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NÁZEV: 
 

Zapojení města Žďár nad Sázavou do MA21 

 

ANOTACE: 
 
Návrh na zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21). 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu 
místní Agenda 21 (MA21). 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Starosta města 

Předkládá: 
Rada města 

 



Nazev materialu: Zapojenf mesta Zcfar nad Sazavou do MA21 

Pocet stran: 2 

Pocet pi'floh: 2 

Pop is 

Mfstnf Agenda 21 (MA21) je nastroj ke zlepsovani kvality verejne spravy, strategickeho rizeni, 
zapojovani verejnosti a budovani mistniho partnerstvi, s cilem podporit systematicky 
postup k udriitelnemu rozvoji na mistni ci regionalni urovni. 
Jedna se o mezinarodnf program zavadeni zasad udrfitelneho rozvoje na mistni urovni (mesta, 
obce, regiony), jehoz cilem je rozvoj procesu, ktere pi'iznive ovlivni kvalitu zivota nejen soucasnych 
obyvatel, ale take zivot generaci jejich deti, to vse ve spolupraci s vei'ejnostf. 
Mezinarodnf program mfstni Agenda 21 je zakotven v dokumentu OSN - Agenda 21, k jehoz 
naplnovanf se na Summitu Zeme v race 1992 zavazaly desitky statu vcetne Ceske republiky. 
MA21 je progresivni zastresujicf metodou zvysovani kvality vei'ejne spravy, vedouci k praktickemu 
uplatneni principu udrfitelneho rozvoje na mistni a regionalnf urovni. Na rozdil od dalsich metod 
pi'inasi s sebou krome kvalitnejsf a efektivnejsi prace vei'ejne spravy i i'adu pi'idanych hodnot -
spokojenost obyvatel, jejich aktivni zapojenf do vei'ejneho zivota i do spolurozhodovani o vecech 
vei'ejnych, ale take promysleny pi'fstup ke strategickemu planovani a i'izenf. 

V race 2006 mistnf Agendu 21 (MA21) zai'adilo Ministerstvo vnitra mezi oficialni metody zvysovanf 
kvality ve vei'ejne sprave, spolu s dalsimi metodami jako jsou napi'. benchmarking, CAF nebo 
Balanced Scorecard, ktere navfc efektivne propojuje. 
Ministerstvo zivotniho prosti'edf bylo prvni narodni instituci, ktera vytvorila pro podporu realizace 
MA21 v CR financni nastroj, formou sveho Revolvingoveho fondu. 
S podporou Ministerstva pro mistni rozvoj se MA21 stala v race 2010 soucasti "Strategickeho 
ramce udrfitelneho rozvoje CR" Ue mj. indikatorem v prioritnf ose 3 "Rozvoj uzemi"). 
V lednu 2012 schvalila vlada CR dokument "Koncepce podpory mistni Agendy 21 v CR do roku 
2020". 
V race 2014 pi'evzal garanci nad Radou vlady pro udrzitelny rozvoj Urad vlady, cimz byla posilena 
pozice udrfitelneho rozvoje a mfstni Agendy 21 . 

Soucasti MA21 
• organizacni zazemi, planovani a hodnoceni postupu MA21 
• zapojeni vei'ejnosti, mfstni partnerstvi, komunitni planovani 
• strategicke i'fzeni k udrfitelnemu rozvoji, monitorovani postupu 
• komunikace, propagace, informovanost, sdileni dobre praxe 
• financovani, motivace v ramci MA21 

Kriteria MA21 - nastroj pro merenf kvality MA21 
Postup mest, obcf a regionu v ramci kvalitnf MA21 je pi'ehledne mei'itelny Kriterii MA21, ktera jsou 
od roku 2010 pi'izpusobena pro vsechny typy municipalit. 
Sada Kriterii MA21 je oficialne zastresena Radou vlady pro udrzitelny rozvoj a jejich plneni je 
sledovano ve verejne pi'istupne Databazi MA21. 
Cilem kriterii nenf poskytnout obcfm jednotny navod pro realizaci MA21, ale pi'ehledny 
nastroj/voditko pro zakladni body prostupu. 
V soucasne dobe je k dispozici celkem 5 typovych sad kriterii: 

• pro mesta (zakladni sada kriterii) 
• pro statutarni mesta 
• pro male obce do 2. tis. obyvatel 
• pro mikroregiony 
• pro kraje 



Sada jednadvaceti kriterii je rozclenena do 4 hlavnich kategorii die dosazene urovne MA21 
(,A"/nejvyssi - ,0"/nejnizsi). Uvedenym kategoriim predchazi ,startovaci skupina" tzv. 
, Zajemci". V teto skupine se nyni nachazi Mesto Zd'ar nad Sazavou. 
Prehled kategorii MA21: 

• Kategorie ,Zajemci" - zahrnuje vsechny evidovane zajemce o problematiku MA21 a je 
otevrena nejen municipalitam, ale take dalsim subjektUm aktivne zapojenym do realizace 
MA21 , napr. neziskovym organizacfm). 

• Kategorie D: ,START"- ,zacatecnicka" uroven MA21 , predpoklada organizacni zajisteni 
procesu MA21 a start vybranych informacnich aktivit- clanky, web atp.). 

• Kategorie C: ,STABILIZACE" - mirne pokrocila uroven MA21, predpoklada aktivni 
zapojeni verejnosti a politicke zastreseni procesu MA21. 

• Kategorie 8: ,SYSTEM RiZENi" - pokrocila uroven MA21 , predpoklada zavedeni 
a pouzivani systemu rizeni municipality die zasad MA21 . 

• Kategorie A: ,DLOUHODOBY PROCES"- nejvyssi uroven MA21, prepoklada strategicky 
a dlouhodoby rozvoj za aktivni ucasti verejnosti , zalozeny na principech udriitelneho 
rozvoje a smerujicf ke zvysovani kvality zivota obcanu. 

Vice viz priloha tohoto materialu. 

Prehled zapojenych obcf do MA21 v Kraji Vysocina: 
• c hotebor ( od roku 2011 ) 
• Havlickuv Brod ( od roku 2013) 
• Humpolec (od roku 2006) 
• Nove Mesto na Morave ( od roku 2007) 
• Pelhrimov (od roku 2006) 
• Polna ( od roku 2009) 
• Jihlava (od roku 2007) 
• Velke Mezirici (od roku 2006) 
• Tfebic ( od roku 2006) 

Z mensich obci v ORP Zdar nad Sazavou jsou zapojene: 
• Krizanky (od roku 2006, nyni ve skupine B- v Kraji Vysocina jsou nejlepsi obci) 
• Mala Lose nice ( od roku 2012) 
• Sazava ( od roku 2011) 

Financni naklady 
• zapojeni se do projektu MA21 neprinasi zadne financni naklady, naopak je zde moznost 

cerpat financni prostredky z grantoveho programu Kraje Vysocina ,Zdravy kraj a MA 21" 
(napr. personalni a materialni zabezpeceni). 

Benefity: 
• moznost kazdorocne cerpat financni prostredky z grantoveho programu Kraje Vysocina 

,Zdravy kraj a MA 21". V pfipade, ze bude Mesto zadat na rok 2017, muze ziskat dotaci ve 
vy§i 60 tisic korun) na aktivity, ktere jsou napsany v akcnim planu (dokument, kte,Y 
obsahuje harmonogram akci, ktere v ramci projektu budou po cely rok rea/izovany) 

• podpora komunitnich aktivit, aktivit spoluprace (s neziskovym sektorem, se soukromym 
sektorem a verejnosti. 

• propagace mesta a myslenek zdraveho zivotniho stylu (nakladani s odpady, ekologicka 
vychova- uklid verejnych prostranstvi za pomoci napr. osadnich vyboru apod.) 

• propagace mistnich vyrobcu a vyrobku (trhy apod.) 
• zapojeni siroke verejnosti do reseni ruznych problemu ve meste (neziskove organizace, 

podnikatele, firmy, samosprava apod.) 



Geneze pripadu 

Rada mesta projednala zapojeni mesta Zd'aru nad Sazavou do projektu MA21, c. usn. 
832/2016/STAR a doporucila zastupitelstvu mesta schvalit zapojeni mesta Zd'aru nad Sazavou 
do projektu MA21 . 

Navrh reseni 

Schvalit zapojeni mesta Zd'aru nad Sazavou do projektu MA21. 

Varianty navrhu usneseni 

Zastupitelstvo mesta schvaluje zapojeni mesta Zd'aru nad Sazavou do projektu mistni Agenda 21 . 

Zastupitelstvo mesta neschvaluje zapojeni mesta Zd'aru nad Sazavou do projektu mistni Agenda 
21. 

Doporuceni predkladatele 
Po projednani schvalit zapojeni mesta Zdaru nad Sazavou do projektu MA21 . 

Stanoviska 
Projednano v Rade mesta dne 31 . 10. 2016, ktera doporucila zastupitelstvu mesta zapojeni mesta 
Zd'aru nad Sazavou do projektu mistni Agenda 21 (MA21). 



Akcni plan- navrh aktivit na rok 2017 v ramci projektu MA21 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

EJ Pfiprava Zlidosti o podporu napliiovfuli MA21 na Kraj VysoCina 
n 

V yrocni setkani - podnikatelsky sektor 

Unor Podani zadosti na Kraj Vysocina o podporu napliiovani a propagace principii 
mistni Agendy 21 a Zdravi 21 

I Setkani s obcany 

I Setk{mf SMART CITY 

Brezen Priibefua aktualizace weborych stninek k MA21 [~~] Tiskova zpniva o MA21 

Duben I Pfiprava DPNK17 

I Setkani s osadnimi vybory 

I Setkaru SMART CITY 

E] Setk.ini s obCany 

Priibefua aktualizace webovych stranek k MA21 

H~kani s obcany 

U Vyhodnoceni DPNK17 

I;= c=v=erv= e=n=ec=;ll Tiskova zprava, F ACEBOOK 

EJ 
I Zafi II Setkanf s osadnfmi vybory 

j Rljen II Vyuctovani projektu 

El Setkani neformalni skupiny- vyhodnoceni roku 2017, plan~~ rok 2018 

Priibefua aktualizace webovych stranek k MA21 

I 
I 

IProsinec lr=========================================================~ 
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ma21.cz 
mistniagenda21.cz 

udrzitelne ‑mesto.cz

MA21 jako nástroj řízení kvality
… je progresivní metodou řízení kvality veřejné správy, vede k praktickému uplatnění 
principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

… má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy atd.) dbát 
na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým 
občanům poskytuje.

… je zaměřena nejen dovnitř úřadu (kvalita strategického plánování a řízení, efektivní 
nakládání s financemi), ale zejména navenek (systematické zapojování veřejnosti, prů-
běžná komunikace, otevřené sdílení zkušeností atd.).

… je využitelná ve všech typech municipálních úřadů – od malých obcí, přes středně 
velká a velká města, mikroregiony, kraje či dokonce místní akční skupiny.

… je přehledně měřitelná a lze ji vyhodnocovat díky schválené sadě kritérií. Pokroči-
lost jednotlivých měst, obcí a regionů lze sledovat v Databázi MA21, která je všem pří-
stupná na webu.

… většina pokročilých realizátorů MA21 je sdružena v asociaci Národní síť Zdravých 
měst ČR, kde je obcím a regionům poskytována průběžná metodická a realizační podpo-
ra (školení, sdílení informací a zkušeností, pomoc v místě apod.).

Kdo se může zapojit?
Každý typ municipality má svá specifika, 
proto je základní sada Kritérií MA21
uzpůsobena pro…

… města (včetně statutárních)
… malé obce do 2 tis. obyvatel
… mikroregiony
… kraje
… místní akční skupiny (MAS)

stav k 12/2015

kategorie   2
kategorie   3
kategorie   45
kategorie   32
zájemci  72   
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C

B

A
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http://www.ma21.cz
http://www.MistniAgenda21.cz
http://www.Udrzitelne-Mesto.cz


ma21.cz 
mistniagenda21.cz 

udrzitelne ‑mesto.cz

Kategorie – ZÁJEMCI
• startovací bod
• bez formálních struktur či procesů
• smyslem je být informován o tom, co MA21 obnáší

Kvalitu MA21 lze měřit a porovnávat
Pro měření kvality MA21 existuje oficiální sada Kritérií MA21, schválená Radou vlády 
pro udržitelný rozvoj (RVUR). Čtyři kategorie (A – D) mají vlastní kritéria a měřitelné 
ukazatele, kterými lze hodnotit kvalitu procesu i výstupů. K postupu do vyšší kategorie 
je vždy nutné naplnit všechna kritéria kategorií předcházejících.

Kritéria MA21 jsou doložena povinnými „důkazy“ ve veřejně přístupné Databázi MA21 
(www.ma21.cz). Databázi a správnost evidovaných důkazů garantuje Pracovní skupina 
pro MA21 (PS MA21) v  rámci Výboru pro udržitelné municipality při RVUR. Gesci 
nad fungováním PS MA21 má Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Administraci 
a  technickou správu Databáze MA21 zajišťuje agentura CENIA na základě požadavků 
MŽP a PS MA21.

Nezbytné součásti MA21
• organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu
• zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování
• strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, monitoring stavu
• komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe
• financování, motivace

Kategorie ZÁJEMCI

Kategorie START

Kategorie STABILIZACE

Kategorie SYSTÉM ŘÍZENÍ

Kategorie DLOUHODOBÝ PROCES

D

C

B

A

KRITÉRIA ZÁJEMCI
Č. KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT

I. Zájem o zápis do evidence MA21 Vyplnění registračního 
formuláře do Databáze MA21 Ano/Ne

II. Kontaktní osoba MA21 Stanovení kontaktní osoby 
zástupce právnické osoby Ano/Ne

III. Zpětná vazba o stavu MA21 Pravidelné potvrzení zájmu  
o evidenci v Databázi MA21 Ano/Ne

4
5
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http://www.ma21.cz
http://www.MistniAgenda21.cz
http://www.Udrzitelne-Mesto.cz


KRITÉRIA D
Detailní podmínky jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech hodnocení MA21
na webu www.mistniagenda21.cz

* upraveno pro malé obce/mikroregiony/MAS

Č. KRITÉRIUM Č. ukazat. UKAZATEL LIMIT

1. Organizační  
struktura MA21

1.1 Ustanovení odpovědného  
politika pro MA21 Ano/Ne

1.2 Ustanovení  
koordinátora MA21 Ano/Ne

1.3

Existence neformální skupiny 
pro MA21  
(může být i oficiální  
orgán – viz Kritérium 5)

Ano/Ne

2.

Aktivní zapojování 
veřejnosti do oblastí 
plánování a rozhodování 
(typu kulaté stoly, fórum 
UR/MA21 aj.)

2.1

*

Plánování s veřejností (akční 
nebo komunitní plánování)  
(možno též veřejné fórum  
– viz Kritérium 10)

Minimálně  
2 plánovací  
akce za rok 

3. Prezentace činností  
a výstupů MA21

3.1. Aktualizace webové stránky 
s informacemi o MA21

Informace  
o aktuálních 
aktivitách 
v daném roce  
na webu

3.2

*

Uveřejňování zpráv o MA21 
v místních/regionálních/
celostátních médiích

Minimálně  
4 zprávy  
v médiích za rok 

4.

Spolupráce/partnerství 
sektoru veřejné správy, 
občanského sektoru 
a podnikatelského 
sektoru

4.1

*

Společné zapojení zástupců 
občanského sektoru  
a podnikatelského sektoru  
do aktivit v rámci MA21

Minimálně 2 
společné aktivity 
za rok

A

C
B

D

ma21.cz 
mistniagenda21.cz 

udrzitelne ‑mesto.cz

Kategorie D – START
• organizační zázemí na straně obce, města či regionu
• aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování
• aktivity založené na principu partnerství
• start vybraných informačních aktivit – články, web, FB

„Řadu věcí, jako je plánování 
s lidmi či osvětové kampaně, 
jsme ve městě již dělali. 
Zapojení do MA21 nám však 
pomohlo tyto aktivity vylepšit, 
zasadit do smysluplnějšího 
celku. Naučili jsme se lépe 
pracovat s informacemi 
a více akce propagovat vůči 
občanům.“

Nový Jičín

D
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http://www.ma21.cz
http://www.MistniAgenda21.cz
http://www.Udrzitelne-Mesto.cz


KRITÉRIA C
Detailní podmínky jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech hodnocení MA21
na webu www.mistniagenda21.cz

* upraveno pro malé obce/mikroregiony/MAS
** upraveno pro kraje

Č. KRITÉRIUM Č. ukazat. UKAZATEL LIMIT

5.
Oficiální orgán 
samosprávy 
pro MA21

5.1
**

Ustanovení/existence orgánu 
rady/zastupitelstva pro sledování 
postupu MA21 složeného 
ze zástupců veřejné správy, 
neziskového sektoru  
a komerčního sektoru

Min. 1 zástupce  
z každého 
sektoru

6.

Oficiálně schválený 
dokument k MA21 
(deklarace, charta 
apod.)

6.1
Schválení dokumentu 
k MA21 zastupitelstvem města/
obce

Ano/Ne

7.

Informace,  
vzdělávání 
a osvěta k UR 
a MA21

7.1.
Pořádání osvětových kampaní 
k UR (Den Země, Evropský týden 
mobility apod.)

Minimálně 
1 kampaň za rok

7.2.
*

Realizace osvětových akcí k UR, 
MA21 a souvisejícím tématům 
pro úřad nebo veřejnost (mimo 
kampaň) 

Minimálně 
1 osvětová akce 
za rok

8. Sledování a hodnocení 
procesu MA21 8.1

Projednání roční pravidelné 
zprávy o MA21 a akčního plánu 
zlepšování MA21 radou nebo 
zastupitelstvem města/obce

Ano/Ne

9.
Finanční podpora 
aktivit MA21 ze strany 
samosprávy 

9.1
**

Schválení finanční podpory 
aktivit MA21 vyplývajících  
z kom. plánování radou nebo 
zastupitelstvem města/obce 
(možná jednorázová podpora, 
případně systematická podpora 
‑ viz Kritérium 13)

Minimálně 
1x za rok

10.

Pravidelné veřejné 
fórum UR/MA21 
k celkovému rozvoji 
města/obce,
mikroregionu/MAS 

10.1
*

**

Pořádání veřejného fóra UR/
MA21 k celkovému rozvoji města/
obce, mikroregionu/MAS

Minimálně 
1x za rok

11.
Certifikované 
proškolení 
koordinátora MA21

11.1

Absolvování, případně aktuální 
účast koordinátora MA21 na 
akreditovaném školení pro 
koordinátory MA21

Ano/Ne

D

B
A

C

ma21.cz 
mistniagenda21.cz 

udrzitelne ‑mesto.cz

Kategorie C – STABILIZACE
• politické zastřešení procesu MA21
• schválení oficiálního dokumentu k MA21
• začlenění MA21 do oficiální organizační struktury úřadu
• vyšší míra zapojení a aktivní účast občanů

„Tím, že se zastupitelstvo města 
oficiálně přihlásilo k principům 
udržitelného rozvoje a místní 
Agendě 21, jsme nastartovali 
řadu nových spoluprací a aktivit. 
Podařilo se nám lépe zapojit 
a zaktivizovat řadu partnerů 
a dodat spolupráci systém a lep-
ší koordinaci. Neziskovky, školy, 
podnikatelé, úředníci i politici 
společně u jednoho stolu navr-
hují nové i hodnotí již probíhající 
akce a aktivity. Naučili jsme se 
lépe plánovat s občany, lépe  
komunikovat o tom, co je ve 
městě třeba.“ Dačice

C
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KRITÉRIA B
Detailní podmínky jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech hodnocení MA21
na webu www.mistniagenda21.cz

* upraveno pro malé obce/mikroregiony/MAS

Č. KRITÉRIUM Č. ukazat. UKAZATEL LIMIT

12.

Strategie UR města/
obce nebo strategický 
plán rozvoje města/obce 
respektující principy UR

12.1
*

Strategie UR města/obce nebo 
strategický plán k UR schválené 
zastupitelstvem města/obce

Ano/Ne 

13.

Dílčí koncepce, která je 
v souladu se Strategií UR 
města/obce nebo strate‑
gickým plánem rozvoje 
města/obce respektují‑
cím principy UR

13.1
*

Dílčí koncepce, která naplňuje 
principy UR, schválená 
zastupitelstvem města/obce

Prohlášení 
o naplňování 
principů UR 
uvedeno min. 
v 1 platné dílčí 
koncepci

14.
Systém finanční podpory 
města/obce pro realizaci 
opatření MA21

14.1
*

Schválení systému finanční 
podpory (nebo alespoň 
jeho dílčí části) zahrnujícího 
podporu MA21 radou nebo 
zastupitelstvem města/obce

Ano/Ne 

15.
Získávání externích 
zdrojů pro realizaci 
MA21 

15.1
Získávání externích zdrojů pro 
realizaci aktivit MA21 (externí 
dotace, granty aj.)

Minimálně 1 
aktivní externí 
zdroj nebo 
podaná žádost 
v roce

16.
Stanovení a sledování 
vlastních indikátorů ke 
Strategii UR 

16.1 Stanovení a sledování vlastních 
indikátorů ke Strategii UR Ano/Ne

17.
Sledování mezinárodně 
standardizovaných 
indikátorů UR 

17.1
*

Sledování mezinárodních 
indikátorů UR Ano/Ne

18.
Výměna zkušeností 
a přenos příkladů dobré 
praxe v oblasti MA21 

18.1

Aktivní zveřejňování vlastních 
příkladů dobré praxe v rámci 
akce min. regionálního významu, 
příp. veřejně přístupné databáze

Ano/Ne

19.
Oficiální orgán 
samosprávy pro 
sledování stavu UR 

19.1
*

Ustanovení orgánu rady nebo 
zastupitelstva města/obce Ano/Ne

20. Management kvality  
v rámci veřejné správy 

20.1
*

Zavedení systému řízení kvality 
v rámci činnosti úřadu města/
obce

Ano/Ne

ma21.cz 
mistniagenda21.cz 

udrzitelne ‑mesto.cz

Kategorie B – SYSTÉM ŘÍZENÍ
•  ucelená strategie udržitelného rozvoje připravená za účasti expertů, 

partnerů a veřejnosti
• dílčí koncepce respektují principy udržitelného rozvoje
• systémová finanční podpora aktivit MA21 z vlastních i externích zdrojů
• měření a hodnocení postupu k udržitelnému rozvoji
• aktivní sdílení příkladů dobré praxe

„Postup z ’Céčka’ do ‚Béčka’ 
místní Agendy 21 byl pro nás 
velkým skokem v kvalitě. Díky 
systémovějšímu postupu jsme 
si udělali pořádek v jednotli-
vých rozvojových dokumen-
tech, začali jsme lépe pracovat 
s indikátory udržitelného roz-
voje a vylepšili jsme již dlouho 
zavedené grantové a dotační 
systémy města. Zásadní pro 
nás v tomto byla vzájemná 
inspirace a sdílení osvědčených 
praxí s ostatními.“

Vsetín

B
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KRITÉRIA A
Detailní podmínky jsou uvedeny v aktuálních Pravidlech hodnocení MA21
na webu www.mistniagenda21.cz

Č. KRITÉRIUM Č. ukazat. UKAZATEL LIMIT

21.
Principy UR jsou ve 
městě/obci prakticky 
uplatňovány 

21.1
Udržení/zlepšování stávajícího 
stavu a vlivu na UR (dle Metodiky 
kat. „A“)

Zjištění stavu /
vlivu minimálně 
1x za 3 roky

21.2
Spokojenost obyvatel s kvalitou 
života v obci/městě 
a s procesem MA21

Zjištění stavu 
minimálně 
1x za 2 roky

ma21.cz 
mistniagenda21.cz 

udrzitelne ‑mesto.cz

„Zpracování auditu udržitelného 
rozvoje bylo pro úřad velikou 
výzvou a impulsem. Jeho prac-
nost však pro nás byla vyvážena 
hned několikrát. Naučili jsme 
se lépe spolupracovat a koor-
dinovat aktivity napříč odbory 
úřadu. Známe své klady, ale 
i výzvy ke zlepšení, ať už v život-
ním prostředí, dopravě, sociální 
oblasti či v dalších tématech. 
Role externích expertů, kteří 
nám audit oponovali, byla neza-
stupitelná. Tyto výsledky mů-
žeme rovněž využít pro žádosti 
o finanční zdroje.“

Chrudim
 

Kategorie A –  DLOUHODOBÝ 
PROCES

• komplexní proces strategického řízení
•  MA21 koordinuje a dozoruje stálý orgán rady či zastupitelstva
• koordinace s dalšími metodami řízení kvality veřejné správy
•  důkladné sledování a vyhodnocování stavu udržitelného rozvoje  

na základě stanovených indikátorů, tzv. Audit udržitelného rozvoje  

Metodika hodnocení a audity udržitelného rozvoje 
V letech 2010-2012 vznikla Metodika, která je zaměřena na posuzování udržitelného 
rozvoje měst v rámci MA21. Hodnocení probíhá v deseti tématech udržitelného rozvoje, 
které vycházejí z mezinárodních Aalborských závazků. Výsledkem je tzv. Audit udržitelného 
rozvoje města. Metodika byla původně zaměřena na kategorii A, nyní je využívána již 
od kategorie C. Audit je vhodnou součástí každé strategie města, která se odvolává na 
udržitelný rozvoj.

Témata udržitelného rozvoje

Veřejná správa a územní rozvoj Životní prostředí 
Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita 
Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova 
Kultura a volný čas Sociální prostředí 
Zemědělství a venkov Globální odpovědnost

A
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Členové o NSZM ČR…
… ’Zdravé město’ je pro nás prestižní značkou, jsme členy elitního klubu obcí
… umíme lépe komunikovat s občany i partnery města
… díky síťové spolupráci máme řadu inspirací a osvědčených praxí
… své ukázkové aktivity dokážeme nyní lépe prodat a medializovat
… zlepšila se komunikace v rámci úřadu, dokážeme lépe strategicky řídit
…  díky asociaci máme dosah na řadu tuzemských i zahraničních odborníků 

a partnerských organizací

 
Zdravá města a regiony jsou vedeny…
…  k systémové podpoře zdraví (zdravotní profily, plány a koncepce) v souladu s meto-

dickými doporučeními Světové zdravotní organizace a Strategie Zdraví 2020,

…  k postupu dle metody řízení kvality místní Agenda 21 (strategické plánování a ří-
zení na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na udržitelný rozvoj). 
MA21 má svá pravidla a měřitelná kritéria hodnocení kvality. Je zastřešena Radou vlády 
pro udržitelný rozvoj.

Pohled do historie i současnosti Procesy komunikace a řízení ve Zdravém městě

Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není však pouhou ’úřední aktivitou’. 
Je zejména projektem komunitním, otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.

Přínosy členství v Národní síti Zdravých měst ČR
•  zastřešení významnou mezinárodní autoritou – dobrá vizitka vůči zahraničí 

i domácím partnerům
•  konzultace a pomoc v oblasti strategického plánování a řízení
•  síťová spolupráce, výměna zkušeností a dobré praxe v ČR i zahraničí
•  vzdělávací a osvětové akce
•  účast na pilotních aktivitách asociace i partnerů
•  e -mailový informační servis v mnoha oblastech
•  podpora pro projekty členů (odborní partneři, doporučení, informace o zdrojích, 

prezentace výstupů)
•  mediální propagace a podpora zajímavých aktivit členů

ZDRAVÁ MĚSTA, 
OBCE A REGIONY

1988… OSN Světová 
zdravotní organizace 

(WHO) startuje mezinárodní 
Projekt Zdravé město (WHO 

Healthy City Project) a přizývá 
nejvýznamnější evropské 

metropole. Projekt se brzy 
etabluje ve více než 30 

zemích v Evropě i mimo ni.

1994… jedenáct aktivních 
starostů v ČR zakládá 
Národní síť Zdravých 
měst České republiky 
(NSZM ČR) jako jedinou 
municipální asociaci v ČR, 
která má ve svém statutu 
systematicky podporovat 
praktickou realizaci hodnot: 
udržitelný rozvoj, 
zdraví a kvalita života 
v podmínkách měst, obcí 
a regionů.

2015… 
tuto síť tvořilo 
na 130 měst, 
obcí a regionů.

1988 1994 2015

info@nszm.cz
zdravamesta.cz | udrzitelne‑mesto.cz  

dataplan.info | facebook.com/nszm.cz
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Komunitní základ

Místní partnerství

Politické zastřešení 

Veřejná správa

místní akce

 projekty a aktivity pro 

kvalitu života, zdraví, 

udržitelný rozvoj

Sledování podmínek 

a vlivů na kvalitu života 

(udržitelný rozvoj) 

Strategické plánování 

a řízení (participativní)

 - deduktivní proces - 

vyškolený tým

Komunitní plánování 

- induktivní proces - 
 

  dohoda veřejnosti, 

politiků a odborníků

otevřená diskuse

mailto:info@nszm.cz
http://www.zdravamesta.cz
http://www.udrzitelne‑mesto.cz 
http://www.dataplan.info
http://www.facebook.com/nszm.cz


Nezbytné součásti MA21
• organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu
• zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování
• strategické plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, monitoring stavu 
• komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe
• financování, motivace

ma21.cz | mistniagenda21.cz 
zdravamesta.cz | udrzitelne‑mesto.cz 
dataplan.info | databaze‑strategie.cz

info@nszm.cz | facebook.com/nszm.cz

NSZM ČR ve spolupráci s PS MA21 v roce 2016. 
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů. Tištěno na recyklovaném papíru.

Materiál je podpořen z Programu švýcarsko ‑české spolupráce. 
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged EU.
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