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Partnerství mezi veﬁejn˘m a privátním sektorem se vyvíjí ve velkém mnoÏství tradiãních oblastí veﬁejného Ïivota, od sluÏeb po
urbanistické projekty a strategie ekonomického rozvoje. Cílem tohoto snaÏení je
zlep‰it konkurenceschopnost území.
Ov‰em partnerství mezi veﬁejn˘m a privátním sektorem není samozﬁejmostí. Vytváﬁejí se nové vazby, ovlivÀuje se kapacita
obou sektorÛ a zavádûjí se nové typy
managementu projektÛ. Tradiãní úlohou
místních úﬁadÛ byla péãe o veﬁejné zájmy,
nyní je jejich úloha komplexnûj‰í. Jsou
zapojeny do vyjednávání o strategiích
a projektech s partnery, pro které je
návratnost investic prvotním kriteriem.
Ov‰em tomuto postupnému v˘voji se
nemÛÏeme vyhnout. Globalizace ovlivÀuje
místní úﬁady, protoÏe území jejich pÛsobení musí b˘t atraktivní a ve v‰ech smûrech
schopné konkurence. Z pohledu managementu je partnerství mezi veﬁejn˘m a privátním sektorem setkáváním dvou odli‰n˘ch svûtÛ. Málo se navzájem znají a jsou
zatíÏeny komplexy a pﬁedsudky. Tuto bariéru je v‰ak tﬁeba pﬁekonat. Jejich vzájemná
spolupráce je velkou v˘zvou a kombinací
dobr˘ch zájmÛ, které se nûkdy na první
pohled mohou zdát protichÛdné.
A o toto se právû snaÏí projekt mûsta Mnichova a Siemensu v projektu urbanistického a ekonomického rozvoje nazvaného
„Isar Sued“.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Velk˘ Lyon
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Mnichov
Mnichov: hledání dostupného
bydlení v atraktivním a dynamickém centru obchodu
Metropolitní region Mnichov je jedním
z nejdynamiãtûj‰ích center v Evropû
a v mnoha oblastech si drÏí vedoucí roli.
V prÛbûhu nûkolika posledních let byly
podmínky natolik pﬁíznivé, Ïe se Mnichov rozvíjel rychleji neÏ mnoho velk˘ch
nûmeck˘ch a evropsk˘ch mûst s jejich
pﬁilehl˘mi oblastmi. Nádherná krajina
v blízkosti Alp a ãil˘ kulturní Ïivot pﬁitahují obchodní aktivity a lákají lidi. DÛsledkem je váÏn˘ nedostatek dostupného
bydlení. Pro mûstsk˘ úﬁad se tedy velkou
v˘zvou stává vypoﬁádání se sociální integrací, trvale udrÏiteln˘m rozvojem ale
také se stále více omezen˘m rozpoãtem.

Rozvoj a spolupráce zasazená do strategického plánování
Mûsto Mnichov má dlouhou tradici spolupráce s partnery z privátního sektoru,
nevládních organizací a s obãany. Na

základû tûchto zku‰eností byl vytvoﬁen
integrovan˘ strategick˘ plán „Perspektivy Mnichova“, kter˘ byl pﬁijat mûstskou
radou v roce 1998 a je dále rozvíjen do
souãasné doby. Plán se t˘ká trvale udrÏitelného rozvoje a urbanismu a tvoﬁí ho
deset smûrnic. Mezi nû patﬁí „Zaji‰tûní
sociální harmonie prostﬁednictvím
komunálních sociálních strategií“
a „Vznik modelu budoucího osídlení na
vybran˘ch plochách“. Jedna ze smûrnic
byla je‰tû dále rozvinuta díky Mnichovského strategického konceptu „Ekonomick˘ rozvoj a zamûstnanost a strategie
pro mûsto Mnichov“. Jedním z hlavních
ekonomick˘ch zámûrÛ Mnichova je zajistit a vybudovat prÛmysl a obchod jako
základ pro zamûstnanost a prosperitu.
Kvetoucí ekonomika mûstu umoÏní
vyvaÏovat problémy spojené se vzrÛstající sociální polarizací. Mûstsk˘ projekt
„Isar Sued“ je konkrétním pﬁíkladem
zpÛsobu, jak mûsto uvádí do Ïivota své
priority v oblasti spolupráce veﬁejn˘ch
a soukrom˘ch subjektÛ.

Klíčové údaje (platné pro roky 2002–3)
Mnichov má 1,26 milionu obyvatel
z ãehoÏ je 930 000 pracujících. Je
v Nûmecku tﬁetím nejvût‰ím mûstem
a druh˘m nejvût‰ím centrem s nejvy‰‰ím procentem zamûstnanosti.
Region Mnichov má 2,5 milionu
obyvatel, coÏ z hlediska administrativního pﬁedstavuje 186 místních úﬁadÛ.
Mnichov je nûmeck˘m vedoucím
centem v oboru informaãních a komunikaãních technologií, mediálního
svûta a pﬁírodních vûd.

Hrub˘ domácí produkt na jednoho
obyvatele Mnichova ãiní 53 000 €.
Kupní síla na obyvatele je pﬁibliÏnû
22 000 €.
Míra nezamûstnanosti je 6%, coÏ je
nejniÏ‰í hodnota v rámci nûmeck˘ch
vût‰ích mûst.
Mnichov je v Nûmecku druh˘m nejv˘znamnûj‰ím universitním centrem,
ve kterém studuje asi 85 000 studentÛ.
Je zde pﬁes 700 000 bytÛ vãetnû
57 000 bytÛ pro sociálnû slab‰í obãany.

Inter
Isar Sued: vývoj od průmyslové oblasti
k městské čtvrti
Hofmannstrasse je nejvût‰í prÛmyslovou oblastí firmy Siemens, kde
bylo dﬁíve zamûstnáno 14 000 pracovníkÛ. Nachází se v oblasti Mnichova - Obersendlingu a zabírá plochu 450 000 m2 a dnes je ve styku
s veﬁejn˘mi prostranstvími. Siemens
se nedávno rozhodl pﬁemûnit tuto
oblast v moderní mûstskou ãtvrt
s kanceláﬁsk˘mi prostory, byty,
zelen˘mi plochami a pﬁíslu‰nou
infrastrukturou. Hlavní charakteristi-

kou projektu Isar Sued je vytvoﬁení
silného partnerství mezi mnichovskou radnicí a soukromou firmou.

Strategické cíle mûsta pro trvale
udrÏiteln˘ a prostorovû vyváÏen˘
rozvoj jsou základem této spolupráce. Dva silní partneﬁi se stejn˘mi,
ale také nûkdy protichÛdn˘mi
zájmy, se shodli na vzájemné spolupráci. Jedním z partnerÛ je mûsto
s osobitou kulturou plánování,

která je souãástí veﬁejné diskuse
o nov˘ch urbanistick˘ch projektech. Na stranû druhé Siemens jako
mocn˘ globální hráã, pro kterého
v Mnichovû pracuje více neÏ
30 000 lidí. Úkolem veﬁejnosti je
mediovat proces a vytváﬁet podmínky pro to, aby v‰ichni byli spokojeni s v˘sledkem (win-win-situations). Smysl pro spolupráci je hlavní
v˘hodou na stranû Siemense.

o
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Spolupráce veﬁejného a soukromého sektoru vedoucí k mûstskému rozvoji
Dvû otázky pro Theo Bauernschmidta, námûstka ﬁeditele, kter˘ pracuje na územním plánování v odboru
urbanistického plánování

Co je charakteristické pro partnerství
mezi Siemensem a mûstem Mnichov?
Na zaãátku projektu se oba partneﬁi
shodli na obecn˘ch cílech, aby
postavili multifunkãní mûstskou ãtvrt
vysoké kvality. Práce mohla zaãít,
protoÏe obû strany disponovaly
vysoce kvalifikovan˘mi pracovníky
a mûly spoleãn˘ cíl. Ov‰em praxe
nikdy neb˘vá tak jednoduchá. Takové projekty spolupráce veﬁejného
a privátního sektoru jsou vlastnû setkáním dvou odli‰n˘ch svûtÛ, které
mají rÛzn˘ zpÛsob uvaÏování, organizace a jinou kulturu práce. Ná‰ celkovû úspû‰n˘ pracovní proces vyÏaduje jemné dolaìování a v nûkter˘ch
etapách práce se dokonce zpomalil.
Tak napﬁíklad plánované veﬁejné
referendum o v˘‰kov˘ch budovách
velmi ovlivnilo projekt a jeho ãasov˘

Partnerství pro
ekonomick˘ rozvoj
Ekonomicky prosperující prostﬁedí
mûsta vede k neustálému vylep‰ování
prÛmyslov˘ch a obchodních ploch
a v dÛsledku toho dochází k nedostat-

plán. Projekt byl také poznamenán
podmínkami prodeje kanceláﬁí v
této oblasti. Prací na tak velkém projektu jsme se v‰ak mnohému nauãili
o fungování partnerské spolupráce a
v budoucnu mÛÏeme tyto zku‰enosti vyuÏít.
Co je podle vás klíãov˘m faktorem
pro úspûch takové partnerské spolupráce mezi veﬁejn˘m a soukrom˘m
sektorem?
Aby taková spolupráce mohla fungovat, obû organizace se musí vzájemnû lépe poznat. V˘zvou pro oba
partnery je snaÏit se b˘t transparentnûj‰í co se t˘ká jejich interních procesÛ a organizace. Také potﬁebují
lépe pochopit jak jejich partner
myslí, ãímÏ se pak zjednodu‰í spolupráce a vzájemná komunikace. Veli-

ku dostupn˘ch kanceláﬁsk˘ch prostor.
Malé a stﬁednû velké podniky se proto
stûhují do jin˘ch lokalit. A z toho
plyne jeden konkrétní strategick˘ ekonomick˘ úkol pro projekt Isar Sued.
Jedním z pilíﬁÛ mnichovského ekonomického konceptu je totiÏ udrÏet mni-

ce dÛleÏit˘ faktor ve prospûch projektu Isar Sued je stabilita a angaÏovanost aktérÛ na obu stranách, coÏ
tvoﬁí základ partnerství. Jeden ze
zúãastnûn˘ch má také díky své profesionalitû dÛleÏitou roli v mediaci,
ve spolupráci mezi veﬁejn˘m a soukrom˘m „svûtem“. A koneãnû v prÛbûhu projektu byla vytvoﬁena tﬁi fóra
a ta slouÏila procesu komunikace
a spolupráce. Sbor odborníkÛ slouÏí
jako mozkov˘ trast na strategické
úrovni. T˘m zab˘vající se uvedením
do praxe svádí dohromady zamûstnance z obou organizací a kontrolní
v˘bor dodává aktuální informace
pro ty, kteﬁí jsou na rozhodovací
pozici. Tato fóra zaji‰Èují cirkulaci
informací, provedení rozhodnutí
a krok po kroku budují vzájemnou
dÛvûru.

chovskou ekonomickou strukturu
(malé a stﬁední podniky, firmy s globální pÛsobností, tradiãní a novátorská odvûtví, odvûtví orientovaná na
v˘robu a sluÏby) vyváÏenou a zejména
podpoﬁit malé a stﬁední podniky, aby
mohly nadále pÛsobit v Mnichovû.

ract
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Mnichovská business centra jako strategick˘ nástroj pro podporu mal˘ch
a stﬁedních podnikÛ
Tﬁi otázky pro Karlheinze Reibera, zástupce ﬁeditele odboru práce a ekonomického rozvoje

Proã vá‰ odbor vybudoval síÈ mnichovsk˘ch business center?
Malé a stﬁední podniky jsou zejména v oblasti odborné ﬁemeslné práce jedním z pilíﬁÛ mnichovské prÛmyslové struktury. Hlavním
úkolem mûstské strategie rozvoje ekonomiky je proto podporovat rÛst pﬁípadn˘ch mal˘ch a stﬁedních podnikÛ, posílit je a podpoﬁit
je, aby se moly stát pevnou souãástí mnichovské ekonomické struktury. Tyto podniky také stabilizují pracovní trh. Jsou v‰ak ãasto
nuceny opustit mûsto kvÛli nedostatku míst pro podnikání. DÛvodem je jednak pﬁíli‰ vysoká cena tûchto prostor a také proto, Ïe
v˘roba koliduje s nároky na bydlení, sluÏbami, zátûÏí z dopravy a prÛmyslov˘m zneãi‰tûním. Z tûchto dÛvodÛ jsme proto zaloÏili
business centra.
Jak mûsto podporuje malé a stﬁední podniky prostﬁednictvím business center?
Mûsto nabízí individuálnû pﬁizpÛsobené lokality pro malé a stﬁední podniky. Jsou soustﬁedûny v jedné budovû, coÏ jim umoÏÀuje
spoleãnû vyuÏívat administrativní sluÏby i infrastrukturu a vzájemnû spolupracovat. Mnichovská business centra jsou dobﬁe známá
a oblíbená, protoÏe zlep‰ují obchodní kontakty mezi firmami.

Proã jsou tak dÛleÏitá pro Isar Sued?
Isar Sued je projekt obnovy mûstské ãásti, kde Siemens chce zlep‰it stav svého pozemku na Hofmanstrasse a celkovû zvelebit tuto
velkou oblast. V novû zbudované mûstské ãásti budou kanceláﬁské prostory, které vyuÏijí hlavnû spoleãnosti poskytující sluÏby a také
zde nalezneme obytné domy. Pokud se zv˘‰í hodnota takov˘ch míst, malé podniky, které tu dﬁíve sídlily, se budou muset odstûhovat. Proto, aby zde mohly zÛstat, se Siemens a odbor ekomonického rozvoje domlouvají na pÛsobení business center v mûstské ãtvrti Obersendling. To by umoÏnilo podnikÛm zÛstat v oblasti.

Partnerství pro bydlení
a sociální strukturu
Na konci devadesát˘ch let 20. století se
opût objevila zv˘‰ená poptávka po levném a nebo stﬁednû drahém bydlení.
Stalo se tak z nûkolika dÛvodÛ. Lidé se jednak stûhují do vût‰ích bytÛ a díky prosperující ekonomice stoupá poãet domácností a obyvatel. To má dopad zejména na
rodiny se stﬁedním pﬁíjmem a ty obãany,
kteﬁí mají omezené moÏnosti zv˘‰it svÛj
pﬁíjem. Ov‰em napjat˘ trh s byty je také
pﬁekáÏkou ekonomického rozvoje. V roce
2001 mûstská rada potﬁetí aktualizovala
koncept bydlení a dokonce na prvním setkání se Siemensem mûsto upozornilo na
nezbytnost vytvoﬁení nového bydlení
v Isar Sued. Diskutuje se o kompenzacích
za ztrátu v˘robních prostor pro malé
a stﬁední podniky, podílu sociálního bydlení, spolufinancování sociální infrastruktury a veﬁejn˘ch prostor. Odsouhlasené
v˘sledky budou zakotveny do urbanistické
smlouvy.

Smlouva o mnichovském
urbanistickém rozvoji:
prostředek k financování dalších nákladů v průběhu rozvojových projektů
Vlastníci pÛdy, jejíÏ vyuÏití je vázáno zákonem, mohou pﬁi probíhajících zmûnách
získat velké finance. V mnoha mûstech
pak v takov˘ch oblastech je to vlastnû
veﬁejnost, která hradí náklady na fysickou
a sociální infrastrukturu. Mûsto Mnichov
se uÏ dlouho zab˘vá tímto nerovnováÏn˘m rozdûlením ziskÛ a nákladÛ. Vysoká
cena infrastruktury a omezování rozpoãtu
se stávají problémem pro rozvoj projektÛ.
Nûmecké mûstské úﬁady dostaly povolení
podle federálního zákona uzavírat smlouvy o urbanistickém rozvoji s vlastníky
pozemkÛ, kteﬁí inkasují zisk. A proto mohl
b˘t v roce 1994 v Mnichovû pﬁijat koncept o sociálnû vyváÏeném vyuÏití pozemkÛ. To znamená, Ïe vlastníci pÛdy nesou
ãást finanãních nákladÛ na rozvoj a souhlasí s poskytnutím pﬁíspûvku na vznik
sociálního bydlení a obchodní aktivity. Po

období intensivních diskusí s místními
aktéry, byla vyhlá‰ka pﬁijata. Jedním
z dÛvodÛ jejího pﬁijetí byl fakt, Ïe je tak
podpoﬁena realizace mnoha rozvojov˘ch
projektÛ.
Nyní se jedná o nov˘ch mûstsk˘ch smlouvách, které jsou pﬁedstupnûm pro nové
plány o vyuÏití pozemkÛ, jejichÏ úãel bude
regulován zákonem. Základní principy
této dohody jsou zakotveny v pﬁíslu‰né
smlouvû. Pracovní skupina sloÏená ze
zástupcÛ jednotliv˘ch odborÛ má za úkol
uvést tyto principy do praxe. Pﬁíspûvek
majitelÛ pozemkÛ by nemûl pﬁesáhnout
2/3 pﬁidané hodnoty, coÏ stanoví nov˘
stavební zákon. Vymezují se tak pozemky
pro dopravní obsluhu, zelená prostranství
a veﬁejné prostory. Spolupodílejí se na
financování denních center péãe o dûti
a základní ‰koly a souhlasí, Ïe zde bude
30% bytÛ pro sociálnû slab‰í obãany. Siemens tak pﬁispûje svou ãástí na rozvoj projektu Isar Sued.

Institucionální situace v Německu ukázaná na příkladu Mnichova
Nûmecko je federací 16 státÛ (Laender). Berlín, Hamburg a Brémy jsou
mûstsk˘mi státy. Ostatní jsou spolkov˘mi zemûmi tak jako Bavorsko s hlavním mûstem Mnichovem. Nûmeck˘
systém má tﬁi úrovnû – národní, Laender a mûstskou. Dále jsou zde meziúrovnû (Kreis) a to pouze mezi úrovní
Laender a men‰ími mûsty. Mûsto Mnichov má mandatorní zodpovûdnost
za vlastní administrativu mûsta
a meziúroveÀ je to mûstské plánování,
urbanistick˘ rozvoj a obnova, v˘stavba a správa místních silnic a silnic
druhé úrovnû, základní a stﬁední
‰koly, ãásteãnû sociální péãe a péãe
o mládeÏ. Dal‰ím úkolem, kter˘ nab˘vá na v˘znamu, je podpora místní

ekonomiky, podpora mûstské ekonomické základny, sociální soudrÏnost,
rozvoj ekonomick˘ch perspektiv
a mezinárodní marketing mûsta.
Mnichov má pﬁímo voleného starostu
a dva zástupce starosty, kteﬁí jsou
voleni mûstskou radou. Mûstská rada
sestává z 80 volen˘ch ãlenÛ. Starosta
pﬁedsedá mûstské radû, vede schÛze
a urãuje agendu. Souãasnû je také hlavou administrativy. Mûstská rada také
volí nadpoloviãní vût‰inou vedoucí
dvanácti odborÛ mûstské rady.
Mûsto má 25 mûstsk˘ch ãtvrtí s místními radami. Od roku 1996 jsou voleni pﬁímo i pﬁes to, Ïe stále nedo‰lo
k decentralizaci administrativy. Hlavní
úlohou místních rad je zab˘vat se

místními záleÏitosti. Musí b˘t informováni a zvaÏovat pﬁíslu‰ná rozhodnutí, která se dot˘kají jejich mûstské
ãásti. Disponují sv˘m vlastním mal˘m
rozpoãtem.
Od roku 1955 je moÏné organizovat
v Bavorsku veﬁejná referenda na úrovni samospráv. Rozhodnutí obãanÛ
v referendu se rovná rozhodnutí mûstské rady. V mûstech s více neÏ 100
000 obyvateli, úspû‰né hlasování vût‰inou hlasÛ vyÏaduje podporu aspoÀ
deseti procent oprávnûn˘ch voliãÛ.
V listopadu 2004 se v Mnichovû koná
referendum o v˘‰kov˘ch budovách
a to ovlivní rozvoj projektu Isar Sued.

Veřejné finance ovlivněné globalizací
Proã se tak prosperující mûsto jako
Mnichov pot˘ká s rozpoãtov˘mi
problémy? V prÛbûhu nûkolika
posledních let místní úﬁady po
celém Nûmecku ãelí zvût‰ujícím se
deficitÛm jejich rozpoãtÛ. Mimo
zátûÏe pﬁedstavované problémy
s nezamûstnaností a poskytováním
sociální podpory se finanãnû sloÏitá
situace je‰tû dál zhor‰uje vlivem
národního finanãního systému
a nestálosti lokálních pﬁíjmÛ. Legislativní podklad pro nejdÛleÏitûj‰í místní daÀ, na obchodu závislou Ïivnostenskou daÀ (Gewerbesteuer), stanoví federální vláda. Napﬁíklad
v roce 2002 soukromé firmy mohly
vyvaÏovat pﬁíjmy a ztráty mezi
mateﬁskou spoleãností a dceﬁinn˘mi
firmami. To zpÛsobilo, Ïe vût‰ina
spoleãností s globální pÛsobností
platila men‰í daÀ a nûkteré z tûchto
firem dokonce dostaly vysoké daÀové refundace od mûsta. V roce 2002

se v Nûmecku zformoval expertní
t˘m, kter˘ má za úkol reformovat
finanãní systém. Diskuse o tomto
problému je‰tû nebyla ukonãena.
Urãitého zlep‰ení bylo dosaÏeno
díky novelizaci zákona, zejména nejnovûj‰ích federálních regulace
v oblasti nezamûstnanosti a sociální
politiky.
Tato krize má ov‰em i hlub‰í dÛvody. Nûmecká ústava (Deutsches
Grundgesetz) garantuje mûstÛm
právo na samosprávu tvoﬁenou
demokraticky zvolen˘mi místními
úﬁady. Ve srovnání s ostatními
evropsk˘mi zemûmi, nûmecké místní vlády mohou v mnoha oblastech
v˘znamnû ovlivnit svou funkci
a politickou roli. Ov‰em jsou v‰ak
pﬁitom stále aÏ druhou administrativní úrovní v rámci státu. To vede
k tomu, Ïe jsou vylouãeny z mnoha
politick˘ch procesÛ, coÏ je po‰kozuje v nynûj‰í dobû nástupu globaliza-

ce a evropské integrace. Souãasná
legislativa jim proto neumoÏÀuje
hrát silnou roli v místû svého pÛsobení. Tak napﬁíklad dostávají nové
úkoly, av‰ak jejich ãinnost není podloÏena dostateãnou finanãní podporou. Federální a lokální vláda mezi
sebou nemají Ïádné finanãní propojení. Pouze nové vztahy zaloÏené na
spolupráci mezi rÛzn˘mi politick˘mi
úrovnûmi a rovnûÏ mezi mûsty
a jejich regiony by mohly zlep‰it
finanãní situaci a uãinit ji trvale udrÏitelnou.

Kontakt:
Grand Lyon
20 rue du Lac
F - 69003 Lyon

Ředitelství pro oblast
prosperity a strategie
aglomerace
Patrick Lusson :
tel. 00 33 (0)4 78 63 46 65
Corinne Hooge / Christophe Pons
tel. 00 33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

www.interact-network.org

Mnichovský tým Interactu:
raymond.saller@muenchen.de
sylvia.pintarits@muenchen.de
manfred.miosga@ssg.geo.uni-muenchen.de
sabine.hafner@ssg.geo.uni-muenchen.de
adam@isw.de

[ Interact] je tematickou sítí
v rámci hlavní ãinnosti pro „Mûsto
zítﬁka a kulturní dûdictví“ programu
„Energie, Ïivotní prostﬁedí a udrÏiteln˘
rozvoj“ v rámci 5. rámcového programu
Evropské unie
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