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Akční plán 2016 – 2018 
ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2012 - 2020 

Usnesení vlády č. 312 z 11. dubna 2016 

Vláda 

schvaluje Akční plán na léta 2016 až 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21 v České 
republice do roku 2020, uvedený v části III materiálu čj. 396/16 (dále jen „Akční plán“);  

ukládá 

členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů realizovat Akční plán, 

ministru životního prostředí  

koordinovat realizaci postupů a úkolů uvedených v Akčním plánu,  

předložit vládě do 31. března 2019 vyhodnocení Akčního plánu společně s jeho aktualizací pro 
další období, 

zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 

Provedou: 

členové vlády, 

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 

 Na vědomí: 

hejtmani, 

primátorka hlavního města Prahy 

 



Financování MA21 MŽP/SFŽP 

NP ŽP  (Národní program pro životní prostředí) 

Prioritní osa 5: Životní prostředí ve městech 

Podoblast: Implementace systémových nástrojů 

Výzva č 11/2015: MA21 a Pakt starostů 

Alokace 1. výzvy: 10 mil.  - MA21 5 mil, PSaP – 5 mil. 

Podpora aktivit v oblasti ŽP pro realizátory MA21 (pro kat. C,B, A) 

 

MA21 – 18 projektů požadovaná částka cca 10 mil. 

 

Zpětná vazba: workshop pro vedoucí odborů ŽP, využití pro další výzvu 



Výzva č 11/2015: MA21 a Pakt starostů 
MŽP/SFŽP  

Podpora měst a obcí v jejich udržitelném rozvoji, zlepšování životního 
prostředí a kvality života skrze implementaci Místní Agendy 21, 
snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti 
dle Akčního plánu pro udržitelnou energii (zapojením do Paktu 
starostů a primátorů). 

Předmětem podpory byly pro MA21: 

A) Informační, participační a vzdělávací akce v oblasti životního prostředí 

B)  Expertní spolupráce 

C)  Sdílení dobré praxe 

Předmětem podpory pro PSaP je zejména zpracování nebo aktualizace SEAP vč. 
emisní bilance, konkrétního závazku ke snižování emisí skleníkových plynů a 
energetické náročnosti do roku 2030 a konkrétních opatření s určeným zdrojem 
financování) a organizace dnů Místní energie 



PS MA21  

- Personální změny 

- VUR pro municipality - lektoři 

- Zasedání: 

  8. června Expertní oponentura auditů UR (info o stavu) 

   26. září Info o výsledku oponentury 

   9. listopadu Přidělení kategorií 

 - Obhajoby na místě: 17. – 27. října 

   18.10. Kopřivnice (B), 19.10. Vsetín (B), 24. 10. 

Litoměřice (A), 26.10. Chrudim (A), 27.10. Křižánky (B)   

- Národní přehlídka MA21: 7. prosince 



Bilbao – Guggenheim Museum 



Bilbao – Guggenheim museum 



8. konference evropských udržitelných měst 
Bilbao 

„Transformative action: The Potential for Europe“  

- Více než 800 lídrů municipalit, byznysu, 
výzkumu, zástupců národních, evropských a 
mezinárodních institucí i občanské společnosti 

- Diskuse idejí a aktuálních výzev 

- Návaznost na předchozí konference a jejich 
dokumenty: Aalborská charta (1994), Aalborské 
závazky (2004) + aktuální globální a evropské 
dokumenty: Pařížská dohoda (2015) a EU Urban 
Agenda (2016) 

- Výstupem je Baskická deklarace 



The Basque Declaration  
„New Pathways for European Cities and Towns“  

„to create productive, sustainable and resillient cities for a 
livable and inclusive Europe“ 

- Východiska a závazky evropských lídrů 

- Klíčovým slovem je „transformace“ 

- Ne tři pilíře UR (příliš obecné), ale: 

    UR je transformací ve třech oblastech: 

    - socio - kulturní 

    - socio - ekonomické  

    - technologické 



The Basque Declaration  
„New Pathways for European Cities and Towns“  

Cíle transformace: 

1. Dekarbonizovat energetické systémy a snížit celkovou 
spotřebu energií 

2. Vytvořit vzory udržitelné městské mobility a přístupnosti 
(města) pro všechny 

3. Chránit a zlepšit biodiverzitu a ekosystémové služby 

4. Snížit využívání zelených ploch a přírodního prostoru 

5. Chránit vodní zdroje, vodu a kvalitu ovzduší 

6. Adaptovat se na klimatické změny a omezit riziko katastrof 

7. Zlepšit veřejný prostor vytvářením radostného, bezpečného a 
„vibrujícího“ životního prostředí 

8. Poskytnout dostatečné a adekvátní bydlení všem 

9. Zajistit sociální začlenění a integraci všem částem společnosti 

10. Posílit místní ekonomiku a místní pracovní příležitosti                                                                    

 



8. konference evropských udržitelných měst 
Bilbao 

Paralelní tematická zasedání: 

Healthy Cities  

Citizen – powered Cities (energy transition) – prezentace LT  

Circular Cities 

Green Climate Cities  

Well – fed Cities  

Efficient Cities 

Shared Cities  

Reflective Cities  

Water secure Cities 

Nature – based Cities  

Accessible Cities 

 



                                                                                               T. Hák 



8. konference evropských udržitelných měst 
Amurrio 

Sustainable Amurrio – jeden z 9 mobilních workshopů 

10 tis. obyvatel, „local government = a service company for the citizens“ 

2001- Aalborská charta – provázání politik, participace 

2002 – Akční plán MA21 

2003 – Certifikace EMAS 

2004 – Aalborské závazky 

2005 - Public Forest Management Plan, PEFC Certification 

2006 – Biodiesel pro municipální dopravní prostředky 

2007 - Natural Environment Park 

2008 – Obnovitelné energie pro veřejné budovy 

2009 – Plán udržitelné mobility 

2010 - Renovace zásobování vodou a sítě odpadních vod 

2011 – Plán renovace veřejného osvětlení 

2012 -  Závazky Covenant of Mayors 

2013 – Hybridní municipální vozidla 

2014 – Organické odpady a kompost 

2015 – Závazky Compact of Mayors 

 



8. konference evropských udržitelných měst 
Amurrio 

Den stromů 

Výměnný obchod/Barter market 

Školní fórum 

Veřejné participační fórum 

Municipal transparency 

Setkávání k rozpočtu 

Sousedská setkávání 

Propagace Baskicka 

Rovné příležitosti 

Motivační parkování 

Pěší zóny 

Udržitelná vozidla 

Promenády zdraví 

Přírodní promenády 

Veřejná doprava 

Eco-industry project: Amurrio EKOiztu 

Společnost pro místní rozvoj: Amurrio 
Bidean 

Business inkubátor 

Ekonomická a komerční propagace 

Cestovní ruch – propagace 

Municipální zeleninové zahrady 

Farmářské trhy 

„Food diagnosis of the region“ 

Fair trade 



Cycling for Sustainability, Bilbao 2016 



Děkuji za pozornost  
marie.petrova@mzp.cz 

 
 


