:20 – 11:50 6. Jak podpořit život, spolupráci, iniciativu v území, jaká může být role 
státu, kraje, obcí  
Radim Perlín, Univerzita Karlova Praha 

11:50 – 12:10 7. Zkušenosti a praxe v Ústeckém kraji s rozvojem HSOU  
Eva Poslová, Krajský úřad Ústecký kraj 

12:10 – 12:40 8. Budování patriotismu jako stabilizačního prvku v boji s vylidňováním 
území – platforma positivJE ‘pozitivní Jesenicko‘  
Kamil Kavka, Inovační centrum Olomouckého kraje  

12:40 – 13:00 9. Živé Milevsko – využíváme chytrých řešení k atraktivitě regionu  
Vít Král, Projekt Živé Milevsko-Smart Region  

13:00 – 14:00 Oběd  



 
 

 
Odpolední část 

14:00 – 15:00 10. Kulaté stoly k vybraným tématům  
Jak podpořit podnikání  
Je dostupné bydlení šance pro HSOÚ  
Jak podpořit život, spolupráci, iniciativu v území, jaká může být role 
státu, kraje, obcí  

15:00 – 15:15 Přestávka  

15:15 – 15:35 11. Výstupy z kulatých stolů 

15:35 – 15:55 12. Existující zdroje (měkké a tvrdé), posilování interních zdrojů, kde se 
vzdělávat, kam se obracet k inspiraci, přínos ISPZ a RIS  
Miroslav Daněk, Ministerstvo pro místní rozvoj, Marek Jetmar 
Ministerstvo vnitra 

15:55 – 16:00 Ukončení a závěr 

 

 

Změna pořadí i jednotlivých řečníků je možná. 

Prosíme o přihlášení se na webu územní dimenze do 13. 3. 2023.  Kapacita sálu je omezena, proto 
nabízíme možnost připojit se ke sledování online přenosu prostřednictvím odkazu do platformy 
Lifesize, který bude účastníkům zaslán e-mailem po registraci 2 dny před Diskusním fórem. 

 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/jednani-sekretariatu-rsk-(52)

