AKČNÍ PLÁN 2016 – 2018 ke KONCEPCI PODPORY MA21 v ČR
na období 2012 – 2020

PRŮBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT V ROCE 2016

NÁZEV GESTORA/SPOLUPRACUJÍCÍHO SUBJEKTU:
GESTOŘI
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ,
MINISTERSTVO

VNITRA,

MINISTERSTVO

ZDRAVOTNICTVÍ,

MINISTERSTVO

PRŮMYSLU A OBCHODU, MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,
ÚŘAD VLÁDY, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT:
NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR
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PRIORITNÍ OBLAST 1: MEDIALIZACE, OSVĚTA, KOMUNIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Cíl 1.1: Zajistit osvětu a šíření informací o MA21
Opatření 1.1.1: Realizovat specifické informační a osvětové aktivity pro významné
cílové skupiny i veřejnost
Opatření je zaměřeno na nezbytné šíření informací o MA21 a udržitelném rozvoji pro další
významné cílové a oborové skupiny. Bude rozšířen systém vzdělávání níže uvedených
regionálních cílových skupin i široké veřejnosti. Je efektivní začlenit problematiku MA21 do
již existujících vzdělávacích aktivit resortů a státních institucí.
Aktivita
1.1.1.1

Projednat zařazení vzdělávacího modulu UR včetně MA21 do
vzdělávání zaměstnanců služebních úřadů

Popis:

Zařazení vzdělávacího modulu UR včetně MA21 do vzdělávání
zaměstnanců služebních úřadů bude předmětem jednání odpovědných a
spolupracujících subjektů

Odpovědnost:

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí

Spolupráce

Úřad vlády a všechny služební úřady

Termín:

31. 12. 2018

Indikátor:

Aktualizovaný modul VUR - včetně MA21 jako dobrovolný nástroj
implementace UR je součástí vzdělávání zaměstnanců služebních úřadů

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle Ministerstva vnitra ČR (MV) místní Agenda 21 představuje
dobrovolný nástroj podporující kvalitu života občanů prostřednictvím
realizace konkrétních kroků podporujících udržitelný rozvoj. Vzhledem
k zaměření místní Agendy na územní samosprávné celky bude zařazení
problematiky udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 do systému
vzdělávání úředníků služebních úřadů probíhat na základě dobrovolného
zájmu konkrétního služebního úřadu.
Dle Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) by povinné vzdělávání
k udržitelnému rozvoji se zaměřením na místní úřady (MA21) mělo být
průřezovým vzděláváním, nutným pro rozvoj kompetencí úředníků. MA21
je sice dobrovolným nástrojem, udržitelný rozvoj je ale globálním,
evropským, národním a tedy i regionálním a lokálním cílem (viz strategický
dokument „Česká republika 2030“)..
Vzhledem k termínu úkolu do 31. 12. 2018 budou na toto téma probíhat
další jednání.
Dle ÚV v této věci nebylo dosud nic podniknuto.

Slabé stránky Rozdílný pohled resortů (MŽP a MV) na problematiku.
plnění aktivity
Návrh
pro
období

změn Dle MŽP: pokračovat v jednání s cílem naplnit daný indikátor v uvedeném
další termínu.
Dle ÚV: návrh předložit na jednání Výboru pro municipality a RVUR.
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Aktivita
1.1.1.2

Zajistit osvětu o udržitelném rozvoji pro školy, včetně MA 21

Popis:

Na webu www. rvp.cz každoročně aktualizovat informaci o UR a MA 21
k 31. 8.

Odpovědnost:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády

Termín:

30. 6. 2017

Indikátor:

1)Informace o UR a MA21 jsou součástí RVP.
2) K 31. 8. jsou každoročně aktualizovány informace o UR a MA 21 na
webu www. rvp.cz.

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) indikátor
1 a 2 splněn.
2) Aktuální informace byly vyvěšeny na portálu www.rvp.cz.
Dle Úřadu vlády ČR (ÚV) byla informace o MA21 zveřejněna dne
26. 9. 2016
(http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12004),
stránka
do 29. 3. 2017 zobrazena 319x.

Slabé stránky
plnění aktivity
Návrh
pro
období

změn Dle ÚV: v textu informace posílit provazbu MA21 na školní prostředí (školní
další parlamenty, rozpočty atp.).
Dle MŽP: v rámci PS MA21 projednat změnu textu informace s novou
členkou za MŠMT
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Aktivita
1.1.1.3

Zajistit seznam kvalifikovaných lektorů pro realizaci vzdělávání pro
udržitelný rozvoj (dále jen VUR, včetně MA21) v municipalitách

Popis:

Zpracovat seznam lektorů VUR a poskytnout jej municipalitám
realizujícím MA21. Kritérium 7.2 kategorie „C“ představuje požadavek
„Realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, MA21 a souvisejícím
tématům pro úřad nebo veřejnost - osvětovou akci, zahrnující odborné
vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“, který přednáší kvalifikovaný lektor“,
dále pak „související témata s udržitelným rozvojem (např. „udržitelná
energetika“)“ Požadavek se aktuálně týká minimálně 30 municipalit,
osvětová akce musí proběhnout alespoň jednou ročně

Odpovědnost:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spolupráce:

Úřad vlády (Výbor pro VUR RVUR), Ministerstvo životního prostředí

Termín:

30. 6. 2016

Indikátor:

Seznam lektorů pro realizaci VUR na webu Výboru VUR RVUR

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MŽP splněno. Seznam byl schválen Výborem pro vzdělávání
k udržitelnému rozvoji RVUR (Výbor pro VUR RVUR) na zasedání 16. 2.
2017.
Výbor pro VUR
RVUR v roce 2016 nedodal slíbený seznam
kvalifikovaných lektorů pro VUR. Proto MŽP (předsedkyně PS MA21)
navrhlo renomované lektory z oblasti udržitelného rozvoje na základě
dosavadní praxe a spolupráce, aby bylo zajištěno v rámci MA21
požadované (a z municipalit žádané) vzdělávání.
MŠMT navrhovalo, aby v Seznamu byli mj. i koordinátoři EVVO tedy
pedagogové; MŽP tento návrh zamítlo a vytvořilo si svůj seznam bez
spolupráce s MŠMT, tedy bez pedagogické obce.
Seznam MŽP
předložilo Výboru pro VUR RVUR.
Dle ÚV: zpoždění v plnění úkolů dané nečinností Výboru pro VUR RVUR
z důvodu absence vedení výborů. Návrh seznamu lektorů projednán
a schválen na jednání Výboru dne 16. 2. 2017, budou zaslána doplnění
o konkrétní jména lektorů.

Slabé stránky Dle MŽP: návrh MŠMT, aby v pozici lektorů VUR na místní úrovni byli
plnění aktivity stávající koordinátoři EVVO MŽP akceptuje, ale za předpokladu
předchozího vzdělávání (proškolení) koordinátorů. Ti nejsou v současné
době – plošně - dostatečně kvalifikovaní v oblasti VUR. Z praxe je
známo, že často ztotožňují VUR a EVVO. Pasivní výbor pro VUR,
iniciativa přenechána na MŽP, Výboru pro municipality a PS MA21. Po
posledním zasedání (v únoru 2017) příslib větší iniciativy ze strany
MŠMT.
Dle ÚV: Výbor pro VUR RVUR se nescházel a nepracoval dle
očekávání, jeho činnost byla přerušena od ledna do září 2016, čímž
vzniklo zpoždění v plnění úkolu.
Návrh změn Dle MŽP: MŠMT na zasedání Výboru pro VUR přistoupilo na návrh MŽP
pro
další a Výboru pro municipality - prověří stávající situaci VUR a v budoucnu
období
další vzdělávání koordinátorů EVVO tak, aby mohli zastávat pozice
lektorů VUR na místní úrovni.
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Aktivita
1.1.1.4

Začlenit informace o MA21 do materiálů pro pracovníky hygienické
služby

Popis:

Pravidelně informovat o vývoji MA21 pracovníky v oblasti ochrany a
podpory veřejného zdraví Krajských hygienických stanic, zdravotních
ústavů a Státního zdravotního ústavu

Odpovědnost

Ministerstvo zdravotnictví

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

30. 6. 2016 a dále průběžně

Indikátor:

Informace o MA21 jsou součástí materiálů pro pracovníky hygienické
služby a je o nich referováno v rámci seminářů, porad odborných sekcí a
elektronickou formou.

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd) informace o vývoji MA21 byla
pracovníkům předána v rámci porady ředitelů odborů hygieny práce a
pracovního lékařství dne 17. 1. 2017 na MZd. Zúčastněným byl
představen Akční plán 2016 - 2018, dále byli seznámeni s aktualitami
v dané oblasti a s aktuálními termíny. Další předání informací je plánováno
elektronickou formou na SZÚ, všechny ZÚ a KHS na přelomu března a
dubna 2017.
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) spolupracovala s Ústavem pro
zdravotní gramotnost a českou pobočkou Světové zdravotní organizace
na přípravě programu 1. Národní konference o zdravotní gramotnosti.
Záměrem akce (plánované na leden 2017) je shromáždit důležité aktéry
v oblasti podpory zdraví v prostředí ČR a informovat je nejen o tématu
zdravotní gramotnosti, ale mj. o širších souvislostech ve vazbě na UR a
roli místních samospráv v tomto procesu.

Slabé
stránky
plnění
aktivity
Návrh změn
pro
další
období
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Aktivita
1.1.1.5

Propagovat dobrou praxi

Popis:

Propagace dobré praxe v oblasti MA21
udržitelného rozvoje www.udrzitelne-mesto.cz

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí

Spolupráce:

Úřad vlády

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

Průběžně, od 31. 3. 2016

Indikátor:

Web Galerie UR s aktualizací 1 krát měsíčně

prostřednictvím

Galerie

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Web v rámci projektu NSZM podpořen MŽP, které provádí kontrolu.
NSZM provozuje portál Galerie udržitelného rozvoje s několika tisíci
příkladů a střípků dobré praxe ve všech tématech udržitelného rozvoje.
Součástí portálu je v neposlední řadě i videogalerie.
Aktuality z Galerie jsou pravidelně široce distribuovány v rámci ekonferencí NSZM („Inspiromat NSZM“) a propagovány na facebooku
NSZM.
Galerie je jako zdroj dobré praxe dále propagována v rámci akcí NSZM.
V roce 2016 byla průměrná návštěvnost Galerie 700 os/měsíc.
Inspiromat NSZM je distribuován 3x měsíčně.

Slabé stránky Dle MŽP: zapojení dalších subjektů/přispěvatelů
plnění aktivity
Návrh změn Dle MŽP: projednání zapojení resortů a ÚV, případně dalších subjektů,
pro
další (SMO, SMS), specifikace „rolí“ jednotlivých subjektů v dané aktivitě. Využití
období
příkladů dobré praxe ze zahraničních služebních cest.
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Cíl 1.2: Zajistit výměnu informací mezi partnery a realizátory MA21 v rámci ČR i v
mezinárodním měřítku
Opatření 1.2.1: Podporovat síťovou spolupráci mezi realizátory MA21 k přenosu
zkušeností a dobré praxe a k dalšímu rozvoji MA21 v ČR
Aktivita
1.2.1.1

Sdílet zahraniční
municipalit

dobrou

praxi

v oblasti

udržitelného

rozvoje

Popis:

Sdílení zahraniční dobré praxe, získané v rámci dané instituce, s ostatními
resorty (prostřednictvím Pracovní skupiny MA21 a Výboru pro udržitelné
municipality RVUR, se zveřejněním na webu)

Odpovědnost

Ministerstvo životního prostředí

Spolupráce:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

Průběžně, od 31. 3. 2016

Indikátor:

Na webu Galerie udržitelného rozvoje www. udrzitelne-mesto.cz je
zveřejňován alespoň 1 příklad zahraniční dobré praxe měsíčně.

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) nechalo v roce 2016 zpracovat
studii/rešerši přístupů municipalit k hodnocení a plánování udržitelného
rozvoje (zpracovatel: COŽP UK v Praze). Byla představena na Výboru pro
udržitelné municipality, předána tajemníkovi tohoto Výboru a také
distribuována jeho členům fyzicky. Obsahuje nejen MA 21, ale i příklady
zahraniční dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje – např. příklad města
Oslo.
MŽP: prezentace výstupů a inspirace ze zahraničních konferencí: 1/ Bilbao,
03/16 – Evropská Konference udržitelných měst, 2/Drážďany, 06/2016 –
People, Power, Partnership 3/ Bern, 11/2016 – Konference ESDN.
Informace o akcích, inspirace a dobrá praxe představeny v rámci zasedání
PS MA21, Výboru pro municipality a škol Zdravých měst. Rozeslán věcný
obsah cestovních zpráv.
Kontakt z konference v Bilbao v rámci MŽP – propojení odboru odpadů
(ŘO Manhart) s komunikační manažerkou Gaëlle Colas z ACR+
(Association of Cities and Regions for Recyclingand sustainable Resurces
management, Brusel, Belgie). Na základě následné dohody se ČR připojila
(prostřednictvím MŽP) k EWWR (European Week for Waste reduction),
následně MŽ uspořádalo na toto téma hojně navštívenou konferenci.
NSZM průběžně v Galerii udržitelného rozvoje zveřejňuje dostupnou
dobrou praxi ze zahraničí. V současnosti je zde umístěno více než
180 takovýchto příkladů a střípků, které lze třídit dle území, odkud dobrá
praxe pochází.
NSZM rozesílá každý měsíc „Inspiromat NSZM“, jehož součástí je obvykle i
příklad dobré praxe ze zahraničí (vždy min. 1 zahraniční příklad za měsíc).
Dle ÚV: Viz komentář u aktivity 1.1.1.5
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Slabé stránky MMR: jednalo se o rešerši, která zatím nebyla dostatečně prezentována
plnění aktivity cílové skupině – zástupcům odborné veřejnosti, zejm. zástupcům obcí.
Na tuto aktivitu nenavazovaly další aktivity.
MŽP:
- uvedené aktivity nejsou zcela relevantní k danému indikátoru;
- snaha uplatnit v ČR dobrou praxi z Rakouska (z konference
Evropské sítě pro udržitelný rozvoj (ESDN/Bern) Green Actions se nesetkala zatím s pozitivní odezvou.
Návrh změn MMR navrhuje vytvořit ediční plán, který by obsahoval plánované fyzické
pro
další i elektronické publikace, které budou zaměřeny na aktivity spojené s MA21.
období
Zároveň je vhodné připravit seznam akcí, kde budou výstupy prezentovány.
Toto je významné i v souvislosti s implementací strategického rámce ČR
2030.
MŽP: zaměřit se na systémové uvádění zahraniční dobré praxe s cílem
naplnit indikátor této aktivity ve spolupráci resortů a NSZM, případně
dalších subjektů. Prezentovat uváděné příklady na Výboru pro municipality
RVUR.
Pokračovat v jednání (odbor odpadů MŽP, Úřad vlády, Asociace
společenské odpovědnosti, Green Solution, s.r.o.) o uplatnění rakouského
příkladu (Green Action) v ČR.
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Opatření

1.2.2:

Rozvíjet

spolupráci

s

mezinárodními

organizacemi

k tématu

udržitelného rozvoje municipalit
Aktivita
1.2.2.1

Zajistit propagaci aktivit a postupů MA21 v ČR na mezinárodní úrovni

Popis:

Aktivně propagovat výsledky MA21 ČR na mezinárodních akcích;
vyhledávat a využívat možnosti spolupráce v oblasti MA21 s relevantními
mezinárodními partnery, organizacemi, institucemi, asociacemi

Odpovědnost
Spolupráce:
Spolupráce
dalších
subjektů:
Termín:
Indikátor:

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády
Národní síť Zdravých měst ČR

Informace
k plnění
aktivity

Za MŽP prezentace procesů a výstupů MA21 v ČR na zahraniční
konferenci v Drážďanech, 06/2016: People, Power, Partnership. Informace
o akci, inspirace a dobrá praxe představeny v rámci zasedání PS MA21,
Výboru pro municipality a škol Zdravých měst. Rozeslán věcný obsah
cestovní zprávy.

Průběžně, od 31. 3. 2016
Je realizována min. 1 prezentace MA21 ČR na zahraničních akcích
v každém kalendářním roce v období platnosti Akčního plánu.
Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění

Zástupce NSZM se v průběhu roku 2016 účastnil 4 zahraničních akcí pod
hlavičkou Světové zdravotní organizace, asociace Energy Cities ad.
Součástí prezentace NSZM je v těchto případech vždy sdělení k postupům
implementace udržitelného rozvoje v českém prostředí.
Za ÚV: Anna Kárníková (vedoucí Oddělení/ředitelka Odboru pro udržitelný
rozvoj) prezentovala MA21 jako příklad dobré praxe na zahraničních
pracovních cestách, např. na konferenci Wachstum im Wandel (22.23.2.2016, Vídeň) a Global Development Forum (30-31.3.2016, Paříž).
Slabé stránky Dle MŽP: dosud chybí zapojení MZV.
plnění aktivity
Návrh změn MŽP: Vytvořit anglickou verzi Metodiky hodnocení udržitelných měst
pro
další (aktualizovaná verze Metodiky hodnocení kategorie A místní Agendy 21) a
období
její využití pro propagaci systému MA21 v mezinárodním kontextu.
Projednat způsob zapojení MZV, případně dalších subjektů.
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Aktivita
1.2.2.2
Popis:

Zajistit propagaci aktivit a postupů v oblasti implementace
mitigačních a adaptačních opatření do politik municipalit
Podpora zapojování měst do Paktu starostů a měst (iniciativa Covenant of
Mayors) s cílem propagovat a integrovat mitigační a adaptační opatření do
politik municipalit

Odpovědnost

Ministerstvo životního prostředí

Spolupráce:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad vlády

Spolupráce
dalších
subjektů:

Národní síť Zdravých měst ČR

Termín:

Průběžně

Indikátor:

Počet podnětů směrem k municipalitám

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MMR: v rámci této aktivity nebyly ze strany MMR žádné aktivity
vyvíjeny – s výjimkou (spolu)pořádání akcí, na kterých bylo ze strany MŽP
zapojování měst do Paktu prezentováno (např. konference zaměřená na
Smart Cities dne 8. 4. 2016 v Ostravě).
Dle MŽP plněno průběžně. Informace ze strany MŽP na Školách NSZM
2016 (letní, podzimní). Příprava zástupců municipalit na další výzvu MŽP
v oblasti MA21, zaměřenou na mitigační a adaptační opatření (vyhlášení
2017), workshop pro vedoucí odborů ŽP v municipalitách (Trpišov, 06/16).
Podpora municipalitám k zapojení do Covenant of Mayors prostřednictvím
webu ze strany sam. oddělení 120. MŽP se stalo v roce 2016 národním
koordinátorem, slouží jako zprostředkovatel mezi obcemi a kanceláří Paktu.
NSZM v roce 2016 iniciovala na místní úrovni vznik „Strategie adaptace
na změnu klimatu“, která je pilotně testována ve Zdravém městě Chrudim.
Tento pilot bude následně sloužit jako zdroj dobré praxe pro postup
v dalších městech.
Informace k ukázkovému postupu v Chrudimi byly prostřednictvím NSZM
publikovány v celostátním časopise pro veřejnou správu: Pro města a obce
(číslo 10/2016).
NSZM zároveň problematice adaptace na změnu klimatu věnovala celý
tematický blok v rámci Podzimní školy NSZM v Krnově (2. 11. 2016),
prezentace zástupců MŽP, CI2 a dalších.
Dle ÚV: ČR 2030 klíčové oblasti Obce a regiony obsahuje zmínku o Paktu
primátorů a starostů a propagaci adaptačních a mitigačních politik
konkrétně vůči municipalitám.
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Slabé stránky Dle MŽP iniciativa předávat podněty z odboru energetiky a ochrany klimatu
plnění aktivity směrem k městům nebyla realizována v závislosti na personálních
změnách. Je avizován zájem o spolupráci v dalším období. Spolupráce ze
strany sam. oddělení 120 (gestor) a odboru obecné ochrany přírody a
krajiny (gestor NAP) měla v roce 2016 rezervy.
Dle MMR: málo akcí, které by k podpoře sloužily.
Návrh změn MŽP: trvá nabídka spolupráce ze strany gestora MA21 (odbor 320) v rámci
pro
další MŽP i dalších resortů. Možnost rozesílky informací/podnětů (viz indikátor
období
aktivity) cca 160 subjektům na krajské a místní úrovni, registrovaných
v databázi MA21, spolupráce se Svazem měst a obcí, předávání informací
na školách NSZM a dalších akcích a možnost účasti na akcích. Vhodná
bude specifikace konkrétních aktivit ze strany spolupracujících útvarů
v rámci resortu. Jednání s MPO o zapojení do aktivity.
Dle MMR: Definovat akce, na kterých bude prezentován Pakt (spolupráce
s MŽP); cílem je počet těchto akcí zvýšit.
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Cíl 1.3: Zajistit dostatečné možnosti vzdělávání
Opatření 1.3.1: Rozvíjet vzdělávání a osvětu k MA21 pro důležité cílové skupiny, a to
ve veřejné správě, školství, hospodářském sektoru i napříč občanskou společností
Opatření

je

zaměřeno

na

vzdělávání,

osvětu

a

motivaci

k aktivnímu

zájmu

o MA21 ze strany místních a regionálních politiků a všech aktivních stakeholderů1. Na
dlouhodobou kvalitní realizaci MA21 jsou zaměřeny zejména vzdělávací aktivity.

Aktivita
1.3.1.1

Napomáhat šíření osvěty k tématu MA21 pro podnikatelské subjekty

Popis

Využití možností MPO pro osvětu k tématu MA21 v kontextu společenské
odpovědnosti (CSR - Corporate Social Responsibility) pro podnikatelské
subjekty (v souladu s aktualizovaným Akčním plánem společenské
odpovědnosti organizací v ČR)

Odpovědnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Spolupráce
dalších
subjektů:

Hospodářská komora ČR

Termín:

31. 12. 2017 a dále každoročně

Indikátor:

Roční zpráva o zapojení podnikatelů

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dostupných informací
konkrétní akce pro šíření osvěty k tématu MA21 zatím neproběhla.
S realizací se počítá v průběhu roku 2017.

Slabé stránky Dle MPO zatím nelze posoudit.
plnění aktivity Dle MŽP: doposud chybí informace o zapojení Hospodářské komory ČR
do aktivity
Návrh změn
pro
další
období

1

Stakeholder – dotčený účastník, zájemce
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Aktivita
1.3.1.2

Zařadit problematiku MA21 a udržitelného rozvoje do příruček pro
zastupitele a do dalších podobných publikací

Popis:

Zařazení problematiky MA21 a udržitelného rozvoje do příruček pro
zastupitele,
které
jsou
vydávány
při příležitosti komunálních voleb.

Odpovědnost

Ministerstvo životního prostředí

Spolupráce:

Úřad vlády (Rada vlády pro udržitelný rozvoj)

Spolupráce
dalších
subjektů

Svaz měst a obcí ČR

Termín:

30. 9. 2017

Indikátor:

Informace o MA21 schválena PS MA21 a zařazena do příručky pro
zastupitele

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MŽP: bude předmětem jednání se SMO ČR v roce 2017.
I když MMR není spolupracujícím rezortem, lze využít kontakty na SMO
ČR; SMO ČR je dlouhodobě podporován ze strany MMR. Lze také rozšířit
spolupracující instituce např. o Sdružení místních samospráv.

Slabé
stránky
plnění
aktivity
Návrh změn MMR doporučuje realizovat tuto aktivitu i s dalšími zastřešujícími
pro
další organizacemi územních partnerů – např. Sdružením místních samospráv.
období
ÚV a MŽP doporučují přizvat ke spolupráci MV.
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Cíl 1.4: Kvalitně zpracovanými informacemi a podklady motivovat média k medializaci
témat souvisejících s MA21 a udržitelným rozvojem a přispět tak ke vnímání MA21
jako veřejného tématu
Opatření 1.4.1: Propagovat udržitelný rozvoj a MA21 za využití médií na celostátní
úrovni
Aktivita
1.4.1.1

Využití internetových nástrojů
udržitelného rozvoje a MA21

pro

propagaci

a

medializaci

Popis:

Při propagaci MA21 v médiích využít existující nástroje a platformy, např.
popularizační webové stránky www.udrzitelny-rozvoj.cz, facebookový účet
„Udržitelný rozvoj“, twitterový účet @udrzitelne či Evropský týden
udržitelného rozvoje, web ma21.cz (MŽP/CENIA)

Odpovědnost

Úřad vlády (správa výše uvedených nástrojů)

Spolupráce:

Ministerstvo životního prostředí/CENIA (zajištění informačních vstupů
k propagaci na výše uvedených kanálech)

Spolupráce
dalších
subjektů:

NSZM

Termín:

30. 6. 2016 a dále průběžně

Indikátor:

Funkční a aktualizované nástroje, uvedené v popisu aktivity s pravidelnými
výstupy k MA21

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

NSZM spravuje sadu internetových nástrojů, které jsou významné v rámci
řízení, monitoringu a propagace udržitelného rozvoje. Zejména:
 Galerie udržitelného rozvoje (www.udrzitelne-mesto.cz) – přehled
příkladů dobré praxe a ukázkových postupů ve všech oblastech UR
 Profil MA21 (http://mistniagenda21.cz/profil-MA21) - porovnání
podmínek, postupů a inspirací z praktické realizace programů Zdravé
město a místní Agenda 21
 Audity udržitelného rozvoje (mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani) on-line systém s přehledným porovnáním stavu měst v 10ti oblastech
hodnocení udržitelného rozvoje
 Facebook NSZM – aktuality v oblasti udržitelného rozvoje nejen na
místní úrovni
Dle ÚV: MA21 byla propagována ve dvou článcích na webu
www.udrzitelny-rozvoj.cz (zde a zde).

Slabé stránky Malé využití dostupných informací v rámci popsaných médií. Popis NSZM
plnění aktivity není relevantní k uvedené aktivitě (není propojeno na gestora aktivity).
Návrh změn Jednání (ÚV, MŽP, CENIA) k identifikaci příčin malého využití informací a
pro
další budoucí nastavení s cílem zlepšení stávajícího stavu.
období
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PRIORITNÍ OBLAST 2: FINANCOVÁNÍ
Cíl 2.1: Zvýšit dostupnost finančních zdrojů a spojit jejich čerpání s kvalitou místního
rozvoje. Koordinovat zaměření finančních zdrojů zejména na národní úrovni
Pozn. Cíl 2.1 je sloučen s cílem 2.2 Koncepce pod souhrnným označením „Cíl 2.1“.
Důvodem je věcná provázanost obou cílů
Opatření 2.1.1: Financování z národních fondů, ze zahraničních fondů, včetně fondů
EU na podporu systémového zavádění a realizace MA21.
Opatření je zaměřeno na zajištění finančních zdrojů pro realizaci aktivit popsaných tímto
akčním plánem, resp. financování zavádění, realizaci a hodnocení MA21 v gesci resortů či
krajů. Dále budou podporovány nutné odborné kapacity a další vzdělávání v oblasti MA21 a
udržitelného rozvoje
Aktivita
2.1.1.1

Zařadit realizaci metody MA21 do výzev OP Zaměstnanost (OP Z)

Popis:

MA21 je jedna ze základních metod kvality pro územní veřejnou správu,
proto by mělo být umožněno financování aktivit přímo se týkajících
realizace MA21 dle kritérií MA21 (zejména strategické řízení a
komunikace s veřejností k udržitelnému rozvoji, budování odborných
kapacit ve veřejné správě a pořizování odborných podkladů pro
rozhodování)

Odpovědnost:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolupráce:

Ministerstvo vnitra

Termín:

Průběžně – dle relevantních výzev

Indikátor:

Možnost municipalit čerpat finanční prostředky na podporu rozvoje MA21
z min. jedné výzvy OP Z v období platnosti Akčního plánu,
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Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MV místní Agenda 21 je jako metoda kvality zařazena mezi aktivity
podporované výzvami Operačního programu Zaměstnanost. V lednu
2016 byly pro územní samosprávné celky, resp. Hlavní město Prahu
vyhlášeny výzvy č. 33 a 34. Ze strany obcí byly do poloviny dubna 2016
předkládány projektové žádosti, jejich vyhodnocení probíhalo v průběhu
2Q – 3Q 2016. Na základě značného zájmu územních samosprávných
celků došlo po ukončení věcného hodnocení žádostí k navýšení alokace
přiřazené pro výzvy č. 33/34. Realizace podpořených projektových
žádostí bude probíhat v následujících 2 letech.
Ministerstvo vnitra z pozice gestora Strategického rámce rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020 stejně jako v roce 2016
komunikuje s Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost
podporu metod kvality i pro nově připravované výzvy č. 58 a 117, které
budou vyhlášeny v březnu 2017. Územní samosprávné celky budou moci
předkládat projektové žádosti zahrnující aktivity zavádění/rozvoje metod
kvality, zpracování/aktualizace strategických dokumentů, zavádění
procesního řízení, resp. vzdělávací aktivity podporující rozvoj znalostí
úředníků i zastupitelů.
Dle MPSV ve všech doposud vyhlášených výzvách v Prioritní ose 4
„Efektivní veřejná správa“ Operačního programu Zaměstnanost (dále jen
PO 4 OPZ) je mimo jiné podporovanou aktivitou také podpora zavádění/
rozvoje metod kvality, kam spadá i metoda MA21. V roce 2016 byly
vyhlášeny dvě výzvy pro municipality, kde byla možnost čerpat finanční
prostředky nejen na podporu rozvoje MA21, ale také na zavedení MA21
v organizaci. Jednalo se o výzvu č. 03_15_033 „Výzva pro územní
samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“ s celkovou
alokací 475 mil. Kč a výzvu č. 03_15_034 „Výzva pro územní
samosprávné celky – hl. m. Praha“ s celkovou alokací 25 mil. Kč Obě
výzvy byly vyhlášeny 11. 1. 2016 a příjem žádostí byl ukončen ke dni
11. 4. 2016.
Z těchto výzev je v současné době 15 příjemců, kteří realizují projekt
s aktivitou zaměřenou na podporu/rozvoj metody MA21.

Slabé stránky Dle MV výše minimální finanční částky projektu podpořeného OPZ – ve
plnění aktivity výzvách č. 33/34 byla minimální hranice projektu nastavena na 1 mil Kč,
v nových výzvách č. 58/117 bude částka dvojnásobná. Z pohledu
požadavků územních samosprávných celků i ze strany Ministerstva vnitra
je tato hranice příliš vysoká na to, aby cíleně podporovala i menší obce,
které by měly zájem realizovat rozvojové aktivity.
Dle MPSV žádné slabé stránky nejsou evidovány, aktivita již byla
naplněna v prvním roce platnosti akčního plánu a to vyhlášením výzev.
Návrh změn Podpora řízení kvality bude ze strany MV realizována ve vazbě na
pro
další Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období
období
2014 – 2020 i v následujícím období.
Dle MPSV bez návrhu změn.
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Aktivita
2.1.1.2

Zajistit financování profesního vzdělávání realizátorů MA21 v územní
veřejné správě (zejména koordinátorů a politiků zodpovědných za
MA21)

Popis

Finanční zajištění celostátního systému dlouhodobého a pravidelného
vzdělávání prostřednictvím akreditovaných programů, určených zejména
pro koordinátory MA21, politiky a pracovníky v územní veřejné správě.
Vzdělávání by nadále mělo probíhat prostřednictvím celostátních akcí,
i školením a tréninky přímo v místních úřadech a samosprávách

Odpovědnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (řídící orgán OP Z)

Spolupráce:

Ministerstvo vnitra

Termín:

31. 12. 2016

Indikátor:

Možnost pro instituce zajišťující akreditované vzdělávání čerpat finanční
prostředky z min. jedné výzvy OP Z v období platnosti AP.

17

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MV Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 – 2020 zahrnuje pod specifickým cílem 1.3 Rozšíření řízení
metod kvality a zlepšení strategického řízení projekt podporující vzdělávací
aktivity k místní Agendě 21. Realizátorem projektu „Spolupráce obcí ke
zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody místní Agendy 21“ je
Národní síť Zdravých měst, realizace projektu bude probíhat do roku 2021.
Cílem projektu je mj. i zajištění a realizace cíleného a důkladného
odborného vzdělávání a tréninků dovedností pro kvalitní strategické
plánování a řízení a pro systémovou komunikaci s veřejností, které
zohlední veškeré dostupné poznatky získané v projektu a potřeby obcí.
Dle MPSV aktivita byla částečně naplněna již v srpnu 2015, kdy byla
vyhlášená uzavřená výzva č. 03_15_019 „Výzva pro projekty podporující
implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období
2014 – 2020“, kde měla NSZM dílčí alokaci ve výši 50 mil. Kč na realizaci
projektu „SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ
SPRÁVY ZA POMOCI METODY MÍSTNÍ AGENDA 21“. Tento projekt byl
předložen, schválen, od 1. 10. 2015 je v realizaci a jednou
z podporovaných aktivit je KA č. 7 - Kvalitní odborné vzdělávání v
návaznosti na detailní kompetenční profil pro metodu MA21.
NSZM má akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro
veřejnou správu.

Slabé stránky MPSV spatřuje slabou stránku v nepřesné definici názvu indikátoru této
plnění aktivity aktivity. Obecně - akreditované vzdělávací instituce nejsou oprávněnými
žadateli v PO 4 OPZ. U výzvy č. 03_15_019 jsou oprávněnými žadateli
pouze OSS, SPO a Asociace a sdružení obcí a krajů (Asociace krajů ČR,
Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, NSZM), u výzvy
č. 03_15_025 jsou oprávněnými žadateli pouze OSS a SPO. U výzev pro
obce (č. 33, 34 a další) jsou oprávněnými žadateli obce, kraje, DSO a
Asociace a sdružení obcí a krajů (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí
ČR, Sdružení místních samospráv ČR, NSZM, Spolek pro obnovu
venkova).
Návrh změn MPSV navrhuje upřesnění názvu indikátoru této aktivity, tak aby splněna
pro
další podmínka oprávněných žadatelů výzev vyhlašovaných v PO 4 OPZ.
období
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Aktivita
2.1.1.3

Zajistit financování síťové spolupráce realizátorů pro zvyšování
kvality MA21 z OP Z

Popis:

Finančně podporovat oficiální celostátní síťovou spolupráci realizátorů
MA21 zaměřenou na metodickou podporu a rozvoj MA 21 a ke sdílení
dobré praxe a zkušeností (municipální asociace s celostátní působností,
podporující realizaci MA 21, např. NSZM ČR)

Odpovědnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí (řídící orgán OP Z)

Spolupráce:

Ministerstvo vnitra

Termín:

Průběžně – dle relevantních výzev

Indikátor:

Možnost pro instituce, zajišťující síťovou spolupráci, čerpat finanční
prostředky z min. jedné výzvy OP Z v období platnosti AP

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MV Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 – 2020 zahrnuje pod specifickým cílem 1.3 Rozšíření řízení
metod kvality a zlepšení strategického řízení projekt podporující vzdělávací
aktivity k místní Agendě 21. Realizátorem projektu „Spolupráce obcí ke
zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody místní Agendy 21“ je
Národní síť Zdravých měst, realizace projektu bude probíhat do roku 2021.
Cílem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti
strategického řízení a komunikace, dále zajištění příležitostí pro aktivní
spolupráci municipalit a podpora přenosu dobrých praxí.
Dle MPSV: aktivita byla naplněna již v srpnu 2015, kdy byla vyhlášena
uzavřená výzva č. 03_15_019 „Výzva pro projekty podporující
implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období
2014 – 2020“, kde měla NSZM dílčí alokaci ve výši 50 mil. Kč na realizaci
projektu „SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ
SPRÁVY ZA POMOCI METODY MÍSTNÍ AGENDA 21“. Tento projekt byl
předložen, schválen, od 1. 10. 2015 je v realizaci a jeho účelem je posílení
institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti strategického řízení a
komunikace na bázi metody řízení kvality MA21 v rámci níž budou
systémově rozvíjeny a připraveny metodické postupy i praktické nástroje
pro územní samosprávné celky se zaměřením na územní veřejnou správu
celé ČR, s využitím relevantních zahraničních zkušeností, zajištění
odborného vzdělávání tréninky dovedností pro kvalitní strategické
plánování, řízení a komunikaci s veřejností, navržení metodických
doporučení pro integraci MA21 a vytvoření kvalitních metodických návodů
a nástrojů v oblasti řízení.

Slabé stránky Dle MPSV žádné slabé stránky nejsou evidovány, aktivita již byla naplněna
plnění aktivity v prvním roce platnosti akčního plánu a to vyhlášením výzev.
Návrh změn Dle MPSV bez návrhu změn.
pro
další Dle MŽP by na tuto aktivitu mělo navazovat posouzení, jak projekty,
období
podpořené z vyhlášených výzev, přispívají k naplňování cílů rozvoje MA21
v kontextu schválených strategických dokumentů. Spolupráce MŽP, ÚV,
MV, MPSV.
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Aktivita
2.1.1.4

Připravit analýzu systému hodnocení projektů municipalit při
čerpání národních i evropských dotačních zdrojů k prověření
možností podpory MA21 nastavením pravidel dotační politiky

Popis:

Zohlednění realizace MA21 při hodnocení relevantních typů projektů

Odpovědnost:

Úřad vlády

Spolupráce:

Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Termín:

30. 6. 2017

Indikátor:

Analýza systému hodnocení

Ministerstvo

životního

prostředí,

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

MMR se ve sledovaném období na realizaci této aktivity nepodílelo.
V každém případě je připraveno na této aktivitě spolupracovat, bude-li
k tomuto ze strany odpovědného gestora vyzváno.
Dle ÚV: Analýza nebyla dosud vzhledem k opožděnému startu projektu
Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě
(OP Z) zahájena, pravděpodobné zpoždění se odhaduje do konce
letošního roku.

Slabé stránky Zatím pouze nezávazná jednání ÚV a MŽP.
plnění aktivity
Návrh změn Jednání ÚV a MŽP s konkrétní specifikací úkolů v roce 2017 (zadání,
pro
další výběrové řízení na zpracovatele, financování, harmonogram)
období
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Aktivita
2.1.1.5

Finančně zajistit pravidelné roční hodnocení kategorie „A“ a „B“
MA21

Popis:

MA21 jako metoda kvality veřejné správy vyžaduje pravidelné hodnocení,
které dosud probíhá každoročně, standardizovaným způsobem podle
Metodiky hodnocení kategorie „A“ MA21 a u kategorie „B“ dle Pravidel a
Zásad MA21. Součástí hodnocení kategorie „A“ je práce rozsáhlého
expertního oponentního týmu, který posuzuje stav podle důkazů
předložených municipalitou a místními šetřeními. Členům oponentního
týmu se hradí náklady spojené s odměnou práce a cestovné.
Finanční náklady spojené s procesem hodnocení MA 21 budou vycházet
z SRRVS a budou moci být na základě úspěšného projektu čerpány
z OPZ.

Odpovědnost:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Termín:

Průběžně - dle relevantních výzev

Indikátor:

Možnost čerpat finanční prostředky pro účely hodnocení z min. jedné
výzvy OP Z v období platnosti AP

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MPSV splněno – v rámci podpořeného projektu NSZM (alokace ve
výši 50 mil. Kč na realizaci projektu „SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ
KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA POMOCI METODY MÍSTNÍ AGENDA
21“) Klíčová aktivita 5B: „Důkladná evaluace procesů a výstupů MA21 s
důrazem na strategické řízení a komunikaci“: 60x evaluace témat MA21 v
obcích/regionech (kategorie A), 28 evaluací „kontrol na místě“ (kat. B) v
období 2016 – 2020.

Slabé stránky Dle MPSV žádné slabé stránky nejsou evidovány, aktivita již byla
plnění aktivity naplněna v prvním roce platnosti akčního plánu a to vyhlášením výzvy
a podporou projektu.
Návrh změn Dle MŽP: specifikace hodnocení kategorií A a B v období 2017 – 2020
pro
další (harmonogram, koordinace postupů a financování ze strany gestora
období
a NSZM).
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Aktivita
2.1.1.6

Zajistit financování projektů k realizaci MA21 v rámci Národního
programu životní prostředí (NPŽP)

Popis:

NPŽP (prostředky SFŽP) umožní financování aktivit realizace MA21
v relevantních oblastech s vazbou na životní prostředí

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí

Termín:

Průběžně - dle relevantních výzev, 2. výzva do 31. 3. 2017

Indikátor:

Možnost municipalit čerpat finanční prostředky z výzev NPŽP v období
platnosti AP.

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MŽP: v roce 2016 byly hodnoceny projekty 1. Výzvy NPŽP/SFŽP
v prioritní ose 5 „Životní prostředí ve městech a obcích“, podoblast
podpory: „Implementace systémových nástrojů“, předmět podpory:
Rozvoj místní Agendy 21. Z podaných 18 projektů bylo podpořeno 15
projektů v celkové částce 10 950 843,- Kč. Na základě vyhodnocení
výsledků první výzvy byla již v roce 2016 připravována druhá výzva
společně s přípravou municipalit a jejich zaměření na projektové aktivity
zejména v oblasti mitigace a adaptace na klimatické změny (v rámci škol
Zdravých měst a seminář pro vedoucí odborů životního prostředí
v Trpišově).

Slabé stránky Dle MŽP: MA21 je proces udržitelného rozvoje, z prostředků SFŽP lze
plnění aktivity financovat pouze jeho část – z 10 oblastí udržitelného rozvoje pouze
3 relevantní oblasti. Při tomto („oborovém“) financování nelze požadovat
celkový postup v rámci MA21 dle kritérií (např. v oblastech sociální,
kulturní apod.).
Návrh změn Ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR je třeba pro
pro
další následující výzvu (2017) uplatnit jiný klíč k maximálně objektivnímu
období
posouzení projektů (např. na základě metodiky hodnocení udržitelných
měst, realizujících MA21).
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PRIORITNÍ OBLAST 3: POLITICKÁ PODPORA, STÁTNÍ A ÚZEMNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Cíl 3.1: Dosáhnout efektivní meziresortní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými
úrovněmi (stát – kraj – obec)
Opatření 3.1.1.: Posilovat efektivní spolupráci na podporu realizace

MA21

(horizontální, tj. mezi resorty a vertikální, tj. mezi jednotlivými úrovněmi stát – kraj –
obec)
Aktivita
3.1.1.1

Zohlednit MA 21 v rámci aktualizace relevantních koncepčních
dokumentů a metodik na národní úrovni

Popis:

MA21 bude zohledněna jako jeden z dobrovolných nástrojů udržitelného
rozvoje v souvislosti s implementací aktualizovaného Strategického
rámce udržitelného rozvoje ČR. MA 21 bude promítnuta do dalších
relevantních
národních
strategických
dokumentů
(nových
či
aktualizovaných)

Odpovědnost:

Úřad vlády a resorty, zastoupené v PS MA21

Termín:

Průběžně

Indikátor:

MA21 je zohledněna ve strategických dokumentech jako dobrovolný
nástroj dosahování udržitelného rozvoje
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Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MV místní Agenda 21 je jako jedna z metod kvality zařazena mezi
aktivity podporující řízení kvality v územních samosprávných celcích,
které jsou realizovány v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014 – 2020.
V roce 2016 MV zpracovalo Analýzu využívání metod kvality ve veřejné
správě, jejímž cílem bylo na úrovni územních samosprávných celků
zmapovat míru využívání metod kvality v územní veřejné správě,
zhodnotit přínosy a náklady navazující na řízení kvality, resp. zjistit
požadavky územních samosprávných celků v oblasti řízení kvality.
Následně MV v roce 2016 zpracovalo Metodické doporučení k řízení
kvality v územních samosprávných celcích. Materiál specifikuje
doporučený rozsah řízení kvality, pro definované oblasti řízení kvality
vymezuje hodnocené ukazatele a prvky kvality. Metodické doporučení lze
využít pro zavádění i rozvoj řízení kvality v územních samosprávných
celcích, jeho součástí je i dlouhodobá podpora uplatňování metod kvality
v územní veřejné správě.
Uplatnění postupů řízení kvality spadá mezi dobrovolné aktivity územních
samosprávných celků. Podpora ze strany Ministerstva vnitra zahrnuje:
 pořádání Národních konferencí kvality ve veřejné správě,
 organizování soutěží podporujících dobrovolné aktivity municipalit
(Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě,
Přívětivý úřad),
 metodickou podporu řízení kvality v územních samosprávných
celcích,
 organizování vzdělávacích aktivit podporujících řízení kvality,
 komunikaci
podpory
obcí/
krajů
z výzev
vyhlášených
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost pro územní
samosprávné celky.
Dle ÚV: MA21 je ukotvena v návrhu strategického rámce Česká republika
2030.
V roce 2016 se MŽP podílelo začleněním MA21 do dokumentů:
Strategický rámec udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“(gestor
Úřad vlády), Implementace strategického rámce rozvoje veřejné správy
(gestor MV), Strategie regionálního rozvoje (gestor MMR).
MPO podporuje zařazení MA21 a specifických cílů s MA21 spojených do
Strategického rámce Česká republika 2030 a do návrhu jeho
implementace.
MA21 je dílčím způsobem obsažena v strategickém dokumentu Národní
akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice.
Žádné další vhodné strategie pro promítnutí MA21 dosud nebyly MPO
připraveny.
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Slabé stránky MPO: do schválení strategického rámce a jeho implementačního plánu
plnění aktivity vládou ČR není pro rezorty dostatečná opora pro přímou podporu
začlenění MA21 do jejich strategií.
Chybí aktivita dalších relevantních resortů.
Návrh změn Dle MMR: prosazovat, aby se MA 21 stala součástí opatření ve výše
pro
další uvedených dokumentech.
období
Dle MŽP: nadále jednat o plnění této aktivity a předcházet formálnímu
začleňování případných připomínek bez potřebných souvislostí a tedy i
možného praktického dopadu.
Zapojit do diskuse další resorty v rámci PS MA21.

Aktivita
3.1.1.2

Podpora municipalit při realizaci MA21 v oblasti podpory zdraví a
prevence nemocí obyvatel a tvorbě zdravotní politiky

Popis:

Zajistit dostupnost služeb a odborníků v podpoře zdraví a prevenci
nemocí na místní/regionální úrovni, podporovat institucionální zajištění
těchto služeb

Odpovědnost:

Ministerstvo zdravotnictví

Spolupráce
dalších
subjektů:

NSZM
Asociace krajů ČR
Svaz měst a obcí ČR

Termín:

31. 12. 2017

Indikátor:

Dostupnost služeb v každém kraji

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MZd je tato aktivita plněna průběžně prostřednictvím působnosti
Krajských hygienických stanic, Zdravotních ústavů a Státního zdravotního
ústavu, a jejich spoluprací s municipalitami.
NSZM ve spolupráci s experty na problematiku zdraví zajišťuje zpracování
a aktualizaci Zdravotních plánů či profilů ve vybraných Zdravých městech.
Důraz je zde kladen na to, aby bylo téma zdraví vnímáno vždy jako
nedílná součást udržitelného rozvoje na místní úrovni.
V roce 2016 je v ČR k dispozici 12 míst se Zdravotním plánem/profilem.

Slabé stránky
plnění aktivity
Návrh změn
pro
další
období
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Cíl 3.2: Posílit politickou poptávku po MA21 na regionální a místní úrovni
Opatření 3.2.1: Zvýšit prestiž MA21 Opatření je zaměřeno na motivaci k zájmu o
realizaci MA21 prostřednictvím společenského ocenění úspěšných a aktivních
realizátorů MA21 i důležitých partnerů. Bude pokračovat oceňování realizátorů MA21
Aktivita
3.2.1.1

Zařadit ocenění pro realizátory MA21 do Cen MV
za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Popis:

Začlenit ocenění za realizaci MA21 do Ceny za kvalitu a inovaci
ve veřejné správě

Odpovědnost:

Ministerstvo vnitra,

Spolupráce:

Úřad vlády, Ministerstvo životního prostředí

Termín:

Každoročně v letech 2017 - 2020

Indikátor:

Ocenění v rámci Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

MV vyhlásilo v roce 2016 nový ročník soutěže o Ceny Ministerstva vnitra
za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Realizace soutěže se řídí Statutem
Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Ocenění
lze udělit subjektům veřejné správy za zavedení/ uplatňování metod
kvality, cílem udílení ocenění je motivace zapojených organizací
k dlouhodobému využívání řízení kvality. Ocenění budou předána v rámci
programu 12. Národní konference kvality ve veřejné správě, která
proběhne ve dnech 1. – 2. 6. 2017 v Brně.
MŽP jako gestor MA21 je zodpovědný za hodnocení MA21, které MV pro
své hodnocení přebírá (přidělení kategorií). Zástupce MŽP je též členem
Sekce kvality MV a podílí se na hodnocení dotčených projektů,
přihlášených do Ceny MV za kvalitu.

Slabé stránky
plnění aktivity
Návrh změn MV: vyhlášení soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve
pro
další veřejné správě je plánováno i na další období.
období
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Aktivita
3.2.1.2

Oceňování subjektů podnikatelského sektoru za spolupráci při
implementaci MA 21, oceňování realizátorů MA 21

Popis:

Možnost zapojit se do prestižních Národních cen ČR a Národní ceny za
společenskou odpovědnost v souladu s aktualizovaným Národním
akčním plánem společenské odpovědnosti organizací v České republice,
který byl schválen Usnesením vlády č. 49 ze dne 25. ledna 2016

Odpovědnost:

Ministerstvo průmyslu a obchodu/Rada kvality ČR

Termín:

Průběžně

Indikátor:

Každoroční zpráva o zapojení subjektů do oceňování

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MPO: zástupci Národní sítě Zdravých měst a ÚV byli osloveni
ke spolupráci. V současné době probíhá jednání (stav k 31. 12. 2016).

Slabé stránky Schválenou zprávu zatím nemá MPO k dispozici.
plnění aktivity
Návrh změn
pro
další
období
Pozn.: Cíl 3.3. Koncepce „ Podporovat používání MA21 jako součást strategického
plánování a řízení“ byl vypuštěn. Obecně je obsažen v cílech 3.1 a 3.2, po naplnění
aktivity 3.1.1.1 bude pro aktualizaci Koncepce a AP znovu zvážen cíl 3.3 s oporou
v zastřešujícím dokumentu ČR
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PRIORITNÍ OBLAST 4: KVALITA PROCESŮ MA21
Cíl 4.1: Systematicky sledovat a vyhodnocovat kvalitu realizace MA21 jednotlivých
municipalitách a dopady na udržitelný rozvoj
Opatření 4.1.1: Zajišťovat kvalitní odborné a administrativní zázemí pro MA21 na všech
úrovních
Na národní úrovni nadále poskytovat kvalitní odborné a organizační zázemí pro realizaci
činností PS MA21 v ČR, včetně podpory síťové spolupráce MA21.
Aktivita
4.1.1.1

Zajistit aktivní účast zástupců / členů na činnosti Pracovní skupiny
MA21 RVUR

Popis:

Jednotlivé resorty zajistí aktivní účast nominovaných zástupců na
jednáních PS MA21 a dalších aktivitách, zejména na každoročních
obhajobách MA21 v místě a na národní přehlídce MA21.
Jednotlivé resorty zajistí nominaci svého zástupce do PS MA21
(v případě, že zástupce resortu nebyl nominován) a renominaci
(v případě, že dosavadní nominace nebyla funkční)

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zahraničních věcí,
Úřad vlády
Nominace: Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády, Ministerstvo
dopravy,
Renominace: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

Spolupráce
dalších
subjektů:

Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst

Termín:

Průběžně, nominace/renominace do 30. 6. 2016

Indikátor:

Nominace/renominace zástupců resortů do PS MA21 a jejich aktivní
práce (viz zápisy, prezenční listiny, hodnotící formuláře z obhajob)
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Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

MŽP: úkol splněn s mírným přesahem do roku 2017 tak, aby
monitorovací zpráva za rok 2016 byla zpracována původními členy PS
MA21. Aktuálně jsou všechny nové nominace/renominace provedeny
z úrovně ministrů jednotlivých resortů nebo vedoucích představitelů
dalších institucí. Tato úroveň nominace by měla do budoucna zajistit
možnost aktivnější (a tím kapacitně náročnější) spolupráce ze strany
resortů. Členové byli jmenováni předsedkyní PS MA21 RVUR. Nově se
do PS MA21 zapojilo Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo
kultury.
Kompletní seznam členů PS MA21 včetně kontaktů na www.ma21.cz.
Část úkolu - oficiální nominace byl splněn, aktivní účast členů, zejména
na hodnocení nejlepších měst a práci s audity UR, byla problematická.
Je třeba ocenit ty členy, kteří spolupracovali v roce 2016 na přípravě
Akčního plánu 2016 – 2018, jehož plnění je popsáno touto monitorovací
zprávou. Míra zapojení je ze zprávy patrna.
MMR se nemohlo z kapacitních důvodů obhajob MA21 na místě účastnit;
s čestnou výjimkou. Proto vítá aktivitu ze strany MŽP, MMR tak odeslalo
oficiální nominaci v únoru 2017; v roce 2017 se MMR dle předpokladu
zúčastní všech nominací na místě (oficiálně byl jmenován člen PS MA21 i
jeho alternát).
MV dlouhodobě zajišťuje aktivní účast v Pracovní skupině k místní
Agendě 21, resp. na akcích pořádaných k podpoře místní Agendy 21.
Zástupci Ministerstva vnitra se v pozici prezentujících pravidelně podílejí
na programu konferencí pořádaných Národní sítí Zdravých měst.
Za MZd v současné chvíli probíhá renominace člena PS MA21 za paní
Martu Špillingovou, M.A., MPH z oddělení Podpory zdraví a primární
prevence.
Dle MPO: na základě výzvy MŽP byla dopisem ministra provedena
renominace. S ohledem na pracovní vytížení neúčast na obhajobách
(oproti předchozím rokům).
Dle MŠMT: Indikátor splněn
Pozn. gestora: úkol splněn z části - nominace nového člena PS MA21.
Zástupce MŠMT se v hodnoceném roce zasedání PS MA21 účastnil
jednou, obhajob a hodnocení se nezúčastnil.
Zástupci NSZM a jejích členských měst, obcí a regionů se pravidelně
účastní všech jednání PS MA21. Zároveň se účastní také všech obhajob
MA21, na jejichž přípravě se současně koordinačně podílejí.
Dle MPSV aktivita – aktivní účast zástupce Ministerstva práce a
sociálních věcí na jednání a každoročních obhajobách MA 21 v místě
naplněna (účast na obhajobách cca 50%). Počátkem tohoto roku byl nově
nominován zástupce MPSV pan Mgr. Pavel Sulík. V těchto dnech je
připravována změna nominace (původní zástupce MPSV pan Bc. Jan
Jiříček).

Slabé stránky Dle MŽP: zásadním problémem byla minimální účast členů PS MA21 na
plnění aktivity obhajobách na místě (v nejlepších městech) a nedostatečná práce
s elektronickými podkladovými materiály (Databáze MA21, audity UR).
Alternace tento problém řeší pouze při důsledném předávání informací
a kooperaci v rámci příslušného resortu.
Limitovaná možnost účasti zástupců na každoročních obhajobách MA21
na místě. Za MPO řešeno nominací stálého alternáta a vzhledem
k renominaci dopisem ministra i k větší prioritě zajištění této povinnosti.
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Dle MPSV: problém se změnou nominace z důvodu cca 3 měsíce PN
původního zástupce (Bc. Jana Jiříčka). V nejbližších dnech bude problém
vyřešen.
Dle MMR: časová náročnost – možností alternace ale tento problém
odpadá.
Návrh změn Dle MPSV: po vyřešení (viz předchozí bod) bez dalšího návrhu změn.
pro
další Dle MŽP: školení pro nové zástupce PS MA21, seznámení s relevantními
období
dokumenty, webem, databází. Informování o představách aktivní
spolupráce ze strany gestora/supervizora MA21, diskuse o možnostech a
problémech aktivní spolupráce. Specifikace problémů a návrh opatření.
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Aktivita
4.1.1.2

Zajistit řízení, koordinaci a administraci Pracovní skupiny MA21 RVUR

Popis:

Řízení, koordinace a administrace PS MA21 RVUR. Fungující zázemí pro
PS MA21 a expertní spolupráci – obsahové i organizační zajištění jednání

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí, spolupráce Úřad vlády

Termín:

Průběžně

Indikátor:

Úvazek 1,0 pro MA21*, pravidelně zveřejňované zápisy PS MA21 na webu
ma21.cz a RVUR (http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/vyboryrvur/vybor-pro-udrzitelne-municipality--130369/), informace o činnosti PS
MA21 ve Výroční zprávě RVUR

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MŽP: 2016 splněno, plněno průběžně. Byla uskutečněna 4 zasedání
PS MA21 – organizačně i obsahově (zápisy viz www.ma21.cz). Spolupráce
s expertním týmem – prostřednictvím CENIA smlouvy s experty na kontrolu
auditů udržitelného rozvoje v kategorii „C“ (MŽP financovalo z rozpočtu
odboru 320 částkou 290 000,- Kč). Pravidelné informace o činnosti PS
MA21 RVUR na zasedáních Výboru pro udržitelné municipality a ve
Výroční zprávě RVUR - ve spolupráci s ÚV.

Slabé stránky Dle MŽP: řízení a koordinace PS MA21, spolupráce s jednotlivými členy
plnění aktivity PS MA21, spolupráce s experty a veškeré „obsahové zajištění“ jednání
společně s aktivitou 4.1.1.3 a dalšími aktivitami, uvedenými v této zprávě
(příprava výzvy pro financování, práce na dokumentech, přenos zahraniční
dobré praxe, reprezentace MA 21 a ČR na zahraničních akcích,
spolupráce naVUR v rámci MA21, PR, aktivní účast v relevantních
orgánech atd. značně přesahují kapacitu 1 člověka /úvazku (který plní i
jiné dílčí povinnosti v rámci odboru) i při maximálním nasazení.
Návrh změn Dle MŽP: vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že MA21 je
pro
další specifickým cílem 20.3 ve strategickém rámci Česká republika 2030
období
(ambiciózní cíl nároky dále zvyšuje) jednat o posílení pozice/kapacity
koordinátora a supervizora MA21 v rámci aktualizace systemizace
služebního úřadu (MŽP).
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Aktivita
4.1.1.3

Zajistit koordinaci a supervizi hodnocení municipalit, realizujících
MA21

Popis:

Koordinace a supervize hodnocení MA21 ve všech kategoriích dle
každoročně aktualizovaných Pravidel a Zásad MA21 (viz níže) a zajišťuje
tak plnění Koncepce podpory MA 2012 -2020 i AP 2016-2018.
„Předseda PS MA21 je supervizorem procesu hodnocení kvality MA21,
který koordinuje postupy při hodnocení a schvalování Kategorií MA21.
Rozhoduje o přidělení odpovídající Kategorie MA21 v kategoriích D a C, a
to na základě stanoviska hodnotitelů. Rozhoduje sporné případy, kdy se
hodnotitelé neshodují na názoru ohledně důkazů kvality při hodnocení
MA21, případně může v odůvodněných případech udělit výjimku pro
přidělení kategorie (viz kapitola D). Předseda PS MA21 vede tým
hodnotitelů při místních obhajobách (kat. B / kat. A)“

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí

Termín:

Průběžně

Indikátor:

Koordinace a supervize hodnocení v rámci služebního úvazku (1,0)* pro
MA21 je vykonávána dle aktualizovaných Pravidel a Zásad

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
k plnění
aktivity

Dle MŽP: úkol v roce 2016 splněn dle aktualizovaných Pravidel a Zásad
MA21.

Slabé stránky Viz předchozí aktivita 4.1.1.2
plnění aktivity
Návrh změn Viz předchozí aktivita 4.1.1.2
pro
další
období
* Pozn.: Aktivity 4.1.1.2 a 4.1.1.3 jsou vykonávány v rámci téhož úvazku
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Aktivita 4.1.1.4 Zajistit správu a provoz národního informačního a kontrolního
systému pro potřeby řízení procesu MA21 – Databáze MA21
Popis:

Zajištění provozu systému v souladu se zásadami a postupy, definovanými
vyhláškou o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
včetně údržby a řízení změn

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí / CENIA

Termín:

Průběžně

Indikátor:

Systém Databáze MA21 funguje bez závad a v potřebné kvalitě (bez
připomínek uživatelů)

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
Dle CENIA byl v roce 2016 systém provozován jako plně funkční a
k plnění aktivity prakticky bez výpadků. MŽP zajistilo finanční prostředky na technickou i
funkční aktualizaci systému MA21, která probíhá od října 2016.
Aktualizovaný systém bude spuštěn do provozu na začátku dubna 2017.
Technická podpora systému dle stávající smlouvy bude zajištěna do
prosince 2020.
Dle MŽP: splněno. CENIA zároveň pracovala na aktualizovaném IS
k MA21 na základě předchozího intenzivního sběru připomínek ze strany
uživatelů.
Slabé stránky
plnění aktivity
Návrh změn pro
další období
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Aktivita 4.1.1.5 Zajistit formální a věcnou kontrolu údajů, které municipality dokládají
pro potřeby hodnocení procesu MA21
Popis:

Personální zajištění administrace a odborné kontroly údajů vkládaných do
systému v souladu s Pravidly a Zásadami MA21

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí / CENIA

Termín:

Průběžně

Indikátor:

1,4 úvazku CENIA na administraci Databáze MA21. Údaje v Databázi
MA21 jsou kontrolovány a nevykazují chyby

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
Dle CENIA administrace Databáze MA21 probíhá průběžně v souladu
k plnění aktivity s termíny a lhůtami, které stanoví Zásady MA21 a Kritéria a Pravidla MA21.
Dle MŽP byla spolupráce s CENIA v roce 2016 intenzivní a přínosná. Úkol
je velmi náročný, jde o stovky vkládaných dokumentů. Pro posuzování
sporných dokumentů, vložených do databáze (po první kontrole ze strany
CENIA) se každý týden scházela tzv. „tripartita – zástupce MŽP, CENIA a
NSZM (i přes Skype). Byly diskutovány a dohodnuty jednotné přístupy
k hodnocení vkládaných dokumentů a přesnější nastavování pravidel pro
obce.
Slabé stránky
plnění aktivity
Návrh změn pro
další období

Aktivita 4.1.1.6 Zajistit pravidelnou aktualizaci údajů zveřejňovaných na webu MA21
Popis:

Zajištění pravidelné aktualizace informací zveřejňovaných o procesu MA21
na oficiálním webu www.ma21.cz

Odpovědnost:

Ministerstvo životního prostředí / CENIA

Termín:

Průběžně

Indikátor:

Web www.ma21.cz je průběžně aktualizován

Vyhodnocení z pohledu gestora/spolupracujícího subjektu + termínu plnění
Informace
Dle CENIA je web průběžně aktualizován, zveřejňovány a aktualizovány
k plnění aktivity jsou všechny relevantní dokumenty.
Dle MŽP splněno.
Slabé stránky
plnění aktivity
Návrh změn pro
další období
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Seznam zkratek
MA21
PS MA21
RVUR
VUR
RVP
MŽP
MMR
MZd
MPO
MŠMT
MV
SMO
NSZM
CSR
SRRVS
OP Z

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

místní Agenda 21
Pracovní skupina pro místní Agendu 21
Rada vlády pro udržitelný rozvoj
vzdělávání k udržitelnému rozvoji
Rámcové vzdělávací programy
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Svaz měst a obcí ČR
Národní síť Zdravých měst ČR
Corporate Social Responsibility
Strategický rámec rozvoje veřejné správy
Operační program zaměstnanost
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