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Úvodní slovo 

Plán činnosti Výboru pro udržitelné municipality je předkládán jakožto plán činnosti Výboru jako celku, zároveň obsahuje i úkoly pro jednotlivé členské 

instituce a organizace, které by měly naplňovat v rámci své vlastní činnosti. Plán je předkládán na rok 2017 s výhledem na rok 2018. Hlavním 

cílem výboru je podpora udržitelného rozvoje jako průřezového principu při řízení obcí a regionů. 

A. VERTIKÁLNÍ PROVÁZANOST PRIORIT UR 

Cíle 2015-2020 Úkoly pro 2017-2018 Připravované a probíhající aktivity 

 
A.1.   Aktivně spolupracovat na 
implementaci strategického rámce 
Česká republika 2030 a SDGs. 

A.1.1. aktivně se podílet na přípravě implementace a propagaci ČR2030 a SDGs v ČR 
 
A.1.1.1. Česká republika 2030 – příprava textu Implementačního dokumentu 
Předpokládání aktéři:  
ÚV, členové VpM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.1.2. evidovat v rámci vyhodnocení Plánu činnosti VpM aktivity přispívající  
k implementaci ČR2030 a SDGs  
Předpokládání aktéři: 
členové VpM 
 
 
 
A.1.1.3. propagovat ČR2030 a SDGs v územní veřejné správě 
Předpokládání aktéři: 
členové VpM 
 

 

ad  A.1.1.1. 

- VpM: projednání pracovní verze textu k implementaci 
strategického rámce Česká republika 2030 v relevantních 
oblastech (zejména kapitola Obce a regiony) 

- VpM: projednání a příprava indikátoru 20.1.1 „Existující 
metodická podpora nástrojům pro udržitelný rozvoj 
municipalit“ 

- MMR: otevření diskuze o dlouhodobé udržitelnosti 
integrovaných přístupů/nástrojů k rozvoji území a také o 
budoucnosti kohezní politiky po r. 2020 

 

ad  A.1.1.2. 

-  členové VpM s členskou základnou v území: možnost 
evidovat aktivity přispívající k naplňování specifických cílů 
dokumentu ČR2030 v rámci vyhodnocení plánu VpM a 
jeho příloh 

ad  A.1.1.3. 

- členové VpM s členskou základnou v území: propagovat 
ČR2030 a SDGs pro své cílové skupiny na akcích i 
v internetu  

- ÚV - připravit informační kampaň k ČR 2030 (web včetně 
microsite k nástrojům UR, poskytnout metodiku 
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propagace včetně log a propagačních materiálů) pro 
efektivní implementaci ČR2030 v municipalitách; 8 
kulatých krajských stolů pro propagaci a implementaci 

 

 

 

 
A.2.   Sledovat vazby mezi cíli 
strategického rámce Česká republika 
2030 i SDGs a strategickými cíli 
rozvoje municipalit a regionů. 

A.2.1. přispívat ke sledování vazeb mezi  SDGs, ČR2030 a cíli municipalit 
 
A.2.1.1.  Databáze strategií – zavedení strategií krajských měst, MAS; pilotní zavedení 
strategií vybraných obcí a mikroregionů  
 
 
 
 
A.2.1.2. Databáze strategií – nastavení sledování tematických vazeb cílů ČR2030 a SDGs 
vůči strategiím do úrovně krajů 
 
Předpokládání aktéři: 
ÚV, MMR, NSZM 

 

ad A.2.1.1. 

-  UK: analýza číselníku témat UR v území v návaznosti na 
deskriptory v Databázi strategií (k propojení ČR2030 a 
SDGs vůči strategiím na místní úrovni) 

– využít integrace s databází ObcePro, prověřit možnosti 
vkládání strategií třetí stranou a její ověření ze strany 
tvůrce 
 
ad A.2.1.2. 

- pilotní odzkoušení sledování vazeb strategických cílů na 
nižší úrovně 

B. HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE K UR 

Cíl 2015-2020 Úkoly 2017-2018 Připravované a probíhající aktivity 

 
B.1. Vytvořit interaktivní přehled 
nástrojů k UR v územní veřejné 
správě.  

 
B.1.1. přispívat k evidenci nástrojů k UR pro municipality – metody, programy, iniciativy  
 
B.1.1.1. vytvořit interaktivní přehled nástrojů k UR pro municipality  
Předpokládání aktéři: 
ÚV, UK, NSZM  
 
B.1.1.2.  zpracovat, rozvíjet a průběžně aktualizovat webové přehledy realizátorů 
nástrojů ve vztahu k UR v územní veřejné správě 
Předpokládání aktéři: 
MŽP, MV, MMR 

 
ad B.1.1.1. 

- NSZM, UK: portál metod a indikátorů UR pro municipality  
a regiony - tzv. „Mozaika“  

- NSZM, UK: interaktivní on-line přehled nástrojů pro 
udržitelné municipality a regiony 

ad B.1.1.2. 

-  MŽP, PS MA21: vytvoření nového systému evidence 
realizátorů metody MA21 na webu Databáze MA21 
[ma21.cz] 

-   VpM: projednání možnosti přehledů realizátorů dalších 
nástrojů UR pro municipality s jejich gestory (např. PS pro 
SC, Sekce kvality MV)  

 
B.2. Spolupracovat a sdílet 
informace s pracovními skupinami 

 
B.2.1. sledovat aktivity a součinnost PS URROÚ, PS pro SC a PS MA21 pro posílení 
udržitelného rozvoje v území  
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Výboru i dalšími pracovními orgány 
RVUR 

 
B.2.1.1. průběžné informace o zasedáních VpM  
Aktéři: 
tajemník VpM (ÚV) 
 

B.2.1.2. průběžné informace o aktivitách pracovních skupin a dalších pracovních orgánů 
RVUR na zasedáních VpM, informovanost mezi PS navzájem  
Aktéři: 
předsedové PS (NSZM, MMR, MŽP), tajemník VpM (ÚV) 
 
B.1.2.3   sdílení významných a koncepčních materiálů před MPŘ a jejich projednání ve VpM 
Aktéři: 
všichni členové 
 
 

 

ad B.2.1.1. 

- ÚV: zveřejňování zápisů Výboru na webu [vlada.cz] 

 

ad B.2.1.2. 

- VpM, PS: prezentace aktivit PS URROU, PS pro SC a PS 
MA21 na všech zasedání Výboru  

- VpM, PS: roční shrnutí hlavních bodů práce jednotlivých 
PS  
a současně výhled aktivit PS na další rok  

- PS: stálé body k aktualitám z RVUR, VpM a ostatních PS 
v programech jednotlivých PS   
- MMR: informace o PS URROÚ a PS pro SC jsou součástí 
mandátu MMR na jednání RVUR 
- PS MA21 je součástí mandátu MŽP na jednání RVUR 
 
  

C. MOTIVACE MUNICIPALIT A REGIONŮ PRO POSTUP K UR 

Cíle 2015-2020 Úkoly 2017-2018 Připravované a probíhající aktivity 

C.1. Motivovat municipality a 
regiony k realizaci nástrojů UR  
i dílčích aktivit k udržitelnému 
rozvoji. 
  

 
C.1.1. sdílet informace o finanční podpoře a hledat příležitosti pro finanční motivaci 
municipalit a regionů pro využívání nástrojů UR – propojit se zdroji EU, i se zdroji 
národními a krajskými 
 
C.1.1.1.  pokračující finanční motivace municipalit pro postup k UR za pomoci nástrojů  
Předpokládání aktéři: 
MMR, MŽP, MV, MPSV, kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ad C.1.1.1. 
- MPSV, MV: podpora metod kvality v OPZ  
- MŽP, SFŽP: podpora aktivit k UR v tématech ŽP a klima 
(dílčí oblasti MA21 a Smart City, Covenant of Mayors, ad.) 
- kraje: podpora MA21 a Projektu Zdravé město WHO 
v dotačních systémech (hl. město Praha, Kraj Vysočina, 
Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj, 
ad.) 
- MMR bude nadále metodicky podporovat využití 
konceptu Smart City (rozšiřovat výše uvedenou metodiku) 
- ÚV: analýza systému hodnocení projektů municipalit při 
čerpání národních i evropských dotačních zdrojů k 
prověření možností podpory MA21 nastavením pravidel 
dotační politiky 
- MZe: Prostřednictvím aktivit Celostátní sítě pro venkov 
bude prezentovat příklady dobré praxe využití podpory 
PRV municipalitami 

- MZe: tvorba „Strategie udržitelného rozvoje sektoru 



Plán činnosti Výboru pro udržitelné municipality RVUR a jeho členů 2017-2018                                                                             

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.1.1.2 komunikace s ŘO vybraných operačních programů (OP Z, IROP, NŽP) ohledně jejich 
evaluací a úprav a připravovaných výzev 
 
C.1.2. nefinančně motivovat municipality a regiony pro postup k UR – ocenění, ap. 
 
C.1.2.1. pokračující nefinanční motivace (ocenění) pro municipality za úspěšný postup k UR 
za pomoci nástrojů – metod, programů a iniciativ 
Předpokládání aktéři: 
ÚV, MV, MMR, MŽP, MPO, NSZM 

zemědělství“  

- MZe:  Implementační plán Strategie resortu Ministerstva 
zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, tj. 
Strategie definující základní, jednotící dlouhodobé priority 
v rámci perspektivy trvale udržitelného rozvoje 

 
 
 
Ad C.1.1.2 
MŽP: komunikace se SFŽP při nastavování a evaluaci 
dalších výzev 
 
ad C.1.2.1. 
- MV: Cena kvality ve veřejné správě – ocenění metod 
kvality v územní veřejné správě 
- MPO: Národní cena kvality – ocenění CSR v územní 
veřejné správě v rámci  
- NSZM, PS MA21: ocenění „Udržitelné město“ pod 
záštitou předsedy vlády, ve spolupráci s ÚV, za účasti 
zástupců RVUR, ministrů a dalších zástupců národních 
institucí   
- MŽP, PS MA21 ve spolupráci s NSZM : ocenění 
nejpokročilejších realizátorů MA21  - diplomy ministra 
- MPO: ocenění „Chytré město“ pod záštitou ministra   
- MZe: ocenění Oranžová stuha v rámci soutěž Vesnice 
roku  za spolupráci obcí se zemědělskými subjekty 
(ocenění je současně i finančně ohodnoceno) 

D. HODNOCENÍ UR V ÚZEMÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA K UR 

Cíle 2015-2020 Úkoly pro 2017-2018 Připravované a probíhající aktivity 

 
D.1. Podílet se na zpracování a 
podporovat uplatnění metodik 
hodnocení udržitelných municipalit a 
regionů v ČR, vycházející  
z národních i mezinárodních 
přístupů, programů a zkušeností.  

 
D.1.1. postupovat ke zpracování metodik pro jednotlivé nástroje a hodnocení UR  
na úrovni municipalit  
 
D.1.1.1. projekty certifikovaných metodik hodnocení UR na úrovni municipalit 
Předpokládání aktéři: 
MMR, MŽP, UK, NSZM 
  
 
 

ad D.1.1.1. 
- MŽP, PS MA21, NSZM, UK– rozšíření a aktualizace 
metodiky hodnocení UR v rámci MA21 pro potřeby dalších 
skupin realizátorů (malé obce, samostatné městské části, 
kraje, mikroregiony, MAS) 
- UK, NSZM, PS MA21: aktualizace a žádost o certifikaci 
metodiky hodnocení UR v rámci MA21 (propojení 
s ČR2030 a SDGs) 
- UK, NSZM, PS MA21: sada klíčových indikátorů UR na 
úrovni ORP 3  
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D.1.2. podporovat uplatnění schválených metodik v praxi municipalit  
 
D.1.2.1. podpora uplatnění metodik ze strany asociací se členskou základnou v území 
Předpokládání aktéři: 
SMO, NSZM 

ad D.1.2.1. 
- SMO: projekt „Lepší města“ pro uplatnění programu 
Smart Cities ve statutárních městech 
- MŽP,  NSZM, PS MA21: podpora expertního hodnocení 
UR v rámci MA21 (Audity UR ve městech a regionech): 
zajištění skupiny expertů PS MA21 pro hodnocení Auditů 
UR ve městech a regionech; realizace seminářů expertů 
UR a realizátorů MA21 s cílem koordinace, školení a 
získávání zpětné vazby k metodice hodnocení Auditů UR 
- NSZM: aktivita „Portfolio“ - synergické propojení MA21 s 
dalšími metodami kvality vůči UR; analýza služeb měst 
vůči UR, související procesy v úřadech a kompetenční 
modely pracovníků  
- SPOV: realizace projektu dvaceti strategických 
rozvojových dokumentů pro malé obce ve spolupráci s 
MPSV a MMR 
 

 
D.2. Nabízet možnosti vzdělávání a 
příklady postupu  
k UR pro municipality a regiony. 

 
D.2.1. osvěta, vzdělávání a další odborná podpora municipalit k UR 
 
D.2.1.1. vzdělávací aktivity, osvěta a metodická podpora k UR pro municipality 
Předpokládání aktéři:  
SMO, AK, NSZM, SMS, NSMAS, STMOÚ, MMR, MV, MŽP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ad D.2.1.1. 
-- MV, MŽP: prosazovat zařazení vzdělávání k UR do 
povinného vzdělávání úředníků státní a veřejné správy 
- VpM: členská základna v území: aktivně informovat 
volené zástupce na všech úrovních veřejné správy o 
principech a souvislostech UR 
- VpM, členská základna v území: podpora zapojení 
místních podnikatelů do aktivit podporujících UR území 
- NSZM: akreditované vzdělávací programy k UR pro 
municipality a regiony (akreditace MV) a rozsáhlá know-
how báze postupů 
- NSZM: školení úřadů v participaci, facilitace veřejných 
setkání k UR ve městech, obcích a regionech  
- UK: pořádání Evropského týdne udržitelného rozvoje 
- MMR: MMR bude v roce 2017 pokračovat v koordinaci 
PS pro Smart City a organizací seminářů pro města 
- MMR: zástupci měst i regionů jsou informováni o 
aspektech UR na jednáních Národní stálé konference, 
seminářích pro ITI a IPR 
- SPOV: vyhlašování a realizace soutěže „Vesnice roku v 
Programu obnovy venkova“ (ve spolupráci s dalšími 
partnery)  
- SPOV: realizaci cyklu vzdělávacích seminářů v rámci 
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D.2.1.2. příklady dobré praxe a vzorové postupy k UR pro municipality 
Předpokládání aktéři:  
SMO, AK, NSZM, SMS, NSMAS, STMOÚ, MMR, MV, MŽP 

Programu obnovy venkova 
- MŽP/Cenia: pořádání konference INSPIRUJME SE 
- SMO ČR: ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a 
zainteresovanými ministerstvy série seminářů k 
vylidňování území, respektive k úbytku služeb v území 
(předpokládané termíny:  únor/březen 2017 – úvodní 
seminář; duben/květen 2017 – sociální a zdravotní oblast; 
červen 2017 – školství) 
- STMOÚ ČR: realizace celostátního semináře a 
regionálních seminářů pro komunální manažery 
- STMOÚ ČR: přenos zkušeností v oblasti UR ze zahraničí 
(vybrané státy EU, příp. další země 
 
 
 
ad D.2.1.2. 
- NSZM: portál [Galerie udržitelné město] s několika tisíci 
příkladů dobré praxe, průběžné rozesílání zájemcům e-
mailem  
- NSZM a odborní partneři: ukázky koncepcí měst k dílčím 
oblastem UR (dosud: klimatická opatření, kultura, podpora 
zdraví),  
- UK, NSZM: metodický postup hodnocení jednotlivých 
projektů měst vůči UR 
- STMOÚ ČR: sekce Výměna zkušeností na portálu 
tajemnici.cz vč. adresného rozesílání novinek e-mailem 
- MZe: Prostřednictvím aktivit Celostátní sítě pro venkov 
bude prezentovat příklady dobré praxe využití podpory 
PRV municipalitami, spolupráce mezi obcemi 

 
S e z n a m  z k r a t e k  

AK – Asociace krajů ČR 

DS  – Databáze strategií (v gesci MMR) 

PS MA21 – Pracovní skupina pro místní Agendu 21 

PS URROÚ – Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj, regionů, obcí a území 

PS pro SC – Pracovní skupina pro Smart Cities 

RVUR – Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

NSMAS – Národní síť Místních akčních skupin ČR  

NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR 

UK – Univerzita Karlova 

ÚV – Úřad vlády ČR 

VpI  – Výbor pro indikátory 

VpM  – Výbor pro udržitelné municipality 
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RV VS – Rada vlády pro veřejnou správu 

SMO – Svaz měst a obcí ČR 

SMS – Sdružení místních samospráv ČR 

SPOV – Spolek pro obnovu venkova 

STMOÚ – Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 

VpS  – Výbor pro strategické řízení, analýzy a implementace principů udržitelného rozvoje 

TA ČR – Technologická agentura ČR 
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