
Podklad k bodu zasedání Výboru pro udržitelné municipality dne 13. dubna 2017: 
 
Základní nástroje pro udržitelné municipality – podklad pro indikátor ČR 2030 
(viz návrh indikátoru 20.1.1. v příloze č. 1 dokumentu ČR 2030) 
 
Úkolem Výboru je navrhnout nástroje, které mají být uznávány jako součást sady základních nástrojů 
pro udržitelné municipality a regiony, která je uváděna v pracovní verzi dokumentu Česká republika 
2030. 
 
Za základní nástroje pro udržitelné municipality a regiony jsou považovány mezinárodní a národní 
programy, iniciativy, metody a metodiky, pokud sledují postup k udržitelnému rozvoji na úrovni obcí 
a regionů v územní veřejné správě.  
 
Udržitelný rozvoj může být prostřednictvím základních nástrojů sledován v celkovém pohledu na 
rozvoj nebo v dílčích tématech UR. 
 
Základní nástroje musejí mít oficiální veřejná on-line evidence realizátorů – obcí a/nebo regionů. 
 
Jestliže jsou nástroje podobného zaměření, je možné v odůvodněných případech uznávat alternativa 
nástroje. Tyto alternativy nejsou uváděny v sadě základních nástrojů (indikátor ČR 2030). 
 
Nástroje pro udržitelné municipality mohou být dále členěny dle různých parametrů, např.: 

- oficiální autorita / gestor nástroje 

- šíře témat UR, které nástroj sleduje 

- využitelnost pro různé typy municipalit a regionů 

- indikátory (měřitelnost) a zdroje dat 

- charakter nástroje (pouze metodika / metoda - řídicí cyklus / program atd.)   

- benchmarking v rámci nástroje, know-how báze 

- počet realizátorů nástroje, síťování 

- … 
 

Tabulka:  

Pracovní podklad k diskusi o základních nástrojích pro udržitelné municipality a regiony (vč. 
alternativ), podklad pro VpM – viz tabulka níže. 

Kromě navrhovaných základních nástrojů jsou uvedeny též další nástroje, které mohou být případně 
doplněny do základní sady, pokud se k tomu VpM rozhodne. 

Současně jsou uvedeny sítě a uskupení municipalit, které se zabývají různými aspekty udržitelného 
rozvoje municipalit ve světě. 

 
  

 



Pracovní podklad: Základní nástroje pro udržitelné municipality a regiony (VpM, 13.4.2017)
Název Charakter Autorita Informace

1 Místní Agenda 21 (Local Agenda 21) metoda, kritéria, indikátory OSN, RVUR, MŽP http://ma21.cenia.cz/Z%C3%A1kladn%C3%ADinformaceoMA21/tabid/85/language/cs-CZ/Default.aspx

alternativa
Aalborská charta / Aalborské závazky / Baskická charta závazek, platforma ICLEI http://www.sustainablecities.eu/

ISO Sustainable Cities and Communites norma ISO http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=656906

Reference Framework for European Sustainable Cities - RFSC platforma EK, CEMR http://rfsc.eu/

2 Chytrá/inteligentní města (Smart Cities) ČR metodika MMR, PS SC https://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2

alternativa
European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities metodika EK http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

ISO Smart Cities norma ISO http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref2001

3 Pakt starostů (Covenant of Mayors) závazek, metodika, platforma EC, MŽP http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

alternativa
Compact of Mayors závazek, metodika, platforma https://www.compactofmayors.org/

4 Program Zdravé město (WHO Healthy Cities) síť, metodika OSN (WHO), NSZM http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities

5 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) síť, metodika EK https://enrd.ec.europa.eu/themes/clld_en

alternativa
Program obnovy venkova ČR / Vesnice roku metodika MMR, SPOV http://www.vesniceroku.cz/

6 EMAS norma http://www1.cenia.cz/www/node/305

alternativa
ISO 14000 norma ISO http://www.iso.org/iso/iso14000

Green procurement kritéria http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

7 ISO 9001 norma http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=62085

alternativa
Metodický pokyn MV ke kvalitě metodika MV
EFQM metoda MPO, Rada kvality http://www.narodnicena.cz/efqm-model/efqm-model-obec

CAF metoda EK, MV http://www.kvalitavs.cz/metody/caf/

8 CSR závazek, platforma, metoda MPO, Rada kvality http://www.npj.cz/menu/narodni-cena-cr-za-csr-a-udrzitelny-rovoj#scroll

alternativa
UN Global Compact závazek, platforma OSN https://www.unglobalcompact.org/



Další relevantní témata
další uznávané nástroje řízení kvality (dle SRRVS a doporučení MV)
BSC
Územní plánování - stavební zákon ČR
Urbánní agenda EU
Evropské společné indikátory (European Common Indicators - ECI)
European Green Capital soutěž EK http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/

Mezinárodní sítě municipalit
United Cities and Local Governments (UCLG) síť https://www.uclg.org/

"C40" Cities Climate Leadership Group síť http://www.c40.org/

"CIVITAS" Forum Network síť http://www.civitas.eu/

EcoMobility Alliance síť ICLEI https://ecomobility.org/alliance/

Energy Cities síť http://www.energy-cities.eu/

EUROCITIES síť http://www.eurocities.eu/

ICLEI – Local Governments for Sustainability síť http://www.iclei.org/

"Polis" European cities and regions networking for transport solutions síť http://www.polisnetwork.eu/about/about-polis

"Procura+" European sustainable procurement network síť ICLEI http://www.procuraplus.org/

Global Network of Learning Cities (GNLS) síť UNESCO http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

Climate Alliance of European Cities síť http://www.climatealliance.org/about-us/the-association.html

"Metropolis" síť http://www.metropolis.org/about-us

"REVES" European Network of Cities and Regions for Social Economy síť http://www.revesnetwork.eu/wp/

"STAR Communities" síť, metodika http://www.starcommunities.org/




