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A. VERTIKÁLNÍ PROVÁZANOST PRIORIT UR 

Cíle 2015-2020 Úkoly pro 2015-2016 Realizované aktivity 

 
A.1.   Budou sledovány vazby mezi 
prioritami udržitelného rozvoje ČR  
a cíli municipalit a regionů. 

 
A.1.1.  aktivně se podílet na přípravě a propagaci strategického rámce Česká republika 
2030 a SDGs 
Aktéři 2015-2016:  
ÚV, členové VpM 
nadále v záměru 2017-2018 
 
A.1.2. zajistit fungující modul vazeb národních priorit s cíli municipalit v Databázi 
strategií 
 
A.1.2.1. Databáze strategií – modul vazeb mezi národní a územní úrovní 
Aktéři 2015-2016:  
gesce: MMR; spolupráce: NSZM 
nadále v záměru 2017-2018 
 
A.1.2.2. zavedení strategií obcí, mikroregionů a MAS do Databáze strategií 
Aktéři 2015-2016: 
gesce: MMR 
nadále v záměru 2017-2018 
 
A.1.2.3. sledování tematických vazeb strategie Česká republika 2030 a SDGs  
vůči strategiím krajů, obcí, mikroregionů a MAS 
v záměru 2017-2018 
gesce:  UK, ÚV 
 
A.1.2.4. odborný návrh konsolidovaného číselníku pro možnost propojení cílů strategií 
mezi národní a municipální úrovní v Databázi strategií  
(se zapracováním témat SDGs, ČR 2030, MA21)   
v záměru 2017-2018 
 

 

ad A.1.1. 

- členové VpM se zúčastnili kulatých stolů k tvorbě Strategického 
rámce Česká republika 2030 

- VpM projednal v průběhu roku 2016 pracovní texty relevantních 
oblastí ČR 2030 (zejména kapitola Sídla a území) 

- další aktivity jsou uvedeny v bodě E.1.1     

ad A.1.2.2. 

-  MMR průběžně zajišťuje zavedení strategií CLLD (pořizované 
MAS) do Databáze, aktivita bude pokračovat i v roce 2017 

ad A.1.2.3. 

- MMR ve spolupráci s NSZM zajistilo v Databázi strategií modul 
propojení národních strategií s krajskými dokumenty  
(tematické propojení mezi cíli dokumentů dle deskriptorů 
stanovených na národní úrovni) 
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B. HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE K UR 

Cíl 2015-2020 Úkoly 2015-2016 Realizované aktivity 

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

 
B.1.1. evidovat nástroje k UR pro municipality – metody, programy, iniciativy, ad.  
 
B.1.1.1. vytvořit interaktivní přehled nástrojů k UR pro municipality  
v záměru 2017-2018 
 
B.1.1.2. webové přehledy realizátorů nástrojů pro udržitelné municipality v územní veřejné 
správě (metody kvality, programy, iniciativy) 
Aktéři 2015-2016: 
MŽP 
nadále v záměru 2017-2018 
 
 

 
ad B.1.1.2. 

-  MŽP (CENIA) eviduje realizátory metody MA21 na webu 
Databáze MA21 [ma21.cz] 

 

 
B.2. Bude probíhat přehledný postup 
pracovních skupin ve spolupráci  
s Výborem. 

 
B.2.1. sledovat aktivity a součinnost VpM s PS URROÚ, PS SC a PS MA21 pro posílení 
udržitelného rozvoje v území  
 
B.2.1.1. průběžné informace o aktivitách pracovních skupin na zasedáních VpM, 
informovanost mezi PS navzájem  
Aktéři 2015-2016: 
předsedové PS (NSZM, MMR, MŽP), tajemník VpM (ÚV) 
nadále v záměru 2017-2018 

 

 
ad B.2.1.1. 

- na všech zasedání VpM v období 2015-2016 prezentovaly PS 
URROU a PS MA21 informace o svých zasedáních a aktivitách 

-  VpM v roce 2016 schválil vznik nové PS Smart Cities 

- v programech zasedání jednotlivých PS byly zařazeny body 
k aktualitám z činnosti RVUR, VpM a PS     
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C. MOTIVACE MUNICIPALIT A REGIONŮ PRO POSTUP K UR 

Cíle 2015-2020 Úkoly 2015-2016 Realizované aktivity 

 
C.1.  Municipality a regiony budou 
motivovány k realizaci nástrojů UR 
i dílčích aktivit k udržitelnému 
rozvoji. 
  

 
C.1.1. finančně motivovat municipality k 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  
Aktéři 2015-2016: 
MŽP, MV, MPSV, kraje 
nadále v záměru 2017-2018 

 
 
 
C.1.2. nefinančně motivovat municipality pro postup k UR – ocenění, ap. 
 
C.1.2.1. pokračující nefinanční motivace (ocenění) pro municipality za prokazatelně 
úspěšný postup k UR za pomoci nástrojů – metod, programů a iniciativ 
Aktéři 2015-2016: 
ÚV, MV, MŽP, MMR, MPO, NSZM 
nadále v záměru 2017-2018 

 

 
ad C.1.1.1. 

- v roce 2016 byly otevřeny zdroje OPZ (MPSV ve spolupráci s MV) 
a MŽP (národní zdroje – SFŽP) pro municipality k podpoře 
některých nástrojů UR –  MA21, Smart City, Covenant of Mayors, 
ad. 

- na krajské úrovni existuje několik regionálních systémů 
k finanční podpoře aktivit realizátorů MA21 a Projektu Zdravé 
město WHO 
(hl. město Praha, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, 
Jihomoravský kraj, Liberecký kraj) 

 
ad C.1.2.1. 

- v rámci Národní ceny kvality byl podporován nástroj CSR, pro 
firmy i veřejnou správu 

- v roce 2016 proběhlo pilotní ocenění „Udržitelné město“ v rámci 
Národní přehlídky MA21, pod záštitou předsedy vlády, za účasti 
ministrů a dalších zástupců národních institucí (ÚV, MŽP, MMR, 
MV, MPO, PSP ČR)    

- MŽP: ocenění diplomy ministra nejlepším MA21 – kategorie A  

a B   

- ve spolupráci se členy VpM byla zpracována rešerše k dosud 
existujícím oceněním 
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D. HODNOCENÍ UR V ÚZEMÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA K UR 

Cíle 2015-2020 Úkoly pro 2015-2016 Realizované aktivity 

 
D.1. Budou zpracovány a realizovány 
metodiky 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 
Aktéři 2015-2016: 
MMR, MŽP, MPO, UK, NSZM 
nadále v záměru 2017-2018 

  
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 
Aktéři 2015-2016: 
MŽP, SMO, NSZM 
nadále v záměru 2017-2018 

 

ad D.1.1.1. 

- v rámci projektu TA ČR vznikla certifikovaná metodika Smart 
City, ve spolupráci MMR, MŽP, MPO a dalších institucí 

- UK ve spolupráci s NSZM a PS MA21 připravila aktualizaci 
metodiky hodnocení UR v rámci MA21 a sadu klíčových indikátorů 
UR na úrovni ORP 3 

- PS MA21 schválila aktualizovanou metodiku hodnocení UR jako 
závazný postup pro hodnocení Auditů UR v rámci MA21. 

 

ad D.1.2.1. 

- SMO aktuálně realizuje projekt „Lepší města“ pro uplatnění 
programu SC ve statutárních městech 

- NSZM ve spolupráci s MŽP a PS MA21 podporuje v aktuálním 
projektu realizaci metodiky hodnocení UR v rámci MA21 (Audity 
UR ve městech), a dále synergické propojení MA21 a dalšími 
metodami kvality   

 
D.2. Budou nabízeny 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 
Aktéři 2015-2016:  
MPSV. MŽP, NSZM  
nadále v záměru 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ad D.2.1.1. 

- NSZM průběžně nabízí municipalitám vzdělávací programy k UR  
(akreditace MV) a rozsáhlou know-how bázi postupů; současně 
zajišťuje školení úřadů v participaci a facilitaci veřejných setkání 
k UR ve městech, obcích a regionech  

- MŽP (CENIA) realizovalo cyklus krajských informačních seminářů 
k MA 21, které v roce 2016 proběhly ve spolupráci s krajskými 
úřady ve všech krajích ČR (Plzeňský kraj - na jaře 2017) 

- MŽP vydalo publikaci k aktuálně realizovaným projektům 
v rámci   MA21, financovaným z Programu švýcarsko- české 
spolupráce. 

- MPSV : financování expertních oponentur auditů kat. A a B (v 
rámci projektu NSZM) 

- MŽP:  financování expertní kontroly auditů v kat. C  

- MŽP (CENIA): aktualizace databáze MA21 v souladu s požadavky 
PS MA21a realizátorů MA21 

- MŽP: navýšení úvazku CENIA na MA21 od 1.8.2015. 
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D.2.1.2. příklady dobré praxe a vzorové postupy k UR pro municipality 
Aktéři 2015-2016:  
MŽP, NSZM, SMS, SPOV, STMOÚ 
nadále v záměru 2017-2018 

 

 

ad D.2.1.2. 

- NSZM od roku 2015 provozuje portál [Galerie udržitelné město] 
s několika tisíci příkladů dobré praxe, které průběžně rozesílá 
zájemcům též e-mailem;  

- SMS v roce 2015 vytvořila ukázky dobré praxe malých obcí 
v projektu „Rok v obci“ 

- NSZM s odbornými partnery a konkrétními municipalitami 
připravuje ukázky koncepcí měst k dílčím oblastem UR (témata  
v roce 2016: klimatická opatření, kultura, podpora zdraví] 

- SPOV: vyhlašování a realizace soutěže „Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova“ (ve spolupráci s dalšími partnery)  

- SPOV: realizaci cyklu vzdělávacích seminářů v rámci Programu 
obnovy venkova 

- MŽP: sdílení zahraniční dobré praxe s VpM, PS MA21 a 
municipalitami– informace/výstupy z konferencí k UR (Evropská 
konference udržitelných měst - Bilbao, People,Power , 
Partnership  - Drážďany, Vertikální a horizontální implementace 
SDGs – Bern) 

- - STMOÚ - realizace 3. mezinárodního regionálního summitu the 
International City/County Management Association v Praze s 
odbornou sekcí k udržitelnému rozvoji, kterého se zúčastnili 
zástupci 12 zemí 

- STMOÚ - sekce Výměna zkušeností a Diskusní fórum na webu 
STMOÚ 

 

E. INFORMOVANOST, PROPAGACE, SPOLUPRÁCE 
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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 SC – Pracovní skupina pro Smart Cities 

RVUR – Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

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 

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 

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

TA ČR – Technologická agentura ČR 

 

Cíle 2015-2020 Úkoly 2015-2016 Realizované aktivity 

 
E.1. Bude zajišťována informovanost 
pro municipality a regiony  
o výstupech RVUR, výborů  
a pracovních skupin. 

 
E.1.1. průběžná informovanost pro municipality o aktivitách RVUR, výborů, pracovních 
skupin 
 
E.1.1.1. informovanost municipalit o aktivitách RVUR a dokumentu ČR2030 
Aktéři 2015-2016: 
ÚV, AK, SMO, NSZM, SMS, NSMAS, STMOÚ 
 

 

ad E.1.1.1. 

- členové VpM se členskou základnou v území informovali na 
svých akcích o aktivitách RVUR, přípravě dokumentu ČR2030, 
aktivitách VpM a jeho PS 

- členové VpM se podíleli na propagaci on-line připomínkování 
dokumentu ČR 2030 pro municipality a dalším zájemce 
(rozesílané e-mailové zprávy, facebook) 

 
E.2. Bude zajištěna vzájemná 
informovanost a spolupráce mezi 
RVUR, výbory a pracovními skupinami. 

 
E.2.1. průběžná informovanost mezi RVUR, výbory a pracovními skupinami 
 
E.2.1.1. vzájemná informovanost mezi VpM a dalšími relevantními výbory,   
a spolupráce mezi jeho pracovními skupinami 
Aktéři 2015-2016: 
předsedové PS (MŽP, MMR), tajemník VpM (ÚV)  
 

 
ad E.2.1.1. 

- zápisy výborů RVUR jsou zveřejňovány na webu [vlada.cz] 

- tajemník VpM na zasedáních výboru informuje o činnosti RVUR 
a relevantních bodech z jiných výborů 

- PS v gesci VpM pravidelně informují o své činnosti  
na zasedáních VpM  

- programech PS URROÚ a PS MA21 je pravidelný bod 
s informacemi o činnosti VpM a PS 


