
 
 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

Katedra politologie 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bahenský  

 

 

 

 

Implementace místní Agendy 21 v České republice: 

Případová studie Prahy, Prahy 10, 

Prahy 14 a Chrudimi 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Praha 2019 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce:  Bc. Martin Bahenský 

Studijní program: Politologie 

Vedoucí práce: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2019 

  



 
 

Bibliografický záznam 

Bahenský, Martin. (2019) Implementace místní Agendy 21 v České republice: Případová 

studie Prahy, Prahy 10, Prahy 14 a Chrudimi. Magisterská diplomová práce (Mgr.) Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. 160 s. Vedoucí 

práce PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá implementací metody místní Agenda 21 (MA21) v České 

republice a případnou reálnou změnou komunální politiky v důsledku této metody. Autor pro 

svůj výzkum zvolil čtyři případové studie (hl. m. Praha, MČ Praha 10, MČ Praha 14, město 

Chrudim) vybrané metodou tzv. „most different system design“, tedy úspěšné municipality 

na straně jedné a neúspěšné na straně druhé. Do této dichotomie navíc autor přidává 

perspektivu různého typu obecního zřízení: město vs. městská část. Metodologie práce je 

vystavena na základě dvou pilířů – obsahové analýzy strategických dokumentů a dosavadních 

výstupů jednotlivých radnic a také autorem provedených polostrukturovaných rozhovorů, 

z nichž jasně vyplývá, že metoda MA21 je silně politické téma odvislé od aktuální míry 

politické podpory, jež zásadním způsobem ovlivňuje to, zda bude či nebude docházet k reálné 

změně politiky obce směrem k udržitelnému rozvoji na místní úrovni. Práce také přímo 

pojmenovává některé institucionální nedostatky metody MA21 tak, jak je dnes nastavena 

Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj na principech globální 

iniciativy OSN z roku 1992. Současně se snaží najít možné návrhy řešení na efektivnější a 

důslednější směřování českých municipalit k udržitelnější lidské společnosti, neboť jen 

„takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 

budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“ je – zdá se – v době ekonomického 

blahobytu západních společností nezbytnou podmínkou a veřejným zájmem nás všech, aby se 

tento blahobyt podařilo zachovat co možná nejdéle. 

 

 

Abstract 

The thesis deals with the implementation of the Local Agenda 21 (LA21) method in the 

Czech Republic and the possible real change of municipal policy as a result of this method. 

The author chose four case studies for his research (Prague, Prague 10 city district, Prague 14 

city district, Chrudim city) selected by the so-called "most different system design" method, 



 
 

ie successful municipalities on the one hand and unsuccessful on the other. In addition to this 

dichotomy, the author adds a perspective of different types of municipal system: city vs. city 

district. The methodology of the thesis is based on two pillars - content analysis of strategic 

documents and the current outputs of the individual municipal offices, and semi-structured 

interviews conducted by the author, which clearly shows that the LA21 method is a strongly 

political subject, depending on the current level of political support, which fundamentally 

influences whether or not real change of the municipal policy towards sustainable 

development at local level. The paper also directly identifies some of the institutional 

shortcomings of the LA21 method as it is set up today by the LA21 Working Group of the 

Government Council for Sustainable Development based on the principles of the United 

Nations global initiative from 1992. At the same time, the author seeks to find possible 

solutions for a more efficient and consistent direction of Czech municipalities towards a more 

sustainable human society, because only "such a way of development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" 

is - seems to be - a prerequisite and a public interest for all of us in times of economic well-

being of Western societies in order to preserve this well-being as long as possible. 
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Zdůvodnění tématu: 

V posledních letech se ve veřejném prostoru čím dál častěji hovoří o konceptu udržitelného 

rozvoje (sustainable development). Ten bývá v odborné literatuře nejčastěji definován jako 

způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s 

plnohodnotným zachováním životního prostředí. Jeho naplňování má mnoho podob. 

 

V obcích a městech bývá tento koncept zejména v poslední dekádě realizován skrze 

strategický akční plán tzv. místní Agendu 21. Jedná se o součást mezinárodního dokumentu 

Agenda 21 přijatého na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Místní Agenda 21 

stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji skrze iniciativu místních úřadů a 

řešení lokálních problémů na lokální úrovni. Předpokládá také aktivní zapojení obyvatel do 

rozvojových aktivit města. 

 

„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni 

místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím 

úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a 

environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního 

prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální 

politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, 

mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného 

rozvoje.“ (Dokument Agenda 21, Kapitola 28 - místní Agenda 21) 



 
 

 

Například z práce profesora Newyorské univerzity Richarda Smardona vyplývá, že Evropa je 

kontinentem, kde byla místní Agenda 21 přijata a implementována vůbec nejúspěšněji. Pro 

evropské municipality bylo připraveno téměř šest tisíc strategií udržitelnosti (v USA pouze 

stovka). (Smardon 2008) V severských zemích (například ve Švédsku) realizovaly místní 

Agendu 21 poměrně rychle všechny místní samosprávy. (Jörby 2002). 

 

V České republice došlo ke schválení Vládní Koncepce MA 21 až zpočátku roku 2012, tedy 

20 let po konferenci v Riu, a to kabinetem premiéra Petra Nečase. Místní Agendu 21 tato 

vládní koncepce definuje následovně: „MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, 

strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit 

systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“ (Usnesení Vlády 

České republiky ze dne 11. ledna 2012) Přihlášení se k závazkům plynoucím z místní 

Agendy 21 tak bylo na národní úrovni v České republice ve srovnání se zahraničními případy 

zjevně opožděnější. 

 

V posledních letech však koncept dlouhodobě udržitelného městského rozvoje prostoupil a 

ovlivnil prostředí české komunální politiky a témata místní Agendy 21  se stala nedílnou 

součástí ideových programů mnoha politických stran a hnutí v České republice kandidujících 

právě do místních zastupitelstev. Jedná se zejména o novější typy strany jako např. 

Starostové a nezávislí, Piráti, Zelení č i jednotlivá lokální hnutí. Hlavními tématy těchto stran 

jsou například zapojování široké veřejnosti do rozhodování, strategické plánování dalšího 

rozvoje obce, participativní rozpočty, zajištění tzv. good governance, tedy dlouhodobě 

kvalitní a transparentní veřejné správy na místní úrovni atd. 

 

Krom mezinárodních rozdílů v implementaci této politiky v národních státech je tak velmi 

zajímavé sledovat tento proces také v rámci samotné České republiky. Postoje radnic 

jednotlivých měst i implementační fáze se napříč republikou výrazně liší a často neodpovídají 

přirozeným očekáváním, která města dosáhla toho kterého úspěchu v následování místní 

Agendy 21. 

 

 

Předpokládaný cíl: 

Cílem práce je analýza rozdílů implementace místní Agendy 21 na lokální úrovni za účelem 



 
 

zjištění, zda skrze tuto agendu  dochází k reálné změně komunální politiky obcí, nebo zda byl 

tento strategický dokument přijat ve zkoumaných obcích pouze deklaratorně na základě 

vnějších tlaků. 

 

Mělo by tak dojít k ověření či falzifikaci autorovy hypotézy, že ”proces implementace místní 

Agendy 21 v České republice se zásadně liší, přičemž v některých municipalitách dochází k 

přijímání místní Agendy 21 spíše deklaratorním způsobem na základě vnějších tlaků bez 

dalších hlubších snah reálně měnit fungování obce dle tohoto strategického závazku OSN.” 

 

Metodologie práce: 

Implementací politiky se rozumí komplexní proces od vymezení cílů, nástrojů a procesů 

jejího uskutečňování po samotné aktéry, kteří do tohoto procesu vstupují - iniciátoři, tvůrci, 

realizátoři i cílové skupiny. Implementaci samozřejmě ovlivňuje mnoho vnitřních i vnějších 

faktorů. 

 

Analýze bude podrobena politická implementace místní Agendy 21 na případových studiích 

Hlavního města Prahy, Městské části Praha 10 a městu Chrudim. Vzorek těchto tří obcí (resp. 

jednoho města, jedné pražské městské části a hlavního města jako celku) pro tuto 

vícepřípadovou studii byl zvolen zejména v důsledku kontrastního přístupu k implementaci 

politiky místní Agendy 21. Tato metoda výzkumu je známa jako tzv. Most different system 

design, který spočívá ve srovnání různých případů a hledání rozdílů mezi nimi, z nichž 

všechny zkoumané subjekty mají stejné závislé proměnné (přijetí místní Agendy 21) a 

jakákoliv jiná okolnost (úroveň implementace), která je přítomna ve všech případech, může 

být považována za nezávislou proměnnou (Carsten 2008: 396-397). V tomto konkrétním 

případě představuje město Chrudim dlouhodobého premianta v plnění akčního plánu místní 

Agendy 21 na svém území, naopak hlavní město Praha i MČ Praha 10 se k principům místní 

Agendy 21 přihlásily až se značným časovým odstupem v roce, kdy Chrudim jako vůbec 

první město v ČR plnilo kritéria nejobtížnější Kategorie A. 

 

Pro časové zarámování byly jako nejrelevantnější pro výzkum implementace dané politiky 

(policy) zvoleny poslední dvě řádně dokončená funkční období příslušných obecních 

zastupitelstev, tedy  léta 2010 - 2014, 2014 - 2018, současně však bude zohledněno ale také 

akcentování tématu místní Agendy 21 po volbách do zastupitelstev obcí, které proběhnou v 

říjnu 2018 (zejména předvolební programy a koaliční závazky). 



 
 

 

Hlavním výzkumným nástrojem bude obsahová analýza, kdy její první pilíř bude vystavěn na 

analýze jednak strategických dokumentů (Udržitelný rozvoj a Agenda 21, Strategie 

udržitelného rozvoje ČR 2004, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010, místní 

Agenda 21), zadruhé na obsahové analýze oficiálních výstupů z příslušných  radnic (usnesení 

rad, zastupitelstev, výborů a komisí, stenozáznamy, zápisy). 

 

Druhý pilíř pak budou tvořit výstupy z provedených polostrukturovaných rozhovorů s 

relevantními zástupci dotčených institucí (Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 10, město 

Chrudim, Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní síť Zdravých měst ČR). Vzhledem k 

politologickému charakteru práce bude preferován výběr dvou politických respondentů a 

jednoho respondenta z řad úředníků pověřených místní Agendou 21. Důraz bude v těchto 

rozhovorech kladen zejména na zjišťování jednotlivých zkušeností z praktického uplatňování 

místní Agendy 21. 

 

Předpokládaná struktura práce: 

Úvod 

Teoretické a kontextuální zakotvení 

1) Strategické dokumenty 

Udržitelný rozvoj a Agenda 21 

Místní Agenda 21 

Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004) 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010) 

2) Implementace MA21 v dánské Kodani 

Empirická část 

Implementace politiky místní Agenda 21 v ČR 

Případová studie: Hlavní město Praha 

Případová studie: MČ Praha 10 

Případová studie: město Chrudim 

Závěr 

Zdroje 

Přílohy 

 

Pouze pro kontextuální zakotvení poslouží implementace místní Agendy 21 v dánské 



 
 

metropoli Kodani, tedy vzoru evropského města dlouhodobě implementující trvale udržitelné 

politiky. Vycházeno bude nejen ze strategického dokumentů kodaňské radnice “Udržitelné 

vztahy - Strategie Agenda 21” pro konkrétní časová období, nýbrž zkoumán bude tamní 

proces implementace, politické aspekty a případné konflikty mezi jednotlivými stranami. To 

vše bude nabídnuto zejména pro možnost mezinárodního srovnání českých případových 

studií. 
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ÚVOD 

 

Americký sociolog Ronald Inglehart v 70. letech popsal zajímavý společenský jev, 

kdy zhruba od 60. let 20. století dochází v západních společnostech k postupnému posunu na 

lidské hodnotové škále od čistě materiálních hodnot k hodnotám spíše nemateriálního 

charakteru. Občané tzv. post-industriálního světa, kteří si to již „mohli dovolit“, začali čistě 

materiální hodnoty typu ekonomický růst, prosperita, životní blahobyt, materiální statky, 

bezpečnost ve státě pomalu upozaďovat a naopak více akcentovat hodnoty tzv. post-

materiální jako jsou humanismus, lidská práva, občanská společnost, zájem o politické dění, 

účast na správě věcí veřejných, rovnoprávnost, emancipace, seberealizace, sociální otázka, 

nebo kvalita životního prostředí a udržitelný rozvoj. (Inglehart 1971, 1981) 

Politikou (ve smyslu policy) akcentovanou zejména v několika posledních letech je 

politika environmentalistická, společensky odpovědná, dlouhodobě udržitelná. Důvody, proč 

tomu tak je, není třeba hledat příliš dlouho. Čím dál více zhoršující se stav životního prostředí 

– od tajících ledovců přímo pod nohami ledních medvědů v Arktidě, přes mýtiny po deštných 

pralesech v Amazonii, pláže plné plastových odpadků na Bali, až po úbytek vody v krajině, 

narůstající objem komunálního odpadu či špatné ovzduší v obci, kde žijeme, což se již 

v běžném každodenním životě dotýká každého z nás. 

Do tohoto stavu společnosti navíc vstupuje do produktivního věku tzv. generace Y 

(známá také pod pojmem „mileniálové“, tedy potomci první poválečné generace – tzv. 

generace X), které mnohé sociologické a psychologické výzkumy definují jako „revoluční“ 

otevřeně smýšlející generaci požadující sice vyšší životní úroveň, ale zároveň odhodlanou 

býti více společensky odpovědnou vůči okolnímu světu, než tomu bylo u generace jejich 

rodičů. Tlak na zohledňování sociálních a ekologických hledisek a směřování k udržitelnému 

rozvoji je tak čím dál více vyvíjen nejen na mezinárodní instituce, ale již i na jednotlivé státy, 

soukromý sektor či veřejné instituce. 

S ohledem na tyto skutečnosti – vážnost aktuálních sociálních a environmentálních 

problémů i větší politickou aktivizaci občanské společnosti – se proto pod čím dál větším 

drobnohledem nachází reálná implementace a naplňování politických programů, proklamací a 

slibů. Implementace neboli uskutečňování, naplňování, realizace, uvádění v platnost a 

účinnost politických programů je tak v demokratických společnostech vedle aktuálního 

problému praktického již od počátku etablování politologie jako samostatné vědní disciplíny 
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také významným problémem teoretickým a výzkumným, neboť ji v praxi ovlivňuje mnoho 

různých vnitřních i vnějších faktorů. 

*** 

V červnu 1992 se v brazilském Riu de Janeiru uskutečnila přelomová Konference 

OSN o životním prostředí a rozvoji, populárně známá také jako tzv. Summit Země, kde se 

více než 170 vlád z celého světa včetně tehdejšího Československa zavázalo s ohledem na 

tehdy blížící se 21. století směřovat k udržitelnému rozvoji. Summit, který na místě sledovalo 

téměř 2500 tisíc nevládních organizací a asi 17 tisíc lidí z celého světa, vyústil krom jiného 

v přijetí dvou zásadních globálních dokumentů: 

 Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji; 

 Agenda 21. 

Právě Agenda 21 tehdy jasně nadefinovala směr systematického směřování k 

udržitelnému rozvoji stále rychleji proměňujícího se světa kolem nás. Naplňování principů 

udržitelného rozvoje, jenž v odborné literatuře bývá nejčastěji definován jako takový způsob 

rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s 

plnohodnotným zachováním životního prostředí pro budoucí generace, má mnoho cest i 

podob. Proto Agenda 21 tyto cesty jasně pojmenovala a zformulovala jednotlivé dílčí kroky 

směřující k tomuto cíli v různých oblastech lidského žití. 

 Jako jeden z nejvýznamnějších prostředků umožňující směřování k udržitelnému 

rozvoji a na podporu vytyčených cílů Agendy 21 byly v 28. kapitole tohoto dokumentu 

definovány místní úřady, neboť právě místní úřady jsou „úrovní správy nejbližší lidem, 

sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a 

napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje“. Skrze iniciativy místních úřadů, aktivní 

zapojování obyvatel do rozhodování, podporu osvětových aktivit a vzájemnou spolupráci tak 

má docházet k řešení lokálních problémů již na lokální úrovni. 

 Tak spatřila světlo světa tzv. místní Agenda 21, která později z roviny globální 

iniciativy OSN vstoupí do roviny praktické metody aplikující principy udržitelného rozvoje 

na místní úrovni, tedy úrovni nejbližší lidem – v obcích, městech, krajích a regionech. 

K principům Agendy 21, a tedy i místní Agendy 21, se zavázalo i tehdejší 

Československo. Udržitelný rozvoj však během tehdejšího dění 90. let nebyl příliš 

akcentovaným politickým tématem a musel na čas ustoupit stranou. 

*** 

K naplňování cílů Agendy 21 začalo u nás docházet postupně až po přelomu tisíciletí, 

kdy vlády již samostatné České republiky postupně začaly udržitelný rozvoj fungování lidské 
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společnosti zohledňovat jak z hlediska tematického, tak z hlediska finančního a personálního 

zajištění. 

Jakožto metoda směřování českých obcí, měst a regionů k udržitelnému rozvoji začala 

místní Agenda 21 získávat obrysy v roce 2003, kdy Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

stanovila tzv. „Kritéria MA21“ umožňující v České republice unikátní způsob vyhodnocení a 

ocenění pokročilosti municipalit v uplatňování principů udržitelného rozvoje v jejich místním 

prostředí. Tentýž rok pak ještě při Radě vlády pro udržitelný rozvoj vznikla mezirezortní 

Pracovní skupina pro MA21 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Národní 

sítí Zdravých měst ČR. 

Kategorizace českých municipalit dle míry naplňování Kritérií MA21 je sledována od 

roku 2006, kdy se k jejich plnění přihlásilo na 40 z nich. Od té doby začala témata jako 

udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, kvalita života, strategické plánování a 

zapojování občanů do rozvoje obce prostupovat a formovat českou komunální politiku i 

ideové programy mnoha politických stran a hnutí v České republice kandidujících do 

místních zastupitelstev. 

Od té doby však uplynulo již několik let. Celkem bylo do metody MA21 za celou 

dobu jejího měření zapojeno na 250 subjektů, dnes jich aktivně zapojených zbývá 187, kdy 

z tohoto počtu je 100 pouhými Zájemci – kategorie nevyžadující žádnou důslednější aktivitu. 

Dalších 31 realizátorů dosahuje kategorie D, 46 jich dosahuje kategorie C vyžadující již 

kontinuální a systematickou implementaci principů MA21. Pouze 4 municipality dosahují 

kategorie B a jen 2 města nejvyšší kategorie A. 

Z těchto počtů může být patrné, že jednak: míra implementace metody MA21 se 

v jednotlivých municipalitách napříč Českou republikou výrazně liší, druhak: že by 

implementace této metody mohla trpět určitým implementačním deficitem, tedy jakýmsi 

nepoměrem mezi vynaloženou energií na realizaci dané politiky na straně jedné, a energií 

potřebnou k dosažení zamýšleného cíle na straně druhé. (Pressman-Wildavsky 1984). Tuto 

energii však, zdá se na první pohled, musí vynakládat primárně politici, proto by tento 

implementační deficit mohl být způsoben postoji jednotlivých radnic a jejich politického 

vedení, tedy stručně řečeno: nedostatečná politická podpora. 

Cíl práce a metodologie 

Cílem této práce proto je analýza míry implementace a politické podpory metody 

MA21 ve vybraných českých municipalitách za účelem zjištění, zda skrze přihlášení se 

k  principům metody MA21 a k jejich naplňování, dochází k reálné změně způsobu výkonu 



4 

politiky na komunální úrovni směrem k udržitelnému rozvoji obce, města či regionu, nebo 

zda tato deklarace byla přijata ve zkoumaných obcích pouze deklaratorně na základě vnějších 

tlaků či jako symbolická „PR značka“. 

V práci bude nejprve představen koncept udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 

jakožto globální iniciativa OSN, a to v mezinárodním i ryze českém kontextu včetně 

jednotlivých strategických dokumentů. Poté bude představena MA21 jakožto praktická 

metoda aplikující principy udržitelného rozvoje na místní úrovni, kdy bude posuzováno, zda 

vůbec udržitelný rozvoj splňuje teoretické parametry veřejného zájmu, a tím pádem zda 

metoda MA21 splňuje aspekty veřejné politiky, aby záhy mohly být představeny teoretické 

předpoklady úspěšné implementace a její možná rizika. Vzhledem k jasnému dichotomického 

dělení první části práce na „globální iniciativu“ a „metodu“ bude právě v druhé „metodické“ 

kapitole představen soubor jednotlivých Kritérií MA21, z jejichž úrovně plnění vyplývá 

zařazení do příslušné kategorie v rámci pětistupňové škály. Pro zakotvení práce 

v mezinárodním kontextu bude zmíněno také pojetí implementace metody MA21 v zahraničí 

s důrazem na dánskou metropoli Kodaň, neboť podle Sofie Jörby ze švédské Kalmarské 

univerzity právě v severských zemích realizovaly MA21 poměrně rychle a úspěšně všechny 

místní samosprávy. (Jörby 2002) 

V empirické části pak bude v rámci vícepřípadové studie sledována míra 

implementace metody MA21 a její politické podpory ve čtyřech kontrastních tuzemských 

municipalitách: Chrudimi, hl. m. Praze, MČ Praha 10 a MČ Praha 14, kdy město Chrudim 

bylo vybráno jako celorepublikový premiant dlouhodobě obhajující kategorii A, kdežto hl. m. 

Praha jakožto nejbohatší region v ČR – u něhož by se dal očekávat příklon k post-

materialistickým hodnotám a směřování k udržitelnému rozvoji – zůstává v případě této 

metody již mnoho let na chvostu. Zásadní rozdíly nicméně vykazují i samotné pražské 

městské části, kdy MČ Praha 14 je aktuálně jedním z pouhých čtyř celorepublikových 

držitelů kategorie B (a zároveň jediná samostatná městská část), zatímco MČ Praha 10 se 

v roce 2018 náhle dočkala propadu z kategorie C do vůbec nejnižší kategorie „Zájemci“. 

Tato metoda výběru vzorků je známa jako tzv. most different system design, který 

spočívá ve srovnání různých případů a hledání rozdílů mezi nimi, z nichž všechny zkoumané 

subjekty mají stejné závislé proměnné (přijetí závazku směřování k udržitelnému rozvoji, 

deklarace metody MA21) a jakákoliv jiná okolnost (míra politické podpory, úroveň 

implementace), která je přítomna ve všech případech, může být považována za nezávislou 

proměnnou. (Anckar 2008: 396-397) Do této dichotomie úspěšných a neúspěšných navíc 

autor přidává perspektivu různého typu obecního zřízení: město vs. městská část, přičemž 
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MČ Praha 14 byla oproti původní projektu diplomové práce do sledovaného vzorku přidána 

jednak pro paritu sledovaných municipalit, druhak pro její úspěšné dosažení druhé nejvyšší 

kategorie hodnocení implementace metody MA21 v listopadu 2018 (tedy až po zadání 

projektu autorem). 

Metodologie práce je vystavena na základě dvou pilířů. Jednak na obsahové analýze 

strategických dokumentů k tématu udržitelného rozvoje a MA21 a současně dosavadních 

výstupů jednotlivých radnic, jež jasně dokladují dosaženou úroveň míry implementace 

metody MA21 v rámci příslušných municipalit. Vedle toho budou autorem provedeny také 

polostrukturované rozhovory s relevantními zástupci sledovaných místních samospráv i 

dalších dotčených institucí. Empirická fakta zjištěná na radnici města Chrudim, úřadu 

městské části Prahy 10 a Prahy 14, od předsedkyně Pracovní skupiny pro místní Agendy 21, 

ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR a ve velmi omezené míře i od zástupců magistrátu hl. 

m. Prahy poslouží ke zjištění konkrétních dílčích zkušeností s praktickým uplatňováním 

metody MA21, míry deklarované politické podpory i zjištění reálných výsledků metody 

MA21 a zda skrze tuto metodu dochází k reálné změně komunální politiky obcí, nebo zda byl 

tento strategický závazek přijat ve zkoumaných obcích spíše pouze deklaratorně. 

Scénář polostrukturovaného rozhovoru byl sestaven tak, aby v co největší možné míře 

bylo jeho prostřednictvím možné získat názor respondentů na několik autorem zvolených 

indikátorů ovlivňujících míru politické podpory, úroveň implementace a reálnou změnu 

politiky prostřednictvím metody MA21 v dané municipalitě. Konkrétní respondenti byli dle 

specifik dané obce. S výjimkou Chrudimi byl vždy osloven zodpovědný politik a příslušný 

úředníci / koordinátoři. Aktuální politická situace v Chrudimi si však dle názoru autora 

vyžádala provést šetření se zodpovědným politikem jak tím současným, tak i bývalým, a to 

proto, že po posledních komunálních volbách došlo v Chrudimi k obměně politické garanta 

metody MA21 po celých 17 letech. Vzhledem k prvotřídnímu postavení města Chrudim 

v rámci celorepublikového hodnocení metody MA21 bude proto velmi zajímavé sledovat, 

jaký vliv tato obměna má nebo teprve může mít na politickou podporu a reálnou změnu 

politiky města směrem k udržitelnému rozvoji. 

Vedle rozhovorů se zástupci jednotlivých municipalit však autor provedl také 

rozhovory s čelními představiteli nadřazených subjektů (MŽP ČR, NSZM ČR), a to za 

účelem získání komplexnějšího úhlu pohledu, neboť ti oproti prvně jmenovaným 

nevypovídají o konkrétních jednotlivostech, nýbrž v obecné rovině o svých zkušenostech 

z mnohaleté praxe s metodou MA21 nejen na úrovni ČR, ale i na úrovni mezinárodní. 

Formulace otázek proto musela být pro tyto zástupce mírně upravena. Z důvodu neudělení 
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souhlasu všech devíti dotazovaných respondentů s uveřejněním doslovných přepisů 

rozhovorů provedených za účelem tohoto výzkumu, autorovi práce nezbylo, než přílohou 

přiložit pouze otázky polostrukturovaného rozhovoru, dílčí odpovědi v rámci témat a 

vyhodnocení odpovědi do tabulky s vyhodnocením odpovědí dotazovaných respondentů 

v závěru práce. 

Právě v závěru práce autor veškeré zjištěné výstupy – úroveň implementace, 

deklarovanou míru politické podpory a reálné výsledky metody MA21 – porovná v uceleném 

grafickém přehledu odpovědí dle autorova vypracování, čímž by tak mělo dojít k ověření či 

falzifikaci stanovené hypotézy, že „proces implementace MA21 v České republice se zásadně 

liší, přičemž v některých municipalitách dochází k přijímání MA21 spíše deklaratorním 

způsobem na základě vnějších tlaků bez dalších hlubších snah reálně měnit fungování obce 

dle tohoto strategického závazku OSN“, a tedy i zjištění, zda metoda MA21 podléhá nějakým 

způsobem podpoře politického vedení jednotlivých radnic, kdy při jejím nedostatku dochází u 

implementace metody MA21 k tzv. implementačnímu deficitu způsobujícímu mezi 

municipalitami výrazně znatelné rozdíly v úrovni naplňování principů udržitelného rozvoje 

na místní úrovni, a tedy i k deficitnímu plnění mezinárodního závazku OSN z roku 1992.  
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I. TEORETICKÉ A KONTEXTUÁLNÍ 

ZAKOTVENÍ 

1. MÍSTNÍ AGENDA 21 JAKO GLOBÁLNÍ INICIATIVA 

OSN 

1.1. MÍSTNÍ AGENDA 21 V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU  

 

1.1.1. Definice udržitelného rozvoje 

Definicí udržitelného rozvoje
1
 existuje stejně jako v případě jakýchkoliv jiných 

odborných termínů hned několik a ani akademici se neshodnou na jedné jediné statické 

definici. Jedním z nejčastějších nedorozumění však bývá to, že se udržitelný rozvoj týká 

pouze ochrany životního prostředí, resp. že udržitelný rozvoj usiluje o udržitelný vývoj 

přírody a ekosystémů. To je však zásadní chyba. 

Obecně platí, že udržitelný rozvoj je vystaven na třech základních hodnotových 

pilířích – ekonomickém, sociálním, environmentálním, které v různých teoretických pojetích 

bývají někdy doplněny čtvrtým pilířem – bezpečnostním. Pouze z rovnováhy těchto tří - čtyř 

pilířů, které se více či méně ovlivňují a prolínají, může vycházet udržitelnost rozvoje lidské 

společnosti. 

Za základní definiční pramen pojmu „udržitelný rozvoj“ se dodnes považuje zpráva 

norské předsedkyně Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj Gro Harlem 

Brundtlandové nazvaná Naše společná budoucnost (v orig. Our Common Future, někdy též 

známá jako Brundtland Report) z roku 1987 (knižně 1991), která říká, že udržitelný rozvoj je: 

„takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 

budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“. (Naše společná budoucnost 1991: 47) 

Kořeny vývoje tohoto pojmu však sahají ještě o 15 let dále, tedy do roku 1972, kdy 

byla poprvé vydána kniha s názvem Meze růstu (v orig. The Limits to Growth, někdy též 

zvaná jako První zpráva Římského klubu
2
) prezentující výsledky počítačové simulace vývoje 

                                                 
1
 Někdy tomuto dvojsloví bývá předřazován ještě přívlastek „trvale“, tedy: trvale udržitelný rozvoj. 

2
 Římský klub je nevládní organizace zabývající se převážně mezinárodními politickými otázkami. Autory 

zprávy prezentované na Konferenci OSN o životním prostředí a člověku ve Stockholmu v červnu 1972 jsou 
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ekonomického a populačního růstu v prostředí s limitovanými zdroji mezi léty 1900-1970. 

Hlavními závěry byly jednak exponenciální charakter hospodářského růstu s mírou růstu 

okolo pěti procent ročně, druhak stále větší znečišťování životního prostředí a vyčerpávání 

neobnovitelných přírodních zdrojů. Pokud bychom měli nosnou myšlenku této publikace 

vyjádřit jednou větou, bylo by to konstatování, že: V omezeném světě není možný 

neomezený růst, a proto je potřeba vytvořit podmínky trvale udržitelné environmentální a 

ekonomické stability. (Meadows a kol. 1972) 

 

1.1.2. Udržitelný rozvoj v evropském kontextu 

Evropská unie definuje myšlenku udržitelného rozvoje tak, že „uspokojení potřeb 

současných generací nesmí ohrozit možnosti, které k tomu, aby uspokojily své vlastní 

potřeby, dostanou generace budoucí. Udržitelný rozvoj vyžaduje komplexní přístup, který 

propojuje ekonomické, sociální a environmentální aspekty tak, aby se navzájem 

podporovaly.“ (Přístup EU k problematice udržitelného rozvoje, 2018. European Commission 

[online]) 

Podle Maastrichtské smlouvy z roku 1992 je úkolem Evropské unie „vytvořit 

společný trh a hospodářskou a měnovou unii a společnými politikami a aktivitami podporovat 

harmonický a vyvážený rozvoj ekonomických aktivit Společenství, trvalý udržitelný a 

neinflační ekonomický růst, který respektuje životní prostředí.” (Maastrichtská dohoda, 

Smlouva o EU) 

Lisabonská smlouva pak o 15 let později v roce 2007 deklaruje, že Evropská unie 

„usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové 

stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné 

zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality 

životního prostředí.“ (Lisabonská smlouva) 

Současně EU podle Lisabonské smlouvy „vymezuje a provádí společné politiky a 

činnosti a usiluje o dosažení vysokého stupně spolupráce ve všech oblastech mezinárodních 

vztahů ve snaze“ mimo jiné „přispívat k vypracování mezinárodních opatření pro ochranu a 

zlepšení kvality životního prostředí a udržitelné hospodaření se světovými přírodními zdroji, 

aby se zajistil udržitelný rozvoj“ nebo „podporovat udržitelný rozvoj v hospodářské a sociální 

                                                                                                                                                        
manželé Donella a Dennis Meadowsovi, Jørgen Randers a William Behrens. Na českém překladu se v 70. letech 

podílel Bedřich Moldan a Josef Vavroušek, na samizdatovém šíření se podílel mimo jiné i Miloš Zeman. 
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oblasti a v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích s hlavním cílem vymýcení 

chudoby“. (tamtéž) 

Podle OECD je hlavní myšlenkou udržitelného rozvoje integrace hospodářských, 

sociálních a environmentálních cílů za účelem maximalizace blahobytu současné generace, 

aniž by to omezovalo nějakým způsobem blahobyt generací budoucích. Současně OECD 

využívá konceptu souhrnného kapitálu, tedy rámec měření udržitelného rozvoje jakožto 

dlouhodobého zachování různých typů kapitálu – finanční, výrobní, přírodní, lidský a 

sociální. (OECD Insights: Sustainable Development: Linking Economy, Society, 

Environment, 2008. OECD [online]) 

 

1.1.3. Zrod místní Agendy 21 

Na místní Agendu 21 můžeme nahlížet ve dvou rovinách. Jednak ji můžeme chápat 

jako jakousi globální iniciativu OSN, druhak jako metodu implementace principů 

udržitelného rozvoje v ČR. Pro pochopení místní Agendy 21 v obou těchto rovinách, vč. 

samotných principů, z nichž vychází a na kterých je postavena, je nezbytné si představit 

stručnou historii jejího zrodu, vývoje a etablování. 

V červnu 1992 v brazilském Riu de Janeiru přijal summit OSN o životním prostředí a 

rozvoji strategický dokument zvaný Agenda 21, v němž se zástupci 170 zemí celého světa 

včetně tehdejšího Československa dohodli na cíleném směřování stále rychleji proměňujícího 

se světa kolem nás k tehdy již poměrně vykrystalizovanému cíli zvanému „udržitelný 

rozvoj“. 

Tzv. Summit Země naformuloval do 40 kapitol Agendy 21 jednotlivé kroky v 

různých oblastech lidského žití a stal se tak jedním ze základních a vůbec prvních akčních 

plánů zohledňující principy udržitelného rozvoje s cílem uvést do souladu hospodářský a 

sociální rozvoj lidské společnosti s účinnou ochranou životního prostředí. 

V preambuli je deklarována důležitost Agendy 21 jako dokumentu, který se 

komplexním způsobem zabývá životním prostředím a následně je text strukturován do čtyř 

základních částí: 

1. Sociální a ekonomické rozměry 

2. Uchování a šetrné využívání zdrojů a hospodaření s nimi ve prospěch rozvoje 

3. Posilování úlohy důležitých skupin 

4. Prostředky implementace 
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Jako jeden z nejstěžejnějších prostředků k řešení lokálních problémů na lokální úrovni a k 

dosažení udržitelného rozvoje v tehdy teprve nadcházejícím 21. století byly v rámci 3. části 

Agendy 21 v kapitole 28 nazvané „Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21“ 

definovány místní úřady, a to protože „jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou 

roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti.“ (Agenda 21, kap. 28) Odtud 

tedy název „místní Agenda 21“. 

 

Kapitola 28 říká přesně toto: 

Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních 

aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost 

realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a 

environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního 

prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální 

politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, 

mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného 

rozvoje. 

zdroj:  Agenda 21, kap. 28 

 

1.1.4. Definice místní Agendy 21 

Z výše citované kapitoly 28 mezinárodního dokumentu OSN můžeme místní Agendu 

21 (dále již jen jako MA21) chápat jako jakýsi program, jehož cílem je systematická snaha o 

prosazování či uplatňování principů udržitelného rozvoje lidské společnosti na úrovni obcí, 

měst, krajů či regionů. MA21 se tak snaží aplikovat tyto principy na úrovni, která je lidem 

nejblíž, neboť identifikace občana s konkrétním místem, kde sám žije, je v tomto ohledu 

bezpochyby výrazně vyšší, než s úrovní národní či dokonce nadnárodní. MA21 se tak 

obrazně řečeno snaží jít až k lidem před práh jejich dveří a přesvědčit je, že udržitelný život 

společnosti pramení z chování každého jednotlivého občana obce. 

Základními principy MA21 jsou však kromě důrazu na udržitelný rozvoj lidské 

společnosti, také důraz na povzbuzení místní občanské společnosti, zájmu o místní politické 

dění, místních ekologických aktivit, místní rozvoj, zájem o místní kulturní a komunitní život 

a dobré vztahy v daném místě. Nutným předpokladem pro realizaci místní Agendy 21 je však 

vždy zapojení jak místních občanů, tak veřejných činitelů. 
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1.1.5. Mezinárodní strategické dokumenty 

1.1.5.1. Aalborská charta (1994) 

Na odkaz Agendy 21 navázala již v květnu 1994 Charta evropských měst a obcí 

směřujících k trvale udržitelnému rozvoji – tzv. Aalborská charta. Dokument přijatý dva roky 

po konferenci v Riu tentokrát v dánském městě Aalborgu na evropské konferenci místních 

samospráv si klade za cíl posílení MA21 v evropských městech. 

Aalborská charta vedle samotného přihlášení se k udržitelnému rozvoji evropských 

měst (část I) a důrazu na nutnost koordinovaných osvětových kampaní za udržitelný rozvoj a 

vzájemné spolupráce mezi městy (část II) totiž explicitně deklaruje “Účast na programu 

Lokálních agend 21: Plány místních akcí pro udržitelný rozvoj“ (část III). 

Účastí na programu MA21 a plány místních akcí pro udržitelný rozvoj signatáři 

Aalborské charty stvrdili svou snahu dosáhnout konsensu ve svých obcích na základě 

programu MA21, a to do konce roku 1996. „Tak bude splněn mandát podpořený kapitolou 28 

z Agendy 21, jak bylo odsouhlaseno na Summitu Země v Riu v červnu 1992.“ (Aalborská 

charta 1994: 7) 

Autoři textu také explicitně navrhli proces příprav a plánování místních akcí za 

pomoci těchto kroků: 

 seznámení se s již existujícími plány, finančními rámci a dalšími plány a programy; 

 systematické zjišťování problémů a jejich příčin prostřednictvím široké veřejné debaty; 

 prioritizace úkolů, jak určit průvodce zjištěných problémů; 

 vytvoření vize pro udržitelný rozvoj obce za účasti všech stran komunity; 

 úvaha a odhad alternativních strategických voleb; 

 sestavení dlouhodobého plánu místních akcí pro udržitelný rozvoj, zahrnující měřitelná 

směrná čísla; 

 program uskutečňování plánu, včetně přípravy časového rozvrhu a údajů o přidělení 

odpovědnosti mezi partnery; 

 vytvoření systému a postupů pro monitorování a informování o uskutečňování plánu. 

 

Za účelem kontroly přiměřenosti a efektivity opatření místních představitelů tak, aby 

dovolovaly dlouhodobý rozvoj procesu MA21, je podle charty také „vhodné věnovat úsilí na 

zlepšování kapacit organizace, jež bude zahrnovat posouzení politických opatření, 

administrativních postupů, statutární a interdisciplinární práce, dostupné lidské zdroje a 

spolupráci domácích představitelů, včetně společností a sítě.“ (Aalborská charta 1994: 7) 
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1.1.5.2. Aalborské závazky (2004) 

Na Aalborskou chartu navázalo o deset let později opět v dánském Aalborgu (tzv. 

Aalborg+10) v roce 2004 stanovení tzv. Aalborských závazků, jejichž cílem je opět na 

dobrovolné bázi posilovat stávající procesy místních Agend 21 a zvyšovat povědomí o 

udržitelném rozvoji na místní úrovni. Závazky popisují celkem 50 klíčových aktivit a 

konkrétních postupů pro dosažení místní udržitelnosti v rámci deseti klíčových oblastí: 

1. Správa věcí veřejných  

2. Místní řízení k trvalé udržitelnosti 

3. Společné přírodní statky  

4. Volba zodpovědné spotřeby a životního stylu 

5. Plánování a rozvoj 

6. Lepší mobilita, menší provoz 

7. Místní akce pro zdraví 

8. Živá a udržitelná místní ekonomika 

9. Sociální rovnost a spravedlnost 

10. Od místního ke globálnímu 

 

1.1.5.3. 17 Cílů udržitelného rozvoje (2015) 

Rok 2015 se dá považovat za vrchol udržitelného rozvoje jako myšlenkového 

paradigmatu v mezinárodním kontextu – zřejmě první od konference v Riu v roce 1992, kde 

byla přijata Agenda 21. Státy OSN v období let 2012-2015 hledaly a pojmenovávaly hrozby a 

rizika stále rychleji měnícího se světa, které s sebou přinesl vstup do druhé dekády 21. století. 

Celý tento proces odstartovalo opět Rio de Janeiro, kde se v roce 2012 uskutečnila 

Konference OSN o udržitelném rozvoji známá jako Rio+20. Během tří let intenzivních prací 

pak byly tzv. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs)
3
 

představeny na summitu OSN v září 2015 v rámci tzv. Agendy 2030 "Přeměna našeho světa: 

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030" (Transforming our World: The 2030 Agenda for 

Sustainable Development) 

                                                 
3
 Volně navazují na agendu tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). 
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Těchto 17 globálních cílů udržitelného rozvoje OSN představuje jakousi vizi vývoje 

lidské společnosti v dalších 15 letech (2015–2030) ztělesňující vše, čemu jako moderní 

západní populace čelíme. 

 

Obrázek č. 1: Cíle udržitelného rozvoje OSN 

 

 

zdroj: web www.osn.cz 

 

Pro kontext této práce zmiňme pouze cíl č. 11 „Udržitelná města a obce“, tedy nutnost 

udržitelného způsobu života ve městech a obcích po celém světě (cíl č. 11), který má být 

dosažen pomocí následujících podcílů: 

 11.1 Do roku 2030 zajistit všem přístup k odpovídajícímu, bezpečnému a cenově 

dostupnému bydlení a základním službám, zlepšit podmínky bydlení ve slumech. 

 11.2 Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, 

snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům, zlepšit bezpečnost silničního 

provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v 

těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby. 

 11.3 Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacity pro 

participativní, integrované a udržitelné plánování a správu měst a obcí ve všech 

zemích. 

 11.4 Zlepšit úsilí na ochranu a záchranu světového kulturního a přírodního dědictví. 
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 11.5 Do roku 2030 výrazně snížit počet úmrtí a dalších negativních dopadů 

přírodních katastrof zahrnujících pohromy spojené s vodou. Týká se to také přímých 

ekonomických ztrát ve vztahu ke globálnímu HDP. Zvláštní pozornost je nutné 

věnovat ochraně chudých a zranitelných lidí. 

 11.6 Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad životního prostředí měst na jejich 

obyvatele, zejména zaměřením pozornosti na kvalitu ovzduší a nakládání s 

komunálním i jiným odpadem. 

 11.7 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup k bezpečné, inkluzivní a přístupné 

městské zeleni a veřejnému prostoru, zejména pro ženy a děti, starší osoby a osoby se 

zdravotním postižením. 

 11.A Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi 

městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a 

regionálního rozvojového plánování. 

 11.B Do roku 2020 výrazně zvýšit počet měst a obcí, které přijímají a realizují 

integrované politiky a plány na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, 

zmírňování a adaptace na změnu klimatu, odolnost vůči katastrofám, a vypracovat a 

realizovat komplexní řízení rizik katastrof na všech úrovních v souladu se 

Sendaiským rámcem pro snižování rizika katastrof 2015 – 2030. 

 11.C Podporovat nejméně rozvinuté země, mimo jiné prostřednictvím finanční a 

technické pomoci, při stavbě udržitelných a odolných budov s využitím místních 

materiálů 

 

1.1.6. Implementace MA21 v zahraničí 

Z práce profesora Newyorské univerzity Richarda Smardona, který se pokusil 

porovnat implementaci MA21 napříč zeměmi ve třech regionech – v Evropě, v Severní 

Americe (USA a Kanadě) a Indii, vyplývá, že v Evropě byla MA21 jakožto dobrovolný 

nástroj přijata a implementována vůbec nejúspěšněji. V evropských municipalitách bylo do 

doby napsání Smardonovy rešerše připraveno téměř 6 000 strategií udržitelnosti, zatímco na 

komunální úrovni v Severní Americe pouze 100 a v Indii zatím jen zhruba dvě desítky měst 

zahájilo úsilí o plánování udržitelného rozvoje. (Smardon 2008: 118) 

Dalším Smardonovým zjištěním také je, že v Evropě na rozdíl od dvou dalších 

sledovaných regionů existuje rozsáhlé podpůrné zázemí pro uplatňování principů MA21 a 

udržitelného rozvoje jako takového na obecní úrovni. (Smardon 2008: 129-132) 
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Zaměříme-li se ale pouze na evropský kontinent, tak regionem nejúspěšnějším 

v implementaci MA21 jsou podle Sofie Jörby ze švédské Kalmarské univerzity bezpochyby 

severské země, kde například ve Švédsku přijaly principy MA21 téměř všechny místní 

samosprávy velmi rychle po jejich „kodifikaci“. (Jörby 2002) 

Podle Jörby je navíc jedním z nejvýznamnějších předpokladů udržitelného rozvoje 

demokracie. Ta ale podle ní nikdy automaticky nepovede k udržitelnější společnosti. Taková 

společnost by měla být založena nejen na zodpovědném využívání přírodních zdrojů, ale také 

na odpovědnosti sociální a ekonomické. Demokracie je tedy pro toto dobrým předpokladem, 

nejde však v žádném případě o jakýmkoliv způsobem kauzální vztah. 

 MA21 jakožto dobrovolný nástroj proto nejen podle Jörby a nejen ve Švédsku 

podněcuje nové myšlenky a nové procesy, které společně vnesly do městského života nové 

prvky – kromě většího akcentu na otázky životního prostředí, zejména zapojování veřejnosti 

do rozhodování, dialog s občany a obecně identifikaci zainteresovaných aktérů za účelem 

komplexního řešení různých záležitostí na úrovni obce. 

 

1.1.6.1. Implementace MA21 v dánské Kodani 

Jak bylo uvedeno již úvodu, dánská metropole Kodaň poslouží této práci pouze pro 

kontextuální zakotvení, resp. kontrastního přístupu jednoho státu k implementaci MA21 na 

místní i národní úrovni. 

Kodaň je celosvětově hodnocena jako vzor evropské metropole, která dlouhodobě 

sleduje a naplňuje principy trvalé udržitelnosti, bez ohledu na politické vedení města. Obecně 

je Kodaň dnes považována za město s velmi dobrými životními podmínkami, zdravým 

životním prostředím a všeobecně ekonomicky prosperujícím evropským městem. 

Dánská veřejná správa je značně decentralizovaná, a to i přes významnou správní 

reformu z roku 2007, kdy původních 13 správních okresů bylo nahrazeno 5 velkými regiony 

a současně došlo k rapidnímu snížení počtu obcí prostřednictvím jejich slučování, a to 

z původních 271 na 98. 

 

Dánsko obecně přijalo MA21 jako strategii národní, nikoliv pouze místní. Navíc se 

zde pohybuje spíše v rovině územního plánování a strategického řízení, než životního 

prostředí jako takového. 

Do roku 2000 spadala MA21 do gesce dánského Ministerstva životního prostředí a 

potravin (Miljø- og fødevareministeriet) stejně jako územní plánování. Od roku 2000 se ale 
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MA21 stala přímo součástí zákona o územním plánování a gesčně byla převedena pod 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Erhversministeriet). 

V Dánsku je tedy MA21 „uzákoněna“ v Kapitole 6a (33a – 33b) zákona o územním 

plánování (LBK nr 287 af 16/04/2018: Planloven). 

Za definování národní strategie každé čtyři roky je zodpovědné Ministerstvo 

průmyslu a obchodu a daná strategie by měla zároveň obsahovat i pohled na územní 

plánování metropole. Zodpovědnost za tyto národní zájmy však nesou obce a regiony, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. jeho oddělení pro územní plánování a rozvoj měst 

působí jako dohledový orgán. 

V praxi je pak MA21 implementována tak, že regionální a obecní úřady jsou v první 

polovině volebního období povinny zveřejnit prohlášení o strategii pro daný region či obec, 

která musí být komplexní, mezioborová a dlouhodobá, musí obsahovat strategii pro aktivní 

zapojení obyvatel a nevládních organizací a sdružení. 

Obsah strategie regionálních úřadů musí dle zákona obsahovat tyto obecné cíle: 

Snížení negativního dopadu aktivit a činností na životního prostředí, Podpora udržitelného 

regionálního rozvoje, Zapojení podnikatelů a obyvatelstva do MA21, Provázanost 

jednotlivých oblastí (životní prostředí, doprava, obchod, sociální, zdravotní, vzdělávací, 

kulturní, ekonomické). 

Strategie obce pak musí dle zákona obsahovat tyto národní cíle: Snížení dopadu na 

životní prostředí, Podpora udržitelného rozvoje a transformace měst, Podpora biologické 

rozmanitosti, Zapojení obyvatelstva a podnikatelů do MA21, Provázanost jednotlivých 

oblastí (životní prostředí, doprava, obchod, sociální, zdravotní, vzdělávací, kulturní, 

ekonomické). (Kapitel 6a LBK nr 287 af 16/04/2018: Planloven) 

Ministr průmyslu má dokonce pravomoc pověřit obecní rady, aby uplatňovaly 

ustanovení zákona, poskytnout akční plán MA21 pro danou obec či region nebo výjimečně v 

případě většího významu pro národní strategii i převzít pravomoc místních zastupitelstev. 

Dánské národní zájmy jsou zaměřeny na čtyři oblasti: Růst a rozvoj podnikání, Ochrana 

přírody a životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Národní a regionální zařízení. 

(Zpráva o implementaci místní Agendy 21 v Dánsku, Velvyslanectví České republiky Kodaň) 

 

Kodaňská radnice v roce 2016 vydala dokument, který by se dal z dánštiny přeložit 

zhruba jako „Trvale udržitelné soužití – strategie Agenda 21 pro období 2016-2019“ 

(Bæredygtige sammenhænge, Agenda 21-strategi for 2016-2019). 
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Tato strategie metropolitní Agendy 21 důsledně definuje zapojení občanů v rámci 

iniciativ obcí jako zcela nezbytné pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a 

klimatických podmínek v rovině „holistického občanského úsilí“. Popisuje čtyři základní 

principy „kodaňské Agendy 21“, jak mohou sami občané, vedení města i další jiní aktéři 

přispět k udržitelnému městu: 

1. Holistická a mezioborová optika 

2. Partnerská spolupráce 

3. Zapojování občanů 

4. Vytváření komunit 

zdroj:  Bæredygtige sammenhænge, Agenda 21-strategi for 2016-2019 

 

Implementace strategie Agenda 21 dodává v Kodani projektům v oblasti městského 

životního prostředí „holistický pohled“ a přispívá k rozvoji udržitelného města 

prostřednictvím zapojování lidí do veřejného života, vytváření partnerství a občanských 

společenství. 

Zároveň je ale v rámci této implementace Agendy 21 nezbytné stanovovat měřitelné 

cíle, vyhodnocovat jejich dosahování a daná zjištění a zkušenosti shromažďovat a vytvářet 

doporučení pro budoucí zapojení vnějšího světa do rozvoje udržitelného města. 

V Kodani dodnes také fungují jakási malá lokální „střediska životního prostředí“, tzv. 

Miljøpunkt. Podle dřívějšího starosty pro technologie a životní prostředí Mortena Kabella 

tato centra „přežila“ i vzestup modernějších 17 SDGs z roku 2015. „Ano, Kodaň má centra 

Agendy 21 již od doby konference v Riu. Stále jich několik funguje a stále se zabývají tématy 

udržitelného rozvoje na místní úrovni. Nazývají se Miljøpunkt (v překladu: středisko 

životního prostředí),“ uvedl osobně pro účely této diplomové práce tehdejší starosta dnes již 

pracující sice v komerčním sektoru, ale stále se zabývající v rámci své profese městským 

plánováním a cyklo-mobilitou. 
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1.2. MÍSTNÍ AGENDA 21 V KONTEXTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

1.2.1. Etablování udržitelného rozvoje a MA21 v ČR 

U zrodu dokumentu Agenda 21, který poprvé jasně deklaroval směřování světa 

k udržitelnému rozvoji, ve dnech 3. – 14. června 1992 stála také československá delegace, 

kterou vedl tehdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek. Mohlo by se zdát, 

že s osobou tohoto celosvětově uznávaného ministra dlouhodobě prosazujícího principy 

udržitelného rozvoje
4
 se Československo a později i samostatná Česká republika vydala tímto 

směrem jak na úrovni státu, tak na úrovni místní. 

V roce 1994 (již v rané České republice) sice ještě po vzoru Evropské sítě zdravých 

měst pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace OSN stihla vzniknout asociace českých 

municipalit zvaná Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů ČR (dále jen NSZM ČR), která 

postupně začala prosazovat principy udržitelného rozvoje na místní úrovni bez ohledu na 

institucionalizaci metody MA21 na národní úrovni. V důsledku dění v tuzemsku během 90. 

let však musel koncept udržitelného rozvoje na čas ustoupit stranou. 

 

MA21 stejně jako udržitelný rozvoj obecně se u nás začaly etablovat spíše až po roce 

2000, tedy v době, kdy už nebylo možné o směřování společnosti v 21. století jen uvažovat, 

ale bylo nezbytné zvoleným směrem rovnou i vykročit. 

V roce 2003 vznikla Rada vlády pro udržitelný rozvoj a posléze také Pracovní 

skupina pro místní Agendu 21, jejímž cílem bylo zejména najít měřítko prosazování principů 

zakotvených v místní Agendě 21 na lokální úrovni v České republice. O rok později v roce 

2004 tak vznikla oficiální sada Kritérií MA21 sledovaných prostřednictvím Databáze MA21. 

Ještě tentýž rok Vláda ČR přijala 8. prosince usnesení ke schválení Strategie udržitelného 

rozvoje ČR, kterým Česká republika oficiálně přistoupila k podpoře udržitelného rozvoje. V 

roce 2006 Ministerstvo vnitra ČR zařadilo metodu MA21 mezi oficiální metody zvyšování 

kvality ve veřejné správě jako jsou např. benchmarking, CAF nebo Balanced Scorecard, jež 

podle resortu metoda MA21 navíc efektivně propojuje. 

 

                                                 
4
 Na památku Josefa Vavrouška je od roku 1996 dodnes udělována cena nesoucí jeho jméno "za aktivní 

prosazování trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých 

ekologických, sociálních, ekonomických i dalších problémů nebo za výjimečný čin nebo činnost v oblasti 

ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje". 
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Vůbec největší pozornost ale byla na udržitelný rozvoj a MA21 zaměřena až 

v důsledku mnoha ekonomických, ekologických a celospolečenských jevů až během druhé 

dekády 21. století. 

V lednu 2010 vláda schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR a v roce 

2012 (tedy celých 20 let po konferenci v Riu) také Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR 

do roku 2020. Tentýž rok Ministerstvo vnitra ČR vydalo Strategický rámec rozvoje veřejné 

správy ČR pro období 2014-2020 zohledňující MA21 jakožto jednu z moderních 

manažerských metod řízení kvality ve veřejné správě. 

V září 2015 pak summit OSN v New Yorku schválil Cíle udržitelného rozvoje (tzv. 

SDGs), které představují program rozvoje do roku 2030 a z nichž Česká republika vycházela 

v roce 2017 při tvorbě dokumentu Strategický rámec ČR 2030. 

 

V následující části práce budou postupně představeny jak přístupy jednotlivých 

dotčených resortů na úrovni státu, tak jednotlivé stěžejní strategické dokumenty České 

republiky, jež přímo či nepřímo předpokládají fungující proces místní Agendy 21 na území 

ČR. 

 

1.2.2. Udržitelný rozvoj v českém právním prostředí 

Pojem „trvale udržitelný rozvoj“ najdeme od roku 1992 v mnoha českých právních 

dokumentech, zřejmě nejvíce je rozpracován v zákoně o životním prostředí. 

Důraz na něj je uveden již v preambuli tohoto zákona hovořící o „právu člověka 

přetvářet přírodu v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje“ a hned § 1 (Účel zákona) 

deklaruje, že celý tento zákon „vychází z principu trvale udržitelného rozvoje“. 

Zákonnou definici pak najdeme v § 6: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový 

rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 

základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 

funkce ekosystémů.“ (§6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí) 

S pojmem „trvale udržitelný rozvoj“ pak ale tato zákonná norma operuje i v dalších 

svých částech, například v § 16 (důraz na výchovu, osvětu a vzdělávání vedoucí k myšlení a 

jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje), nebo v § 32 (ekonomické 

benefity jako např. úlevy na daních a odvodech, úvěry či dotace pro právnické a fyzické 

osoby využívající přírodní zdroje v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje). 
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Na „udržitelný rozvoj území“ pamatuje i český stavební zákon, jehož cílem by měl 

být „vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území“. (Udržitelný rozvoj a MMR, 2019. 

MMR ČR [online]) 

Celkem se v paragrafovém znění stavebního zákona pojem „udržitelný rozvoj území“ 

objevuje 68x, implementován do něho byl zejména dvěma novelami v letech 2012 a 2017
5
. 

(Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 

 

Na princip udržitelnosti pamatuje i dalších 17 zákonných norem ČR. Jsou jimi: 

 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií 

 123/1998 Sb. - Zákon o právu na informace o životním prostředí 

 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

 211/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení 

 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny 

 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích 

 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 

 151/2010 Sb. - Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí 

 194/2010 Sb. - Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 

 157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem 

 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury 

 561/2004 Sb. - Školský zákon 

 12/2002 Sb. - Zákon o státní pomoci při obnově území 

 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech 

 254/2001 Sb. - Vodní zákon 

 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje 

  

                                                 
5
 Zákon č. 350/2012 Sb. a 225/2017 Sb. 
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1.2.3. Udržitelný rozvoj a MA21 dle MŽP ČR 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen MŽP ČR) definuje „udržitelný rozvoj“ 

jako „takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy 

dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti“. 

Zdůrazňuje, že udržitelný rozvoj nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i 

společenské hodnoty a přírodní bohatství. „Ústřední otázkou proto je jak uchovat kvalitu 

života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb 

budoucích generací a jiných lidí. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a 

ekonomický pilíř společnosti jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na 

úkor ostatních.“ (Udržitelný rozvoj, 2019. MŽP ČR [online]) 

MŽP ČR však udržitelný rozvoj spojuje i se způsobem vládnutí a účasti veřejnosti na 

rozhodování. „Udržitelný rozvoj sice historicky vychází z potřeby lépe chránit přírodu a 

životní prostředí, dnes se však vztahuje i na oblast dobrého a efektivního vládnutí a správy 

věcí veřejných. Aby bylo dosaženo skutečného udržitelného rozvoje, je třeba vytvářet 

soudržné veřejné politiky ve všech jejich formách (strategie, zákony, finanční nástroje). Toho 

lze dosáhnout při rozhodování podloženém fakty a zlepšováním podmínek pro účast 

veřejnosti, aby mohl být vytvořen smysluplný společenský dialog.“ (Udržitelný rozvoj, 2019. 

MŽP ČR [online]) 

Zakotvení udržitelného rozvoje v rámci české vládní struktury má poměrně zajímavou 

historii. Na semináři s názvem „Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný 

rozvoj“ v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, přirovnal Jan Mareš, vedoucí oddělení 

udržitelného rozvoje MŽP ČR, historii udržitelného rozvoje v ČR k ping pongu. 
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Obrázek č. 2: Historie udržitelného rozvoje v ČR dle prezentace Jana Mareše, 

vedoucího oddělení udržitelného rozvoje MŽP ČR 

 

 

zdroj: Mareš 2019 

 

Zkraje tisíciletí byl totiž udržitelný rozvoj v letech 2003-2006 zařazen pod Úřad 

vlády, v roce 2006 došlo k jeho přesunu pod resort MŽP ČR, kde vydržel celých 8 let. 

Sobotkova vláda si však v roce 2014 udržitelný rozvoj stáhla opět pod Úřad vlády, aby 

následující vláda Andreje Babiše opět přesunula agendu udržitelného rozvoje pod resort 

stranického kolegy, tehdejšího místopředsedy vlády a ministra pro životní prostředí Richarda 

Brabce. 

 

Samotnou metodu MA21 definuje MŽP ČR jakožto její gestor jako nástroj pro 

zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. MA21 je podle resortu proces, 

který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a 

zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. (Místní Agenda 21, 

2019. MŽP ČR [online].) 

Hlavní roli v procesu MA21 tak sehrává místní samospráva a státní správa, bez jejichž 

aktivní vůle nemůže místní Agenda 21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout. „Přijetí 

tohoto procesu by mělo být napříč politickým spektrem – kvalita života a spokojení občané 
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jsou nadstranické cíle. Veřejná správa je tím, kdo zve ostatní ke spolupráci, pro tuto 

spolupráci vytváří podmínky,“ uvádí MŽP ČR na svém webu. 

Pokud veřejná správa nevykazuje dále uvedené základní rysy kvalitního řízení, není 

možné dosáhnout udržitelného rozvoje: „Řádná správa věcí veřejných má být založena na 

otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti veřejnosti na rozhodovacích a 

dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, vhodný management, efektivní a 

dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. 

Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jasnou spojitost s 

konkrétními aktivitami úřadů územní veřejné správy.“ (Místní Agenda 21, 2019. MŽP ČR 

[online]) 

 

1.2.4. Udržitelný rozvoj a MA21 dle MMR ČR 

Také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) zohledňuje v určité míře 

principy udržitelného rozvoje, jehož složky (ekonomická, sociální a environmentální) 

působící vždy v určitém území, ať už je to ČR nebo její územní samosprávné celky, je podle 

MMR ČR potřeba vzájemně horizontálně i vertikálně provazovat. „MMR má v tomto ohledu 

průřezové postavení, a to jak v oblasti legislativy, tak zejména v oblasti implementace,“ uvádí 

resort na svém webu (Udržitelný rozvoj a MMR, 2019. MMR ČR [online]) a definuje přesně 

tyto oblasti gesčního zájmu: 

1. Bydlení 

2. Cestovní ruch 

3. Regionální politika 

4. Územní plánování 

5. Kohezní politika EU 

 

MMR ČR taktéž definuje tři velmi propracované koncepty udržitelného rozvoje – etický, 

rovnováha 3 pilířů, úhrnný kapitál. 

 

1. koncept – jde o obecně formulovaný koncept udržitelného rozvoje (definice dle 

komise Brundtlandové z r. 1987), který je definován jako takový rozvoj, který zajistí 

potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a 

aniž by se to dělo na úkor jiných národů. Tuto definici je možno vykládat obecně 

eticky, naráží však na problém definice potřeb budoucích generací. 
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2. koncept – udržitelný rozvoj je založen na rovnováze tří pilířů – ekonomického, 

sociálního a environmentálního (definice ze Světového summitu k udržitelnému 

rozvoji v Johannesburgu v r. 2002). Udržitelnost je chápána jako vyváženost vývoje 

mezi těmito pilíři, tzn. mezi vývojem ekonomiky, životní úrovní obyvatel a zátěží 

životního prostředí. Cílem je, aby se vývoj v některém pilíři nevyvíjel na úkor 

ostatních. 

3. koncept – udržitelný rozvoj vychází z ekonomických principů, resp. z potenciálu 

kapitálových aktiv (kapitálový přístup k udržitelnému rozvoji). Uvažuje se o kapitálu 

lidském, sociálním, přírodním, produkčním a finančním. Pokud úhrnný kapitál 

dlouhodobě roste, vývoj se pokládá za udržitelný. 

zdroj: Základní pojetí konceptu udržitelného rozvoje, 2019. MMR ČR [online] 

 

Metodu MA21 pak MMR ČR zmiňuje zejména v Zásadách urbánní politiky, kde ji 

definuje jako jeden z dokumentů a nástrojů strategického a integrovaného přístupu 

k udržitelnému rozvoji měst. Podle MMR ČR se na podpoře urbánního rozvoje podílí také 

odvětvová ministerstva, a to v rámci své působnosti prostřednictvím tematických operačních 

programů i národních rozvojových programů a strategií. MŽP ale jakožto koordinátor MA21 

podle Zásad urbánní politiky MMR ČR zaujímá specifické postavení, a to proto, že MA21 

má průřezový charakter. (Zásady urbánní politiky – aktualizace 2017, str. 21, 28) 

 

 

1.2.5. Udržitelný rozvoj a MA21 dle MV ČR 

Ministerstvo vnitra ČR nahlíží na MA21 od předchozích dvou vládních resortů mírně 

odlišně. Již v roce 2006 ji totiž zařadilo k ostatním metodám měření kvality ve veřejné 

správě. MA21 považuje MV ČR za „nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, 

strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit 

systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“ (Kvalitní veřejná 

správa, 2016. MV ČR [online]) 

Oproti pouhé metodě prosazování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni tak 

MV ČR definuje MA21 jako aktuálně početně nejrozšířenější metodu kvality v ČR, kterou 

lze přehledně měřit a sledovat díky sadě kritérií kvality. Každá dosažená kategorie metody 

MA21 totiž deklaruje jasnou kvalitativní úroveň. Ministerstvo vnitra ČR také každoročně 
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uděluje Národní cenu kvality nebo ocenění Přívětivý úřad. (Kvalita ve veřejné správě, 2019. 

kvalitavs.cz [online]) 

 V roce 2012, resp. 2016, potvrdil MA21 jakožto manažerský nástroj řízení kvality ve 

veřejné správě i dokument Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-

2020 (viz níže). 

 

1.2.6. MA21 v pojetí NSZM ČR 

Národní síť Zdravých měst, obcí, regionů ČR (dále jen NSZM ČR) vznikla – jak již 

bylo řečeno – v roce 1994 v rámci mezinárodního Projektu Zdravé město (WHO Healthy 

City Project) pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace OSN. NSZM ČR se tím přímo 

stala součástí Evropské sítě zdravých měst (WHO European Healthy Cities Network) sídlící v 

dánské metropoli Kodani, kolébce zdravých měst celého světa. 

NSZM ČR jakožto asociace českých municipalit v sobě tehdy začala sdružovat města, 

obce a regiony, které projevily zájem směřovat a k udržitelnému rozvoji a zdravému 

fungování municipality (nikoliv pouze v rovině zdravotnického hlediska). Těmto obcím 

začala NSZM ČR systematicky a metodicky pomáhat s uplatňováním principů jako jsou 

participace, kvalita života, zdraví a udržitelnost, a to právě na místní úrovni, tedy úrovni 

správy nejbližší lidem. Tedy jednalo se vesměs o tytéž cíle nastolené v roce 1992 v kapitole 

28 Agendy 21. 

Projekt Zdravé město tak časově výrazně předběhl etablování metody MA21 tak, jak 

ji známe dnes. Některé obce a města v ČR jako např. Chrudim začaly principy udržitelného 

rozvoje uplatňovat již v rámci projektu Zdravé město, tedy ještě před institucionalizací 

metody MA21 pod MŽP ČR. 

NSZM ČR definuje MA21 jako nástroj řízení kvality veřejné správy, která metodicky 

vede obce, města a regiony k praktickému uplatňování principů udržitelného rozvoje na 

místní a regionální úrovni. „Má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery (NNO, 

školy, firmy atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, 

které úřad svým občanům poskytuje. Je zaměřena nejen dovnitř úřadu (kvalita strategického 

plánování a řízení, efektivní nakládání s financemi), ale zejména navenek (systematické 

zapojování veřejnosti, průběžná komunikace, otevřené sdílení zkušeností atd.).“ (Místní 

Agenda 21: metoda řízení kvality. Příručka NSZM ČR: 2016) 

Valná většina realizátorů metody MA21 je tak v NSZM ČR sdružena – jak vyplývá 

z obrázku níže. Zapojení do jednoho z těchto subjektů však není podmiňováno účastí 
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v druhém z nich. V roce 2015 bylo členy NSZM ČR cca 130 měst, obcí a regionů napříč 

celou ČR. NSZM ČR totiž dodnes iniciuje vzájemné sdílení zkušeností a výměnu tzv. dobré 

praxe mezi svými členy, jimž poskytuje průběžnou metodickou a realizační podporu jako je 

školení, sdílení informací a zkušeností nebo pomoc v místě. (web NSZM ČR) 

 

 

Obrázek č. 3: Aktivita Zdravých měst, obcí, regionů v metod MA21 – počet členů a 

nečlenů NSZM ČR dle ISMA21 

 

 

 

zdroj: NSZM.cz 

 

 Z grafů vyplývá, že většina realizátorů metody MA21 napříč různými kategoriemi je 

současně členy NSZM ČR (na obrázku sloupce vlevo nahoře). Pouze menší část municipalit 

zejména v kategorii D, nejsou členy NSZM ČR a realizují metodu MA21 bez metodické 

pomoci NSZM ČR (na obrázku sloupce vpravo dole). Důvodem může být i členský příspěvek 

podle počtu obyvatel municipality – 1,90 Kč za obyvatele, nanejvýše však 99 tisíc korun 

ročně. (Místní Agenda 21, 2018. NSZM ČR [online]) 
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1.2.7. Strategické dokumenty ČR 

1.2.7.1. Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004) 

Strategie udržitelného rozvoje ČR z listopadu 2004 je vůbec prvním strategickým 

dokumentem, který hovoří o udržitelném rozvoji. Proces místní Agendy 21 je zde zmíněn 

dokonce jako příležitost pro udržitelný rozvoj ČR nikoliv pouze v kontextu národním, ale 

v kontextu evropském a mezinárodním, kdy spolupráce regionů a místní přeshraniční Agenda 

21 může pomoci k prosazení se ČR ve středoevropském regionu. 

Nutno pro kontext doplnit, že dokument vznikal přesně v období vstupu České 

republiky do Evropské unie. Využívání jakýchkoliv možností na podporu přeshraniční 

spolupráce regionů a realizace MA21 se tak v oblasti regionálního rozvoje stala vhodným 

nástrojem pro „zmírnění až odstranění regionálních ekonomických disparit“. (Strategie 

udržitelného rozvoje ČR, 2004: 22, 33) 

Zároveň tato Strategie udržitelného rozvoje stanovuje podporu zavádění místních 

Agend 21 včetně jejich ekonomického zajištění a také vytváření podmínek pro začlenění 

principů udržitelného rozvoje do rozvojových dokumentů regionů jako jeden z nástrojů 

v oblasti IV.6 - Správa věcí veřejných. Smyslem této oblasti „zajistit takové postavení 

regionů/obcí, které odpovídá jejich perspektivní funkci při zajišťování rovnováhy mezi pilíři 

udržitelného rozvoje.“ A právě procentuální podíl místních úřadů, které implementovaly 

Agendu 21 (resp. MA21) se tímto dokumentem stal jedním z oficiálních indikátorů 

vyjadřujících plnění uvedených dílčích cílů. (Strategie udržitelného rozvoje ČR, 2004: 47) 

 

1.2.7.2. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010) 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR je v pořadí druhým ryze českým 

strategickým dokumentem, jehož snahou je implementovat do českého prostředí principy 

udržitelného rozvoje. Tehdejší úřednický předseda vlády ČR  Jan Fischer (a tím současně i 

předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj) v úvodním slově říká, že „vláda České republiky 

usiluje o vytváření takových podmínek, které povedou ke zlepšení kvality života obyvatel a 

zlepšení podnikatelského prostředí... Cílem je nasměrovat zemi k prosperitě a vyšší kvalitě 

života současné generace i generací budoucích. Principy udržitelného rozvoje je nutno chápat 

v dlouhodobé perspektivě. Základním poselstvím Strategického rámce je upozornit na rizika 

a výzvy, před nimiž dnes stojíme.“ (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010, str. 4) 

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR zmiňuje fungující místní Agendu 21 

v českých municipalitách celkem ve dvou sekcích priorit - „Stabilní a bezpečná společnost“, 
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a to jako jednu z metod kvality veřejné správy, jež je vhodným prostředkem pro podporu a 

zvyšování efektivity veřejné správy. (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010, str. 

63) 

Ba co víc, právě podpora participace občanů v rámci procesu MA21 může podporovat 

a utužovat demokratický vývoj ČR, neboť podle dokumentu byla participace občanů na 

veřejné správě oslabena a politické rozhodování se od veřejnosti izolovalo. „To brzdí 

iniciativu občanských struktur a otvírá cestu klientelismu a lobování ekonomických i jiných 

zájmových skupin. Tím se znehodnocují dosavadní výsledky demokratické transformace 

společnosti a státu. Při implementaci Strategického rámce je tak zapotřebí vytvářet příležitosti 

k participaci občanů na přípravě a iniciaci politických agend a analytických podkladů 

politického rozhodování v souvislosti s udržitelným rozvojem.“ (Strategický rámec 

udržitelného rozvoje ČR 2010, str. 63-64) 

Proto je MA21 zakomponována v této prioritní ose do Cíle č. 2 sledujícího primárně 

zvyšování úrovně kvality, efektivnosti a transparentnosti výkonu veřejné správy v souladu s 

požadavky udržitelného rozvoje, kdy má mimo jiné docházet k „systémovému zavádění 

místní Agendy 21 v municipalitách“. (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010, str. 

70) 

Právě podíl municipalit zapojených do realizace metody místní Agenda 21 je zde 

stanoven jako jeden z monitorovacích indikátorů udržitelného rozvoje. Příloha tohoto 

dokumentu pak podrobně popisuje tento indikátor i v prioritní ose „Rozvoj území“, jehož 

význam spočívá v tom, že MA21 je „programem obcí, měst a regionů, který zavádí principy 

udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve 

spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality 

života a životního prostředí na daném místě.“ (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

2010, str. 89) 

 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj pod Úřadem vlády České republiky ve své souhrnné 

Situační zprávě ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje České republiky v roce 2016 

definovala MA21 jako „oficiální metodu podpory kvality veřejné správy v ČR, která sleduje 

nastavení klíčových procesů postupu k udržitelnému rozvoji na úrovni územní veřejné správy 

(zejména města, kraje, obce, mikroregiony).“ 

„Kvalitně fungující MA21 zahrnuje celkový systém postupu k udržitelnosti – aktivní 

komunikaci s veřejností, kvalitní strategické plánování a širokou paletu nástrojů veřejné 
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správy, včetně systému financování.“ (Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného 

rozvoje ČR 2016: 23) 

Podle Martina Poláška, autora ministerské publikace Vládneme si dobře? Vládnutí v 

kontextu trvale udržitelného rozvoje, představuje MA21 třeba vedle participativního 

rozpočtování prostředek přímého rozhodování. „Některé obce sestavují místní Agendy 21, ve 

kterých se snaží zajistit svůj udržitelný rozvoj s účastí veřejnosti… Participace probíhá i v 

jiných formách, setkává se však s nedůvěrou jak ze strany veřejné správy, tak občanů a 

občanek samotných. (Polášek 2016: 17) 

 

1.2.7.3. Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 

Koncepce podpory MA21 v ČR do roku 2020 představuje stěžejní dokument v oblasti 

metody MA21 u nás. O jejím zpracování bylo rozhodnuto v červnu 2009 a bylo založeno 

zejména na výstupech z diskusí z Pracovní skupiny MA21 a projednávání s příslušnými 

resorty. 

Hlavním účelem Koncepce je primárně „vytvoření národního systémového rámce pro 

koordinovanou podporu a rozvoj MA21 v ČR“ s cílem zajistit „efektivnější koordinaci 

rozvoje MA21 (zejména na úrovni centrálních orgánů státní správy) a jeho financování.“ 

(Koncepce podpory místní Agendy 21: 4) 

Tento osmiletý akční plán metody MA21 ji definuje následovně: „MA21 je nástroj ke 

zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování 

místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní 

či regionální úrovni,“ kdy MA21 je mezi politiky a obyvateli vnímána jako „prestižní 

celospolečenská záležitost a respektovaný stabilní nástroj zlepšování kvality veřejné správy“. 

(Koncepce podpory místní Agendy 21: 3 a 11) 

 Obecně má Koncepce pro zkoumání metody MA21 a úspěchu její implementace v ČR 

dva zásadní přínosy: jednak definuje její hlavní stávající problémy v tuzemsku, druhak určuje 

prioritní oblasti, cíle a opatření k rozvoji MA21 v ČR. 

 Hlavními stávající problémy, které byly následně v dokumentu přetaveny i do 

žádoucích opatření k rozvoji MA21 v ČR, jsou podle Koncepce tyto: 

1. Medializace, osvěta, komunikace a vzdělávání; 

1. Politická podpora, státní a územní veřejná správa; 

2. Financování; 

3. Hodnocení resp. kvalita procesů. 
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Problém politické podpory spočívá podle autorů Koncepce kromě jak nedostatečné 

kooperace mezi jednotlivými dotčenými ministerstvy (MŽP ČR, MMR ČR, MV ČR), tak 

mezi jednotlivými kraji, také v nezájmu politiků na krajské a místní úrovni, který je 

zdůvodňován nedostatkem času, nebo nedostatečným personálním zajištěním. „Důvodem 

také může být neochota měnit zažité postupy při naplňování a koordinaci rozvoje kraje, obce 

či území, dále také (z pohledu politické reprezentace) nejasné pozitivní dopady, které MA21 

může přinést.“ (Koncepce podpory místní Agendy 21: 7) 

Hlavními cíli koncepce je podpora MA21 v ČR prostřednictvím: 

 Zvyšování povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak 

mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací; 

 Zvyšování prestiže a celospolečenského významu MA21; 

 Zvyšování počtu dobře fungujících MA21 v ČR; 

 Zvyšování podpory procesům MA21 ze strany politické reprezentace. 

Za účelem naplňování této koncepce vznikly dva akční plány – Akční plán pro období 

2012-2013 a Akční plán pro období 2016-2018. Nepokryté období let 2014-2015 je podle 

předsedkyně Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj a místní Agendy 21 Marie 

Petrové způsobeno upozaděním otázky udržitelného rozvoje po volbách na podzim roku 

2013. 

 

1.2.7.4. Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020 (2012, akt. 2016) 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 od Ministerstva vnitra 

ČR řadí MA21 mezi moderní manažerské metody řízení kvality ve veřejné správě spolu s 

metodou CAF (Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec), 

benchmarkingem či benchlearningem, Balanced Scorecard nebo známým systémem řízení 

kvality dle tzv. ISO norem.
6
 (Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR, 2016.) 

Podle Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě je dokonce MA21 jedna z 

nejčastěji používaných metod řízení kvality ve veřejné správě. „Zodpovědný přístup k 

udržitelnému rozvoji na základě využití metody MA21... představuje jeden z 

nejvýznamnějších moderních programů pro obce, města a regiony. Místní Agenda 21 

představuje významnou metodu, která má nástroji strategického rozvoje a komunikace s 

                                                 
6
 Tyto metody se běžně používají ve všech zemích Evropské unie. Nejrozšířenější metodou jak v Evropě (v 

Itálii, Polsku, Belgii, Německu a ve skandinávských zemích (zdroj: www.eipa.eu), tak v České republice), je 

však model CAF, který je přizpůsoben podmínkám veřejné správy. (Strategický rámec rozvoje veřejné správy 

ČR) 
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veřejností posílit udržitelný rozvoj na místní úrovni veřejné správy. (Analýza využívání 

metod kvality ve veřejné správě, 2016: 18, 45) 

 

1.2.7.5. Strategický rámec ČR 2030 (2017) 

Strategický rámec Česká republika 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného 

rozvoje ČR z roku 2010, ovšem již v sobě reflektuje i Cíle udržitelného rozvoje OSN z roku 

2015. Tento strategický dokument schválený 19. dubna 2017 Sobotkovou vládou promítl tyto 

globální Cíle do specifických podmínek národní, krajské a místní úrovně v České republice, 

resp. pojmenoval své priority a cíle pro rozvoj České republiky na nadcházejících 13 let. 

ČR v roce 2030 popisuje úvodní zastřešující vize v dokumentu takto: „Česká republika je 

v roce 2030 demokratickým, právním státem založeným na respektu k občanským, 

politickým, hospodářským a sociálním právům svých obyvatel a rozvíjejícím svou kulturně 

danou identitu. Zajišťuje vysokou kvalitu života populace a současně respektuje přírodní a 

územní limity a chrání biologickou rozmanitost. Cíleně také napomáhá dosažení těchto 

hodnot jinde ve světě. Udržitelný rozvoj České republiky je poměřován zvyšováním kvality 

života každého jednotlivce i společnosti jako celku. Naplňuje potřeby přítomných generací, 

aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat ty své. Česká republika je 

soudržnou, aktivní a podnikavou společností rovných příležitostí a minimalizuje strukturální 

a sociální nerovnosti. Společnost a struktury rozhodování jsou odolné a pružné, schopné včas 

rozpoznat možná vývojová rizika a racionálně reagovat na neočekávané změny a měnící se 

dynamiku globálního vývoje. Odolnost společenských vazeb a struktur a věcné řešení 

problémů jsou posilovány diskusí a dohodou.“ (Strategický rámec ČR 2030: 10) 

Dokument je rozdělen na 6 stěžejních kapitol, kdy každá z nich definuje klíčové oblasti 

rozvoje ČR v nadcházejících letech a současně je provazuje s jednotlivými cíli SDGs i mezi 

sebou navzájem. 

1. Lidé a společnost 

 rodina, komunita, práce, technologický a sociální rozvoj, nerovnosti, vzdělávání, 

zdraví, kultura 

2. Hospodářský model 

 ekonomický růst, výzkum, vývoj a inovace, hospodaření s přírodními zdroji, 

ekonomická infrastruktura, stabilní veřejné finance 

3. Odolné ekosystémy 

 krajina a ekosystém, biologická rozmanitost, voda v krajině, péče o půdu 
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4. Obce a regiony 

 suburbanizace, dostupnost veřejných služeb, růst kvality života, rozvoj komunit, 

kvalitní městský rozvoj, přátelské město ke všem, plánování s veřejností, 

kompetentní veřejná správa, udržitelný rozvoj municipalit, adaptace na změnu 

klimatu, redukce emisí skleníkových plynů, adaptace na změnu klimatu 

5. Globální rozvoj 

 udržitelný rozvoj na globální úrovni, koherence vnitřních politik 

6. Dobré vládnutí 

 demokratičnost a efektivita vládnutí, kompetentnost tvůrců veřejných politik, 

soulad veřejných politik s cíli strategického rámce ČR 2030, dostupnost dat pro 

rozhodování, inovace v tvorbě veřejných politik 

 

1.2.7.5.1 MA21 v kontextu Strategického rámce ČR 2030 

Kvalitativní a kvantitativní posílení MA21 je přímo definováno cílem Strategického 

rámce ČR 2030 č. 20.3. Tento cíl sledující nárůst počtu a kvalitu realizátorů MA21 uvádí 

jako hlavní indikátor počet realizátorů MA21 zařazených do jednotlivých kategorií procesu - 

zájemci, kategorie D, C, B, A; a dle typu municipality: malé obce (do 2 000 obyvatel), města 

a obce, mikroregiony, kraje a místní akční skupiny. Význam tohoto indikátoru pro 

naplňování cílů Strategického rámce ČR 2030 spočívá v tom, že MA21 průběžně „sleduje a 

popisuje nastavení klíčových procesů veřejné správy, které jsou nezbytné pro realizaci 

Agendy 21 na úrovni municipalit (obcí a regionů)“ a umožňuje mezinárodní srovnání. 

(Strategický rámec ČR 2030 - Příloha 1: Indikátory ke specifickým cílům, 2019: 198) 

V rámci Indikátorů ke specifickým cílům Strategického rámce ČR 2030 uvedených ve 

zmíněné Příloze 1 je zajímavý obecně kladený důraz na participativní a deliberativní 

charakter indikátorů, kdy počet realizátorů MA21 se v několika případech stává vhodným 

kvantitativním i kvalitativním nástrojem měření. Právě participace a deliberace 

zainteresovaných aktérů na lokální úrovni je totiž základní myšlenkou MA21, kdy skrze 

veřejnou diskusi a sdílení zkušeností a informací dochází k postupnému naplňování cílů. 

(Strategický rámec ČR 2030 - Příloha 1: Indikátory ke specifickým cílům, 2019: 203) 

Počet municipalit zapojených do MA21 je dle svých jednotlivých kategorií hodnocení 

(A-D) indikátorem několika cílů Strategického rámce ČR 2030 reflektujících demokratičnost 

vládnutí a dlouhodobou efektivitu vládnutí, jelikož participace, deliberace a spolupráce 

sektorů jsou podmínkou realizace MA21 ve všech kategoriích. Týká se to například cíle č. 
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23.2 - Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj 

participativních a deliberativních dovedností občanů a občanek, nebo cíle č. 26.3 – 

Deliberace veřejných politik budou pravidlem všude tam, kde to bude dle charakteru politiky 

vhodné. (Strategický rámec ČR 2030 - Příloha 1: Indikátory ke specifickým cílům, 2019: 

205, 215-216) 

Krom participativního a deliberativního hlediska slouží MA21 jako indikátor 

strategického plánování, např. v rámci cíle Strategického rámce ČR 2030 č. 18.3 týkajícího se 

běžného plánování rozvoje obcí společně s veřejností nebo cíle č. 20 sledující aby územní 

veřejná správa cíleně využívala nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit. (Strategický rámec 

ČR 2030 - Příloha 1: Indikátory ke specifickým cílům, 2019: 191, 197-198) 

Současně podle každoročního srovnávacího výzkumu agentury IPSOS má povědomí 

o Cílech udržitelného rozvoje zhruba třetina obyvatel ČR. A za vůbec nejdůležitější cíl 

považovali Češi v roce 2018 SDG č. 3 – Zdraví a kvalitní život. (SDGs - Výsledky výzkumu 

veřejného mínění v ČR. (2018) IPSOS [online])  
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2. MA21 JAKO METODA IMPLEMENTACE PRINCIPŮ 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA MÍSTNÍ ÚROVNI V ČR 

2.1. METODA MA21 JAKO VEŘEJNÁ POLITIKA VE VEŘEJNÉM 

ZÁJMU? 

 

2.1.1. Teoretický rámec veřejného zájmu a veřejné politiky 

Vědní disciplína „veřejná politika“ je obecně považována za interdisciplinární – tedy 

mezioborovou – sociální vědu, jež z oboru politologie čerpá zejména analýzu politických 

procesů, politických institucí a aktérů. Vliv na její vývoj již od doby její konstituce v USA po 

druhé světové válce a v Evropě na přelomu 60. a 70. let měla vedle politologie ale také 

sociologie, ekonomie, veřejná správa, právo, filozofie, etika, ale třeba i antropologie, 

ekologie, demografie či teorie managementu. (Potůček 2015: 7-8, Potůček 2010: 12-20) 

Veřejná politika jako sociální praxe prosazuje „veřejný zájem“. Ale co je to veřejný 

zájem? O tom se vedou filozofické polemiky již od dob antiky, přes filozofii středověkou, 

novověkou, renesanční, reformační, osvícenskou, idealistickou, materialistickou, až po tu 

moderní. Spolu s pojmem obecné blaho se jedná o jeden z nejneujasněnějších pojmů 

v historii politického myšlení. 

Toho budiž důkazem například i to, že s pojmem „veřejný zájem“ operuje i český 

právní řád (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, správní řád, zákon o ochraně 

přírody a krajiny: „Ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem.“), právní výklad tohoto 

pojmu však nikde nenajdeme. Právní teoretici definují „veřejný zájem“ jako tzv. neurčitý 

právní pojem. To znamená, že jeho obsah není výslovně vymezen, ve skutečnosti ho ani 

nelze obecně definovat a posuzovat se musí případ od případu. (Havelková 2008) 

Cílem této práce určitě není obsahová analýza pojmu veřejný zájem, které přísluší 

spíše filozofům a právním teoretikům, bez minimální základní definice se však neobejdeme. 

Jednu z nejuchopitelnějších definic nabízí český ekonom František Ochrana ve své 

práci zaměřené přímo na definování tohoto pojmu, kdy veřejný zájem charakterizuje jako 

„takový druh zájmu, který má nadindividuální charakter“. Vyhýbá se tak elegantně 

abstraktním filozofickým pojmům jako obecné blaho, obecné dobro, společné dobro atd. 

Nositelem takového zájmu je subjekt, který tento nadindividuální charakter aplikuje do své 

činnosti za účelem „společensky uznaných cílů a potřeb, přičemž jednotlivci participují na 
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dané činnosti právě proto, že sdílejí společensky integrující hodnoty“. (Ochrana in Malý 

1999: 76) 

Pravděpodobně každé společenství v historii lidstva sdílelo nějaké společné 

„nadindividuální“ cíle a hodnoty, které pro tento celek měly existenciální povahu. Již v 

dobách starořeckého polis bylo ale kromě samotného přežití společenství usilováno také o 

dobrý život v něm. Povinnost jednat vždy v obecném zájmu a prosazovat dobrý život 

najdeme již v Aristotelově Politice. Správné je podle něj to, „co je správné pro všechny, a to 

co je správné pro všechny, je výhodné pro celý stát, stejně tak jako pro obecné dobro jeho 

občanů“, přičemž Aristoteles ve své době pojednával zejména o ochraně před tyranií. 

Často citovaný americký politický filozof Walter Lippmann v roce 1955 

charakterizoval veřejný zájem takto: „Dospělí lidé, chce se věřit, sdílejí shodné veřejné 

zájmy. Veřejný zájem se však u nich směšuje a někdy je v rozporu s jejich soukromými a 

speciálními zájmy. Je-li tomu tak, lze říci, že veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé 

vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a s dobrými úmysly.“ (Lippmann 

1955: 42) 

Potůček však upozorňuje na to, co je pro formulování veřejného zájmu zcela zásadní. 

A to jsou specifické zájmy politiků, úředníků, zájmových skupin, jejichž byť i třeba jen mírně 

odlišné představy o veřejném zájmu, jejich artikulace a způsob implementace se stávají 

předmětem vyjednávání a někdy mohou vést i k sociálním a politickým střetům. „Jde o živý 

historický, sociální a politický proces. Přirozeně vznikají konflikty různě definovaných 

„veřejných zájmů“, vázaných na zájmy různých společenství či sociálních skupin.“ (Potůček 

2015: 4) 

Poté, co víme, že neexistuje žádná jasná definice pojmu veřejný zájem, tak lze říci, že 

významnou roli v celém procesu veřejné politiky od začátku do konce hraje hodnotové 

zakotvení a hodnoty jako takové. Může se jednat o lidská práva, politické ideologie, kvalitu a 

udržitelnost života, ale například i vlastní svědomí, dodržování závazků, míra autonomie 

rozhodování, prospěchářství atd. 

Potůček v rámci analytického přístupu k vymezení obecně platné definice veřejných 

zájmů zmiňuje některé jejich charakteristické společné znaky: 

 Týkají se kvality života občanů dané společnosti nebo jiných hodnot, které občané 

považují za důležité. 

 Mohou být vztaženy ke kvalitě či efektům fungování společnosti jako celku. 

 Jsou historicky podmíněny fází civilizačního vývoje, mohou se měnit. 
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 Vstupují na pole, v němž se střetávají s diferenciovanými individuálními, 

skupinovými, institucionálními zájmy a jsou identifikovány, formulovány, uznávány a 

realizovány. Přijatá rozhodnutí ovlivňují způsob tvorby, rozdělování a užití veřejných 

statků, ovlivňují kvalitu života velkých sociálních skupin a uspokojování funkčních 

potřeb celé společnosti. 

 Týkají se aktuálních sociálních problémů nebo možné budoucnosti. 

 Jejich realizace často přesahuje kompetenční rámec jedné instituce nebo i celého 

resortu. 

zdroj: Potůček 2015: 5 

 

U Martina Potůčka se častěji setkáme s termínem veřejná politika, u Jiřího Winklera 

(2014) zase spíše pojmem veřejný program. Winkler definuje veřejný program jako 

„cílevědomé aktivity naplánované pro řešení veřejně uznaných společenských či skupinových 

problémů a zájmů,“ které jsou z větší části financovány z veřejných prostředků a na jejich 

organizaci se tradičně přímo nebo nepřímo podílí stát. (Winkler 2014: 13) 

Co se však může jevit jako sporné, je Potůčkovo vztažení pojmu veřejná politika 

jakožto nejbližší český ekvivalent anglickému termínu „policy“ (2015: 11). Policy je politika 

ve smyslu obsahovém, ne však každá taková politika musí být nutně veřejná politika, tedy 

politika v sartoriovském smyslu „zespolečenštěná“ (Sartori 1993: 215-216) politika sledující 

nějaký veřejný zájem nadindividuálního charakteru. 

Alespoň pro účely této práce ale chápejme veřejnou politiku vedle klasické sociálně-

vědní disciplíny jako sociální praxi formulování, nastolování a následné prosazování 

„takového druhu zájmu, který má nadindividuální charakter“, usiluje o „dobrý život“ v obci 

v aristotelovském smyslu slova. Jinými slovy se jedná o „cílevědomou aktivitu naplánovanou 

pro řešení veřejně uznaných společenských či skupinových problémů a zájmů“, při čemž 

může docházet – a často se tak v demokratických společnostech i děje a je to tak správné – 

k politickým střetům. Veřejná politika se snaží vypořádat s tím, co John Dewey, americký 

filozof, již v roce 1927 nazval „veřejnost a její problémy“ 

 

2.1.2. Je metoda MA21 veřejná politika ve veřejném zájmu? 

Výše jsme si definovali pojem udržitelný rozvoj, jež je základním pilířem MA21 – ať 

už jako globální iniciativy OSN či metody implementace principů udržitelného rozvoje na 

místní úrovni. Udržitelný rozvoj chápeme dle definice Zprávy Gro Harlem Brundtlandové 
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Naše společná budoucnost z roku 1987 jako „takový způsob rozvoje, který uspokojuje 

potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní 

potřeby“. (Naše společná budoucnost 1991, str. 47) 

Jak jsme si také řekli, historie konceptu udržitelného rozvoje sahá do 70. let 20. 

století, tedy období, kdy podle amerického sociologa Ronalda Ingleharta začalo docházet 

v moderních západních společnostech k mezigeneračnímu posunu na škále hodnot a čistě 

materiální hodnoty typu ekonomický růst, prosperita, životní blahobyt, materiální statky, 

bezpečnost ve státě začaly pomalu ustupovat hodnotám nemateriálním (tzv. post-

materiálním) jako jsou humanismus, občanská společnost, možnost seberealizace, účast na 

správě věcí veřejných a politickém dění nebo právě třeba i kvalita životního prostředí a 

udržitelný rozvoj lidské společnosti. (Inglehart 1971, 1981) 

Udržitelný rozvoj tak dodnes bývá vedle například zajištění bezpečnosti, zdraví 

obyvatelstva, hospodářského blahobytu, sociálního smíru, spravedlnosti či kvality života 

chápán v současné lidské společnosti za jeden z obecně uznávaných tzv. veřejných zájmů. 

Tedy zájmů, jejichž sledování a naplňování má význam a prospěch pro širší skupinu jedinců, 

nikoliv jen pro jednotlivce. 

České Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy dokonce definuje kritérium kvality a udržitelnosti života jako jedno ze 

základních kriteriálních ukotvení veřejných politik v rovině budoucích ohrožení a 

rozvojových příležitostí země. 

Podle Potůčka, který udržitelný rozvoj považuje za jednu ze základních hodnot 

v rámci veřejné politiky, mají veškeré souvztažnosti a vzájemné podmíněnosti hodnotových 

pilířů (ekonomický, sociální, environmentální + někdy také 4. pilíř – bezpečnostní), z nichž 

udržitelnost života v obecném smyslu slova vyplývá, významné místo z hlediska 

prognostických a strategických úvah, neboť pouze z rovnováhy těchto tří-čtyř pilířů může 

vycházet udržitelnost rozvoje lidské společnosti. (Potůček 2015: 24-26) 

V souvislosti s předchozí kapitolou, pokud si udržitelný rozvoj lidské společnosti a 

zachovávání kvality života na minimálně stejné úrovni jako je ta současná, definujeme 

v obecné rovině jako zájem, jenž má „nadindividuální charakter“, je potom možné metodu 

MA21 aplikující principy udržitelného rozvoje se snahou o aristotelovský „dobrý život“ na 

místní úrovni označit za „cílevědomou aktivitu naplánovanou pro řešení veřejně uznaných 
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společenských či skupinových problémů a zájmů“, a tedy i následně definovat jako politiku 

ve veřejném zájmu
7
 – veřejnou politiku. 

V souvislosti s realizací politik (ve smyslu policy) se ale vážou některá možná rizika 

jejich úspěšné implementace. Jinak tomu není ani v případě implementace metody MA21. 

Pro potřeby dosažení vytyčeného cíle této práce, tedy zkoumání implementace MA21 ve 

vybraných českých municipalitách, je proto potřeba si tato rizika a úskalí alespoň stručně 

nastínit. 

 

2.1.3. Teoretický rámec implementačního procesu veřejné politiky 

Implementací politiky se rozumí komplexní proces od vymezení cílů, nástrojů a 

procesů jejího uskutečňování až po samotné aktéry, kteří do tohoto procesu vstupují - 

iniciátoři, tvůrci, realizátoři i cílové i zájmové skupiny. Implementaci samozřejmě ovlivňuje 

mnoho vnitřních i vnějších faktorů. 

Implementace politiky je pouze jednou z několika fází politického procesu tak, jak jej 

jako první v rámci svého systémového přístupu definoval v 50. letech kanadský politolog 

David Easton, který pojmenoval společné definiční prvky každého politického systému – 

tedy vstupy, politický proces, výstupy, zpětná vazba. (Easton 1953) 

V Potůčkově tzv. čtyřfázovém modelu veřejně politického procesu, který se právě 

Eastonem inspiroval, zaujímá implementační fáze třetí pozici po vůbec prvním vymezování a 

uznávání problému, druhém rozhodování o řešení problému a před hodnocení zvoleného 

řešení, které celý proces uzavírá. (Potůček 2015: 87-140) Tento čtyřfázový model se podle 

Potůčka uplatňuje zejména při vymezování a implementaci nějaké strategie či programu, 

proto s tímto výkladovým rámcem pracují často také manažerské teorie řízení a plánování. 

(Potůček 2015: 89) 

Z tematického zaměření této práce, tedy sledování implementace metody MA21 ve 

vybraných českých municipalitách, jasně vyplývá, že první dvě fáze byly v tomto případě již 

uplatněny (rozhodnutí přijetí metody MA21 jako nástroje řešení uznaného problému – 

v danou chvíli nedostatečného směřování k udržitelnému rozvoji municipality). Výzkumu tak 

bude podrobena kauzálně navazující třetí fáze – implementační, a v závěru této práce pak 

dojde i na hodnocení procesu implementace i metody MA21 jako takové. 

 

                                                 
7
 Pro úplnost dodejme, že metoda MA21 také splňuje mnohé Potůčkovy charakteristické společné znaky 

veřejného zájmu. 
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2.1.3.1. Formy implementace 

Jak již bylo uvedeno, způsob implementace, neboli realizace, uskutečňování, naplňování, 

uvádění v platnost a účinnost nějaké politiky, rozhoduje do velké míry o jejím konečném 

úspěchu či neúspěchu. Mnozí čeští i zahraniční autoři se vesměs shodnou na dvou základních 

formách implementace: 

 

1. Top-down (shora dolů) / Autoritativní 

2. Bottom-up (zdola nahoru) / Participativní 

 

Top-down model bývá někdy také označován jako autoritativní či direktivní, a to proto, 

že pokyn k implementaci přichází direktivně v rámci hierarchické struktury od nadřízené 

funkční jednotky směrem k podřízené funkční jednotce, která zadanou úlohu realizuje. 

Nejčastěji je touto nadřazenou jednotkou sám stát, resp. vláda a realizaci veřejných politik 

provádí skrze úřední předpisy. Rizika zde spočívají v nesouladu mezi „zadavatelem“ úkolu a 

jeho praktickým „vykonavatelem“, kdy může dojít k naprosté paralýze implementačního 

procesu a k Bardachově „dotažení do konce“ dané politiky nemusí vůbec dojít. 

Naopak model bottom-up je postaven přesně naopak – k implementaci dochází na základě 

přijímání podnětů odjinud, implementace veřejných politik a jejich nabídku sleduje aktuální 

poptávku po těchto politikách. Z tohoto důvodu dostal tento model přezdívku participativní, 

neboť předpokládá koordinaci, spolupráci a důvěru, čímž dochází k eliminaci rizik v podobě 

nesouladu obou pater veřejně politického procesu. 

Někteří autoři pak toto názvosloví různě obměňují, příp. tyto dvě základní formy doplňují 

dalšími (např. o koalice aktérů – implementační koalice, proces učení / kulturní změny atd.) 

Zajímavý přístup ale na českou akademickou půdu ke dvěma původním směrům 

implementace vnáší Jiří Winkler jako tzv. třetí přístup (vedle top-down a bottom-up) nazvaný 

„organizace implementačního procesu“, který podle něj představuje relativně samostatný 

přístup k poznání a hodnocení tvorby a realizace politického programu. 

„Nepřistupuje k implementaci shora ani zdola, ale spíše ‚od středu‘. To znamená od 

analýzy institucionálních a organizačních struktur implementace… Pro analýzu 

implementačních výsledků představuje organizační rozbor svého druhu ‚metateorii‘, která 

charakterizuje stav implementačních struktur jako objektivně existujících institucionálních 

prostředků, které podmiňují dosahování výsledků i tvorbu cílů. V tomto smyslu organizační 

soudržnost a obsah implementačních pravidel spoluurčuje výsledky implementace a je nutno 
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je chápat jako samostatné kritérium pro hodnocení úspěšnosti programu.“ (Winkler 2014: 

130) 

 

2.1.3.2. Předpoklady úspěšné implementace a její možná rizika 

Martin Potůček vyšel z práce Bardacha (1977) a Sabatiera a Mazmaniana (1980), 

zobecnil jejich tvrzení a vytvořil jakýsi výčet podmínek efektivní implementace: 

 Trvalá politická podpora, politická legitimita a podpora silných zájmových skupin. 

 Schopnost odolávat vlivu oponentů dané politiky, ubránit se jejich destruktivním 

pokusům. 

 Právně strukturovaný implementační proces, vymezená správní odpovědnost, loajální 

a kompetentní vykonavatelé. Peters (1981: 56) k tomu poznamenává: „… byrokracie 

a veřejná správa jsou stále důležitějšími – ne-li nejdůležitějšími – rysy moderní 

realizace veřejné politiky.“ 

 Dostatečné zdroje (institucionální, intelektuální, sociální a finanční kapitál, lidský 

potenciál). 

 Efektivní koordinace, schopná překonávat těžkosti vyvstávající v průběhu 

implementace. 

 Stabilita politických a sociálně ekonomických podmínek, jejich změny implementaci 

zásadně neohrozí. 

zdroj: Potůček 2015: 117 

 

Pokud nejsou tyto předpoklady úspěšné implementace naplněny, může dojít tzv. 

implementačnímu deficitu. Tento pojem poprvé definovali Pressman a Wildavsky ve své 

knize Implementation (1984). Podle nich implementační deficit nejvíce ohrožuje 

implementaci řízenou shora dolů, například z již zmíněného potenciálního rizika, že dojde k 

nesouladu mezi „zadavatelem“ úkolu a jeho praktickým „vykonavatelem“. Implementační 

deficit představuje jakýsi nepoměr mezi vynaloženou energií na realizaci politiky na straně 

jedné, a energií potřebnou k dosažení cíle na straně druhé. 

Potůček kromě předpokladů úspěšné implementace stanovil na základě příspěvků 

mnoha zahraničních autorů a více než půlstoletí existence této sociálně-vědní disciplíny také 

základní problémy implementace politik v soudobých společnostech: 

 Problém obtížné předvídatelnosti budoucnosti – a tedy i omezená možnost připravit se 

na ni předem. 
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 Problém nechtěných důsledků politik: implementaci může diskreditovat či zhatit její 

negativní vliv na oblast či zájem, který nebyl předvídán. 

 Obtížná ovlivnitelnost, „gumovost“ prostředí, v němž žijeme, daná mimo jiné neustále 

rostoucí komplexitou sociálních forem (Kepinski 1986). 

 Žádná politika se nerealizuje izolovaně. Zároveň se uplatňují desítky, možná stovky 

dalších politik. Tato situace bývá někdy ilustrována jako paralelogram politik a sil 

jejich aktérů – s pro ni typickými střety, souzněními, nechtěnými důsledky jejich 

nesladěného souběžného uplatňování. 

 Společenský vývoj je ovlivnitelný, ale jen stěží lze hovořit o jeho řiditelnosti (Ringen 

1987). Pokud přijmeme tuto pozici, pak se již pro fázi formování – a tím spíše pak 

implementace – veřejných politik vynořuje problém postižení pole, kde a jak je 

autochtonní vývoj společnosti ovlivnitelný alespoň částečně. 

 Značná setrvačnost hodnotových orientací a chování lidí a institucí (v případě 

organizací fixovaná zájmy členů na jejich přežití). 

 Problém simulace politik: v politice je někdy účelné „klamat tělem“, předstírat, že 

určité politiky jsou realizovány, nabízet jim symbolickou podporu, i když reálný zájem 

nositelů politik směřuje jinam. 

zdroj: Potůček 2015: 120 
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2.2. METODOLOGIE HODNOCENÍ DOSAŽENÉ ÚROVNĚ V MA21 

 

 Metodu MA21 jakožto systematický nástroj na zavádění principů udržitelného 

rozvoje na místní úrovni v ČR garantuje od roku 2003 mezirezortní Pracovní skupina Rady 

vlády pro udržitelný rozvoj pro MA21, jež aktuálně organizačně spadá pod MŽP ČR. V jejím 

čele stojí předseda, který je supervizorem procesu hodnocení kvality MA21 a který 

koordinuje postupy při hodnocení a schvalování kategorií MA21. Funkci předsedkyně 

zastává Ing. arch. Marie Petrová z Oddělení dobrovolných nástrojů MŽP ČR. 

 

Metoda MA21 stojí na třech základních dokumentech: 

1. Zásady MA21 

2. Kritéria a Pravidla MA21 

3. Metodika hodnocení udržitelných měst 

+ typová příloha pro městské části a městské obvody 

 

2.2.1. Zásady MA21 

Zásady MA21 představují závazný rámcový dokument, který definuje pravidelné 

procesy hodnocení kvality MA21 ve všech kategoriích, postup pro obhajoby v místě, pro 

Audity udržitelného rozvoje a další postupy. Materiál je pravidelně aktualizován a 

schvalován Pracovní skupinou pro MA21 vždy pro každý kalendářní rok. 

Zásady MA21 popisují MA21 jako „program rozvoje obce či regionu, který zavádí 

principy udržitelného rozvoje do praxe. Zohledňuje přitom konkrétní místní problémy. Je to 

proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém 

území... MA21 je rovněž zařazena mezi oficiální metody kvality územní veřejné správy v 

ČR, které doporučuje Ministerstvo vnitra ČR. Věcně gestorství přitom zůstává na 

Ministerstvu životního prostředí.“ (Zásady MA21: 2) 

Zásady MA21 rovněž vysvětlují veškeré pojmy v rámci hodnocení MA21 jako např. 

pracovní skupina, realizátor, přidělení kategorie, stupeň pokročilosti, hodnotitel, informační 

systém, dokumentace, proces hodnocení, nesoulad v kvalitě realizace, audit udržitelného 

rozvoje, metodika hodnocení, experti, oponentní tým, obhajoba v místě, národní přehlídka, 

poradní sbor pokročilých realizátorů při PS MA21 atd. Zároveň popisuje proces hodnocení 

MA21 v rámci jednotlivých kategorií MA21 od začátečnické kategorie Zájemci až po 

nejvyšší kategorii A. 
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2.2.2. Metodika hodnocení udržitelných měst 

Na Zásady MA21 přímo navazuje Metodika hodnocení udržitelných měst pro 

zpracování a posouzení auditů udržitelného rozvoje, která vzešla ze spolupráce MŽP ČR, 

NSZM ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v rámci projektu 

NSZM ČR s názvem Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody 

MA21. Její poslední třetí revidované vydání bylo vydáno v roce 2017. 

Metodika hodnocení představuje soubor návodných otázek a indikátorů v deseti 

tématech udržitelného rozvoje, podle nichž města a obce zpracovávají standardizované 

hodnocení udržitelného rozvoje (tzv. audit UR). 

Na tuto Metodiku určenou pro obce a města po čase navázala Typová příloha pro 

městské části, tedy verze Metodiky upravená pro samostatné městské části a městské obvody 

– specifické územní městské celky, kterou Pracovní skupina MA21 schválila v prosinci 2018. 

Tato upravená verze návodných otázek a indikátorů napomáhá městským částem a obvodům 

zhodnotit vlastní rozvoj z hlediska principů udržitelného rozvoje v potřebném detailu, který 

využitím dat na úrovni statutárního města nemohou získat. 

 

2.2.3. Kritéria a Pravidla MA21 

Kritéria a Pravidla MA21 představují taxativní výčet povinností a jejich dílčích 

ukazatelů umožňujících kvantifikaci, kvalifikaci i vzájemné porovnávání stavu procesů a 

aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji na místní úrovni. Stejně jako Zásady MA21 i tento 

dokument pravidelně aktualizuje, schvaluje a garantuje Pracovní skupina MA21 pro daný 

kalendářní rok nebo na delší období. 

Dle míry plnění jednotlivých kritérií jsou municipality realizující metodu MA21 vždy 

koncem kalendářního roku hodnoceny a na základě dosažených standardů kvality MA21 a 

míry pokročilosti v aplikování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni je jednotlivým 

realizátorům přidělena určitá kategorie v rámci pětistupňové škály hodnocení – Zájemci až 

kategorie A. 

Postupem času byla Kritéria MA21 uzpůsobena na míru jednotlivým správním 

celkům, aby odpovídajícím způsobem reflektovala plnění ukazatelů ve specifických 

územních jednotkách. Aktuální verze dokumentu „Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro 

rok 2019“ schválená v prosinci 2018 rozlišuje 5 základních typů tzv. realizátorů MA21: 
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1. obec/malá obec/městská část 

2. kraj 

3. mikroregion 

4. místní akční skupina (MAS) 

5. ostatní 

 

Souhrnné znění Kritérií MA21 mimo jiné jasně specifikuje termíny pro dokumentaci 

a hodnotící akce, které realizátorům dle určitého typu i na určitém stupni hodnocení stanovují 

chronologický harmonogram dílčích povinností nutných splnit v průběhu daného 

kalendářního roku předepsaným způsobem. Jednotlivé dosažené ukazatele dokládají zapojené 

municipality prostřednictvím oficiální Databáze MA21. Výsledky jsou pak zveřejňovány na 

webu CENIA, České informační agentury životního prostředí ma21.cenia.cz. 

 

2.2.4. Kategorizace municipalit v rámci metody MA21 

Kategorizace jednotlivých realizátorů metody MA 21 se pohybuje na pětistupňové 

škále – od nejnižší: Zájemci, D, C, B, A, přičemž k postupu do vyšší kategorie je vždy nutné 

naplnit všechna kritéria kategorií předcházejících. Kritéria MA21 musí být vždy do předem 

určeného data doložena povinnými „důkazy“ do online Databáze MA21. 

Kategorie Zájemci, D a C mají svá vlastní kritéria a měřitelné ukazatele vyžadující 

zejména organizační zázemí pro realizaci MA21, plánování a hodnocení postupu, zapojení 

veřejnosti do rozhodování, místní partnerství, komunitní plánování, strategické plánování a 

řízení k udržitelnému rozvoji, aktivní komunikaci směrem navenek, propagaci, 

informovanost, sdílení dobré praxe a financování dílčích aktivit. 

Metodika hodnocení a dosažení dvou nejvyšších kategorií B a A
8
 však již probíhá 

prostřednictvím tzv. auditů udržitelného rozvoje, tedy zhodnocení 10 témat udržitelného 

rozvoje vyplývajících ze struktury mezinárodních Aalborských závazků, které však byly pro 

potřeby metodiky hodnocení MA21 v ČR upraveny do tuzemských podmínek: 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava 

5. Zdraví obyvatel 

                                                 
8
 Pro kategorii C jsou audity udržitelného rozvoje nepovinné – slouží pouze pro vyjádření stupně pokročilosti. 

http://www.ma21.cenia.cz/
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6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost 

 

Níže si stručně představíme jednotlivé kategorie metody MA21 a současně s nimi i 

daná konkrétní kritéria a ukazatele nezbytná pro jejich přidělení. Pro lepší přehlednost je 

jejich zjednodušené znění strukturováno do barevně odlišených tabulek. Kompletní znění 

dokumentu Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019 je možné najít v závěru této 

práce jako přílohu č. 1. 

 

2.2.4.1. Kategorie „Zájemci“ 

Nejnižší kategorie “Zájemci” je definovaná jako startovací bod bez formálních 

struktur či procesů, jehož smyslem je být informován o tom, co MA21 obnáší. 

K úspěšnému zapsání do kategorie „Zájemci“ je nezbytné splnit 3 následující kroky: 

vyplnit registrační formulář a nechat se zapsat do evidence v Databázi MA21, ustanovit si 

kontaktní osobu MA21 (zástupce právnické osoby) a pravidelně poskytovat zpětnou vazbu o 

stavu MA21, tedy buďto dosahovat postupu do vyšších kategorií, nebo v opačném případě 

alespoň pravidelně potvrzovat zájem o evidenci v Databázi MA21, jinak bude zájemce v 

Databázi MA21 deaktivován. (Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019: 3) 

 

Tabulka č. 1: Přehled kritérií a ukazatelů kategorie „Zájemci“ dle oficiální sady RVUR 

Zájemci 

Kritérium Ukazatel 

i. Zájem o zápis do evidence 

MA21 

Vyplnění registračního formuláře do Databáze 

MA21 

ii. Kontaktní osoba MA21 Stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické 

osoby 

iii. Zpětná vazba o stavu MA21 Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v 

Databázi MA21 
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2.2.4.2. Kategorie D – Start 

Kategorie D (Start) již na rozdíl od Zájemců předpokládá určité organizační zázemí 

na straně obce, města či regionu, tedy např. aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování 

a rozhodování, aktivity založené na principu partnerství, start vybraných informačních aktivit 

– články, web, sociální síť Facebook. 

K úspěšnému dosažení kategorie D je nezbytné splnit uvedená kritéria a pravidla, dále 

uvedená doporučení jsou nepovinná a mají opravdu pouze doporučující charakter. Povinných 

kritérií je zde celkem 5 a jsou rozdělena do 9 ukazatelů. 

Pro institucionální zakotvení MA21 ve sktruktuře daného subjektu je nezbytné: 

ustanovit odpovědného politika pro MA21, ustanovit koordinátora MA21 (přičemž 

ustanovený politik nemůže být – s výjimkou malých obcí – současně koordinátorem), dále 

vytvořit neformální skupinu pro MA21 (tato neformální skupina může být nahrazena rovnou 

oficiálním orgánem – viz Kritérium 6) a schválit text Deklarace k MA21. 

Druhým kritériem nutným pro splnění kategorie D je aktivní zapojování veřejnosti do 

oblastí plánování a rozhodování, kdy může dojít k tomuto plánování formou např. tzv. 

kulatých stolů, veřejného fóra k tématům udržitelného rozvoje, akčního a komunitního 

plánování s veřejností aj. 

Kritérium prezentace činností a výstupů MA21 v sobě obsahuje jednak nezbytnost 

pravidelné aktualizace webové stránky s informacemi o MA21, druhak uveřejňování zpráv o 

MA21 v místních, regionálních či celostátních médiích. 

Nezbytnou součástí je pak také spolupráce či partnerství sektoru veřejné správy, 

nevládního a podnikatelského sektoru, kdy by zástupci těchto tří sektorů měli být společně 

zapojeni do aktivit v rámci MA21. 

K úspěšnému završení a splnění kategorie D je závěrem také nutné celý proces MA21 

sledovat a pravidelně hodnotit, což by mělo být realizováno projednáním roční pravidelné 

zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 pro nadcházející období. (Kritéria MA21 

a Pravidla hodnocení pro rok 2019: 5-14) 

 

Tabulka č. 2: Přehled kritérií a ukazatelů kategorie „D – Start“ dle oficiální sady 

RVUR 

D – Start 
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Kritérium Ukazatel 

1. Institucionální zakotvení MA21 1.1 Ustanovení odpovědného politika pro 

MA21 

1.2 Ustanovení koordinátora MA21 

1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 

[může být i oficiální orgán – viz Kritérium 

6] 

1.4 Schválení Deklarace k MA21 

2. Aktivní zapojování veřejnosti do 

oblastí plánování a rozhodování 

(typu kulaté stoly, fórum 

UR/MA21 aj.) 

2.1 Plánování s veřejností (akční nebo 

komunitní plánování) 

3. Prezentace činností a výstupů 

MA21 

3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi 

o MA21 

3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v 

místních/regionálních/celostátních médiích 

4. Spolupráce/partnerství sektoru 

veřejné správy, nevládního 

sektoru a podnikatelského sektoru 

4.1 Společné zapojení zástupců nevládního 

sektoru a podnikatelského sektoru do 

aktivit v rámci MA21 

5. Sledování a hodnocení procesu 

MA21 

5.1 Projednání roční pravidelné zprávy o 

MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 

 

 

2.2.4.3. Kategorie C – Stabilizace 

Kategorie C (Stabilizace) již předpokládá komplexní politické zastřešení procesu 

MA21, schválení oficiálního dokumentu k MA21, začlenění MA21 do oficiální organizační 

struktury úřadu, vyšší míru zapojení a aktivní účasti občanů. (Kritéria MA21 a Pravidla 

hodnocení pro rok 2019: 15-28) 
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Stejně jako u kategorie D je i zde k úspěšnému dosažení kategorie C nezbytné splnit 

uvedená kritéria a pravidla, dále uvedená doporučení jsou nepovinná a mají jen doporučující 

charakter, přičemž kritéria kategorie C nestojí samostatně od předchozí kategorie D, nýbrž 

přímo na ně navazují. 

Kategorie C je navíc specifická od dvou předchozích tím, že umožňuje také navíc 

dobrovolně dosahovat tzv. stupně pokročilosti v kategorii C popsaný podrobně v tzv. 

Zásadách MA21, a to mírou plnění tzv. auditů udržitelného rozvoje v kategorii C, které však 

vyjadřují fakticky pouze stupeň pokročilosti stanovený přesně dle Metodiky hodnocení 

udržitelného rozvoje v rámci MA21, příp. její typové přílohy - Metodiky pro městské části a 

městské obvody. 

Kategorie C již předpokládá fungování samostatného oficiálního orgánu daného 

subjektu pro sledování jeho postupu MA21, v němž musí mít zastoupení jak ze zástupců 

veřejné správy, tak neziskového i komerčního sektoru. Jak bylo uvedeno výše, toto kritérium 

plně nahrazuje „déčkové“ kritérium 1.3. (Existence neformální skupiny pro MA21) – viz 

výše. 

Jednou z nezbytných aktivit v kategorii C je realizace osvětových, informačních a 

vzdělávacích aktivit k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mobility, 

osvětové akce k dílčím tématům udržitelného rozvoje a MA21), a to krom aktivit pro širší 

veřejnost také realizace vzdělávacích akcí pod vedením kvalifikovaného lektora jednak pro 

veřejnost, druhak pro úřad a samosprávu. 

 

Tabulka č. 3: Přehled kritérií a ukazatelů kategorie „C – Stabilizace“ dle oficiální sady 

RVUR 

C - Stabilizace 

Kritérium Ukazatel 

6. Oficiální orgán 

samosprávy/mikroregionu/M

AS pro MA21 

6.1 Ustanovení/existence oficiálního orgánu 

MA21 pro sledování postupu MA21 

složeného ze zástupců veřejné správy, 

neziskového sektoru a komerčního sektoru 

7. Informace, vzdělávání a 

osvěta k UR a MA21 

7.1 Realizace osvětových aktivit k UR (např. 

Den Země, Evropský týden mobility, 
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osvětové akce k dílčím tématům UR) 

7.2 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a 

souvisejícím tématům pod vedením 

kvalifikovaného lektora pro veřejnost 

7.3 Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a 

souvisejícím tématům pod vedením 

kvalifikovaného lektora pro úřad a 

samosprávu 

8. Finanční podpora aktivit 

MA21 ze strany samosprávy 

8.1 Schválení finanční podpory aktivit k 

UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování 

 

Znění ukazatele pouze pro kraje: 

Schválení systému finanční podpory 

realizátorů MA21 v území kraje 

9. Pravidelné plánování s 

veřejností k tématům UR 

9.1 Plánování s veřejností technikami zahrnující 

následující fáze participace: 

1 zjišťování potřeb 

2 konzultace návrhu 

3 prezentace výsledného řešení 

10. Certifikované proškolení 

koordinátora MA21 

10.1 Absolvování dalšího akreditovaného 

vzdělávání dle stanoveného rozsahu 

základních znalostí/dovedností koordinátora 

11. Audity UR v kategorii C 11.1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

11.2 Životní prostředí 

11.3 Udržitelná spotřeba a výroba 

11.4 Doprava a mobilita 

11.5 Zdraví 
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11.6 Místní ekonomika a podnikání 

11.7 Vzdělávání a výchova 

11.8 Kultura a volný čas 

11.9 Sociální prostředí 

11.10 Globální odpovědnost 

 

 

2.2.4.4. Kategorie B – Systém řízení 

Kategorie B (Systém řízení) již oproti třem předchozím kategoriím MA21 představuje 

o poznání sofistikovanější ucelenou strategii udržitelného rozvoje připravenou za účasti 

expertů, partnerů a veřejnosti, dále dílčí koncepce respektující principy udržitelného rozvoje, 

systémovou a finanční podporu aktivit MA21 z vlastních i vnějších zdrojů, měření a 

hodnocení postupu k udržitelnému rozvoji a aktivní sdílení příkladů dobré praxe. (Kritéria 

MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019: 29-34) 

Kategorie B navazuje na kategorii C jednak dalšími běžnými kritérii 12-18, zároveň 

však kritérium 19, resp. ukazatel 19.1 již vyžaduje 1x za 3 roky zpracování auditu ve všech 

oblastech udržitelného rozvoje v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelných měst, 

příp. její typové přílohy - Metodiky pro městské části a městské obvody) a předložit ho k 

vyjádření oponentnímu týmu. 

Cílem auditu je sebehodnocení zpracované samotným realizátorem MA21 a následně 

komplexně vyhodnotit stav a trendy udržitelného rozvoje v místě či regionu, kde je 

realizována MA21. 

Realizátoři, kteří tento audit v kategorii B zpracovávají, již nedokládají plnění kritérií 

pro kategorii B (12-18), ani nižších kategorií s výjimkou pouze těchto 3 kritérií 

institucionálního charakteru: 

 č. 1 (institucionální zakotvení MA21 – odpovědný politik, koordinátor, deklarace); 

 č. 6 (oficiální orgán samosprávy pro sledování postupu MA21 složený ze zástupců 

veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru); 

 č. 17 (oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu udržitelného rozvoje). 
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Tabulka č. 4: Přehled kritérií a ukazatelů kategorie „B – Systém řízení“ dle oficiální 

sady RVUR 

B - Systém řízení 

Kritérium Ukazatel 

12 Strategie UR města/obce 

nebo strategický plán 

rozvoje města/obce 

respektující principy UR 

12.1 Strategický plán rozvoje obsahující závazek k 

podpoře principů UR 

13 Dílčí koncepce, která je v 

souladu se Strategií UR 

města/obce nebo 

strategickým plánem 

rozvoje města/obce 

respektujícím principy UR 

13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR 

14 Systém finanční podpory 

pro realizaci opatření 

MA21 

14.1 Schválení systému finanční podpory (nebo 

alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu 

MA21 

15 Stanovení a sledování 

vlastních indikátorů ke 

Strategii UR 

15.1 Stanovení a sledování indikátorů UR 

16 Výměna zkušeností a 

přenos příkladů dobré praxe 

v oblasti MA21 

16.1 Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré 

praxe v rámci akce min. regionálního významu, 

příp. veřejně přístupné databáze 

17 Oficiální orgán samosprávy 

pro sledování stavu UR 

17.1 Ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro 

sledování stavu UR 

18 Management kvality v 

rámci veřejné správy 

18.1 Zavedení systému řízení kvality v rámci 

činnosti úřadu 

19 Audit udržitelného rozvoje 19.1 Audit UR ve všech oblastech UR v kategorii B 
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v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje 

v rámci MA21) 

 

 

2.2.4.5. Kategorie A – Dlouhodobý proces 

Kategorie A (Dlouhodobý proces) je nejvyšší možnou dosažitelnou úrovní v rámci 

hodnocení plnění procesů MA21. Tato kategorie již zaručuje komplexní proces strategického 

řízení, kdy MA21 koordinuje a dozoruje stálý orgán rady či zastupitelstva, dochází ke 

koordinaci s dalšími metodami řízení kvality veřejné správy, je důkladně sledován a 

vyhodnocován stav udržitelného rozvoje na základě stanovených indikátorů. 

Podmínkou pro vstup do kategorie A je kompletní oponovaný audit udržitelného 

rozvoje v úrovni kategorie B. Pro udělení kategorie A je ze strany samosprávy nezbytné 

předložit kompletní aktualizovaný audit dokazující, že principy udržitelného rozvoje jsou 

v dané municipalitě prakticky uplatňovány. Pro udržení kategorie A musí realizátor 1x za 3 

roky obhájit komplexní audit udržitelného rozvoje v kategorii A před oponentním týmem 

přímo v místě realizace metody MA21. (Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019: 

35) 

 

Tabulka č. 5: Přehled kritérií a ukazatelů kategorie „A – Dlouhodobý proces“ dle 

oficiální sady RVUR 

A – Dlouhodobý proces 

Kritérium Ukazatel 

20 Principy UR jsou ve 

městě/obci/MČ/kraji/malé 

obci/mikroregionu/MAS 

prakticky uplatňovány 

20.1 Audity UR v kategorii A (dle Metodiky 

hodnocení udržitelného rozvoje v rámci 

MA21) 
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2.3. IMPLEMENTACE METODY MA21 V ČR 

 

Kategorizace českých municipalit dle jejich míry naplňování oficiálních Kritérií 

MA21 je sledována od roku 2006, kdy se k jejich plnění přihlásilo na 40 z nich. Od té doby 

začala témata jako udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, kvalita života, strategické 

plánování a zapojování občanů do rozvoje obce prostupovat a formovat českou komunální 

politiku i ideové programy mnoha politických stran a hnutí kandidujících do místních 

zastupitelstev napříč celou ČR. 

Stav metody MA21 bilancuje souhrnná Situační zpráva ke Strategickému rámci 

udržitelného rozvoje České republiky, kterou v roce 2016 pro Úřad vlády ČR zpracovala 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj. „Od roku 2006 byl zaznamenán růst počtu municipalit 

realizujících MA21. V současné době je registrováno v Databázi MA21 134 municipalit 

(města, obce, mikroregiony, kraje, místní akční skupiny). Počet municipalit s vysokou úrovní 

MA21 (kategorie „B“) se od roku 2008 nemění (6–8 municipalit); v zapojení obcí a regionů v 

rámci republiky existují výraznější rozdíly.“ Jako tzv. příkladem dobré praxe uvádí tato 

Situační zpráva město Chrudim, která v roce 2013 získala nejvyšší kategorii „A“ v rámci 

hodnocení metody MA21. (Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 

2016: 23) 

 

Graf č. 1: Počet municipalit registrovaných v Databázi MA21, ČR, 2006-2014 

 

zdroj: Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2016: 24 
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Od vydání Situační zprávy však uplynulo opět již několik let. Celkem bylo do metody 

MA21 za celou dobu jejího měření zapojeno na 250 subjektů, aktuálně
9
 jich dle statistických 

údajů CENIA aktivně zapojených zbývá 187, kdy z tohoto počtu je 104
10

 pouhými Zájemci – 

kategorie nevyžadující žádnou důslednější aktivitu. Dalších 31 realizátorů dosahuje pouze 

kategorie D, 46 jich dosahuje kategorie C
11

 vyžadující již kontinuální a systematickou 

implementaci principů MA21, pouze 4 municipality dosahují kategorie B a jen 2 města 

nejvyšší kategorie A. (Základní statistiky k MA21, CENIA [online]) 

Jak dále vyplývá z aktuální statistiky CENIA za rok 2018, od roku 2014 se celkový 

počet i úrovně jednotlivých realizátorů příliš nezměnily. K největšímu nárůstu došlo v 

„Zájemcích“, kteří jsou však – jak bylo zmíněno výše – jakousi vstupní startovací kategorií 

bez formálních struktur či procesů, jejíž smyslem je spíše jen informovanost o tom, co MA21 

obnáší. To je teoreticky možné přičíst zesilujícímu akcentu v posledních několika letech na 

environmentalistická témata a udržitelnost současného lidského vývoje, mimo jiné i 

v souvislosti s popularizací 17 Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) a na ně navazujícího 

Strategického rámce ČR 2030 (viz kapitoly 1.1.5.3 a kapitola 1.2.7.5.). 

V tabulce níže vidíme počty realizátorů metody MA21 v letech 2014 a 2018, které v 

podstatě reflektují dvě poslední ukončené volební období zastupitelstev obcí (2010-2014, 

2014-2018). 

 

Tabulka č. 6: Rozdíly počtů realizátorů metody MA21 v roce 2014 a 2018 

KATEGORIE 2014 2018 ROZDÍL 

A 1 2 +1 

B 5 4 -1 

C 39 46 +7 

D 28 31 +3 

Zájemci 61 96 +35 

CELKEM 134 179 +45 

zdroj: autorské zpracování na základě dat CENIA 

 

                                                 
9
 K měsíci červenci 2019. 

10
 Resp. pouze rovných 103, neboť jedna započítávaná malá obec s názvem „Cikánkovice“ řazená do kategorie 

Zájemci je pouhým testovacím modulem Ing. Jarmily Cikánkové z Oddělení zpracování a správy dat, CENIA, a 

to právě pro administraci portálu a technickou podporu oficiálního webu MA21 www.ma21.cenia.cz. 
11

 17 municipalit kategorie C již vykazuje i určitý stupeň pokročilosti. Počet hvězdiček (v rozmezí 1-3) 

vyjadřuje počet zpracovaných auditů udržitelného rozvoje. Jde tedy o postupné směřování do kategorie B. 

http://www.ma21.cenia.cz/
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Dlouhodobým premiantem mezi realizátory metody MA21 je již od roku 2013 město 

Chrudim s nejvyšší kategorií A, kterou sdílí už jen s Litoměřicemi, a to od roku 2015. 

Kategorii B již od roku 2007 trvale obhajuje město Kopřivnice, Křižánky jakožto malá obec 

si kategorii B drží od roku 2012, město Jihlava od roku 2017 a v roce 2018 dosáhla na druhou 

nejvyšší kategorii také první samostatná městská část – MČ Praha 14
12

. 

2.3.1. Implementace metody MA21 v Praze 

Na Prahu jakožto region by se dalo v rámci zkoumání míry uplatňování principů 

udržitelného rozvoje nahlížet mimo jiné v rovině Inglehartovy teorie post-materialismu, 

neboť se statisticky jedná nejbohatší územní celek s více než dvojnásobným HDP na hlavu 

oproti zbytku republiky. Proto právě v rámci Prahy jako hlavního města ČR, potažmo jeho 

městských částí, by se dal očekávat v tomto ohledu určitý pokrok. Reálná situace je ale 

přesně opačná. 

Praha jakožto hlavní město se do oficiální metody MA21 nikdy nezapojila a 

jednotlivé pražské městské části (ty, které se zapojily) nevykazují příliš závratné výsledky. 

Aktuálně je v oficiální Databázi MA21 spravovanou Českou informační agenturou životního 

prostředí CENIA registrováno pouze 16 (z celkových 57) městských částí, které jsou 

aktivními realizátory metody MA21. V minulosti bylo do metody MA21 zapojeno ještě 

dalších 9 městských částí, ty dnes ale již nevykazují žádné známky aktivity. 

 

Tabulka č. 7: Přehled zapojení pražských městských částí do metody MA21 

MČ HMP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Praha 1   Z Z Z         

Praha 4        Z Z D D D D 

Praha 5           Z D D 

Praha 7 Z Z Z C D C C C C C C D C 

Praha 8          D C C C 

Praha 10        Z   D C Z 

Praha 12     Z D C C D C C C C 

Praha 13  Z Z Z C D C C D C C C C 

Praha 14     D C C C C C C C B 

Praha 15           Z D Z 

                                                 
12

 Ze všech 57 pražských městských částí dosahovala kategorie B už jen MČ Praha-Libuš, a to v letech 2009-

2011. 
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Praha 18    D D C C C C C C C C 

Praha 19      Z Z Z      

Praha 20      D D D C C C C C 

Praha 21      Z C C C C C C D 

Praha 22           Z   

Praha – 

Běchovice 
  Z D D C        

Praha – Dolní 

Počernice 
  Z D C C C C C C C C C 

Praha – Kunratice     D D        

Praha – Libuš Z C C B B B C C C C C C C 

Praha – Nebušice      D        

Praha – Petrovice     Z Z        

Praha – Přední 

Kopanina 
       Z      

Praha – Slivenec    Z D D Z Z D D C D D 

Praha – Troja      D D D D D Z Z Z 

Praha – Zbraslav      Z        

zdroj: autorské zpracování na základě dat CENIA 

 

Dají se tato čísla za celkovou dobu existence metody MA21 jakožto strategického 

nástroje na zavádění principů udržitelného rozvoje na lokální úrovni považovat za úspěch? 

Podle závěrů práce „Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of 

Sustainable Development: The Case of the Czech Republic“ z roku 2014 nejen že většina 

českých obyvatel, ale i starostů vůbec neví, co MA21 znamená. A to podle kolektivu autorů z 

Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

a Katedry regionálních studií VŠE souvisí především s nízkou politickou podporou na 

vnitrostátní úrovni, která přímo ovlivňuje financování projektů v rámci MA21. Vedle toho 

také podle nich chybí komplexní nástroj hodnocení přínosů MA21. (Květoň a kol. 2014: 515 

– 536) 

„Začátky a rozvoj místní Agendy 21 u nás záležely na tom, zda v místě byli iniciativní 

a s věcí obeznámení jedinci, silné ekologické organizace, informovaní osvícení zastupitelé, 

naskytla se pomoc nezávislé odborné instituce. Šlo o příznivou shodu okolností. Například v 

hlavním městě Praze se ještě na podzim 2002 nedalo hovořit o tom, že by se některá městská 
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část, natožpak celé hlavní město, oficiálně a naplno přihlásilo k místní Agendě 21.“ 

(Kolářová 2004) 

II. PŘÍPADOVÉ STUDIE 

 

V této části práce budou postupně představeny všechny vybrané případové studie – 

město Chrudim, hl. m. Praha, MČ Praha 10 a MČ Praha 14, resp. analýza úrovně 

implementace metody MA21 v těchto municipalitách, jakož i míra její politické podpory. 

Každá případová studie bude obsahovat tři podkapitoly: 1. historickou (proces 

zavádění metody MA21), 2. implementační (úroveň metody MA21 v dané municipalitě a 

výstupy jednotlivých radnic) a 3. politickou (míru politické podpory aktuálního politického 

vedení). 

První dvě zmíněné podkapitoly budou vycházet primárně z analýzy veřejně 

dostupných zdrojů, kdežto politická podkapitola bude založena zaprvé na analýze 

programových prohlášení a zadruhé na osobních výpovědích vyplývajících z 

polostrukturovaných rozhovorů. Ty byly autorem práce provedeny za účelem vyhodnocení 

několika zásadních indikátorů: MA21 jako politické téma, nezbytnost politické podpory, 

politizace tématu, forma (směr) implementace, nesoulad minulého a současného vedení, 

povědomí řadových zastupitelů, reálné výsledky metody MA21, MA21 jako PR značka, 

vhodnost politického zastřešení, důvod malého počtu úspěšných realizátorů, důvod nezájmu v 

hl. m. Prahy a pražských MČ, návrhy na zlepšení, názor na uzákonění povinnosti obcí 

„směřovat k UR“. 

 

1. IMPLEMENTACE METODY MA21 V CHRUDIMI 

 

Město Chrudim se nachází ve stejnojmenném okrese v Pardubickém kraji se statutem 

obce s rozšířenou působností. Po Pardubicích je Chrudim druhé největší město v tomto kraji. 

Na katastrální výměře cca 33 km² žije dle posledních dat ČSÚ z roku 2018 zhruba 23 tisíc 

obyvatel. (Data ČSÚ 2018) 

 



58 

1.1. Historie MA21 v Chrudimi 

Chrudim implementuje principy MA21 již od roku 2001, a to v rámci Projektu Zdravé 

město, až později projektu „Zdravé město a MA21“. Z roku zahájení je tak patrné, že 

Chrudim svým aktivním přístupem k udržitelnému rozvoji předstihla samotný vznik metody 

MA21 v České republice tak, jak ji známe dnes a jak ji v roce 2003 nastavila Pracovní 

skupina pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. 

Z tohoto důvodu je potřeba v případě Chrudimi ztotožňovat to, co samotné město 

nazývá dodnes někde stále jen „Zdravé město“ za uplatňování metody MA21 v kombinaci 

s původním projektem WHO Healthy Cities, neboť Chrudim začala uplatňovat principy 28. 

kapitoly Agendy 21 v roce 2001 ještě v podobě, v jaké ji tehdy v České republice 

popularizovala NSZM ČR. „My MA21 od Zdravého města neoddělujeme. Za ty roky jsme to 

spojily do jednoho, aby v tom lidé neměli chaos. MA21 využíváme jako metodu pro řešení 

projektu Zdravé město. Nechceme to oddělovat. Cíl je stejný, jen má každý jiné metody a 

systémy,“ vysvětluje chrudimská koordinátorka společného projektu Zdravé město a MA21 

Šárka Trunečková. 

„Když jsme v roce 2001 začínali, tak paradoxně s tímto námětem přišel zastupitel pan 

doktor Trněný, protože on ten pojem Zdravé město vnímal jako kategorii čistě zdravotnickou. 

V březnu 2001 se sešlo 27 lidí, kteří si položili otázku (krom mě tam nebyla jediná politická 

figura), co chceme udělat pro to, aby se nám v Chrudimi žilo lépe. A tam se vygenerovala 

témata jako doprava, bydlení, životní prostředí, pracovní příležitosti, urbanismus, plánování. 

V podstatě to, co je základem strategického plánu. Každý z těch 27 lidí na to dal svůj pohled, 

dali jsme to dohromady, a nakonec jsme zjistili, že to vlastně není vůbec o medicíně. A zjistil 

to i sám pan doktor Trněný. Najednou to bylo téma celého města. A potom paradoxně, když 

jsem s tím přišel do zastupitelstva, tak koaličně to bylo přijato,“ vzpomíná tehdejší 

místostarosta a v letech 2010-2018 starosta Petr Řezníček (SNK-ED), politický strůjce 

metody MA21 v Chrudimi. 

Jakmile pak v roce 2006, kdy metoda MA21 dostala podobu strategického nástroje 

státu na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni a Ministerstvo vnitra ČR 

ji současně zařadilo mezi své oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě, 

odstartovala Chrudim s touto svou dřívější průpravou svou cestu stálého premianta v rámci 

metody MA21. 

Unikátní v Chrudimi je také personální zajištění projektu Zdravé město a MA21. Již 

od počátečního roku 2001 až do roku 2018, tedy celých 17 let stál v jeho čele stejný tandem 

politika a koordinátora. Vedle Řezníčka, který na přelomu tisíciletí začal v Chrudimi projekt 
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prosazovat, stála po jeho boku celou dobu koordinátorka Šárka Trunečková DiS., která stojí 

v čele projektu dodnes a stala se za tu dobu již celorepublikovým symbolem úspěšné 

implementace metody MA21 v ČR. 

 

1.2. Implementace MA21 v Chrudimi 

Chrudim ihned v roce 2006, kdy byl spuštěn oficiální systém měření stupně 

pokročilosti, dosáhla druhé nejvyšší druhé nejvyšší kategorie B. Tu pak hájila celých 7 let do 

roku 2013, kdy jako historicky vůbec první municipalita v ČR získala kategorii nejvyšší – 

kategorii A, kterou si drží až do současnosti. 

Chrudim implementuje MA21 na vysoké úrovni, čemuž odpovídá i organizační 

zajištění a zázemí celého projektu ze strany města a městského úřadu. Na webu je však tento 

projekt i přes oporu městské samosprávy definován jako projekt komunitní. „Projekt 

Chrudim – Zdravé město je místní Agendou 21. Zdraví a udržitelný rozvoj, které sleduje, je 

snahou o to, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu, pro 

další generace,“ píše město na svém webu s tím, že základní myšlenkou projektu je „další 

rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého, udržitelného města pro kvalitní život občanů 

umožňující jejich aktivní podíl při rozhodováni o celkovém rozvoji města“. 

„Cílem našeho snažení je zvyšovaní kvality života obyvatel Chrudimi, podpora zdraví 

a to vše při respektováni principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se strategickým 

plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti,“ a proto je nutné chápat celý 

proces jako dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt, který předpokládá aktivní zapojení 

obyvatel do rozvojových aktivit města. „Nelze tedy chápat pojem „Zdravé město“ jako 

současný a ukončený stav města,“ zdůrazňuje Chrudim na webu. 

 

„Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít vliv na 

zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a 

o jejich pocit spokojenosti ve městě,“ vysvětluje chrudimská radnice a zároveň definuje 

základní znaky této dlouhodobé snahy o udržitelné směřování města: 

 zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů, komunikujeme, vytváříme partnerství 

 sdílíme své zkušeností a vyměňujeme si dobrou praxi 

 zavádíme metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti 

 pořádáme osvětové kampaně - Den Země, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, 

Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 
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 realizujeme projekty a akce pro podporu zdraví - Na kolo jen s přilbou, Bezpečná 

cesta dětí do školy, měření zdravotních ukazatelů, prevence zubního kazu, kouření 

apod. 

 podporujeme neziskový sektor - vyhlašujeme grantový systém na podporu aktivit 

organizací, podporujeme je při realizaci jejich aktivit, činnosti apod. 

 podporujeme kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost 

 strategicky řídíme rozvoj města 

zdroj: O projektu. Web Chrudim.eu [online] 

 

 Město pravidelně pořádá osvětové akce a kampaně jako například veřejná 

projednávání Desatera problémů města Chrudim vč. jeho následného ověřování formou 

dotazníku, pocitové mapy obyvatel Chrudimi, Evropský týden mobility a Evropský den bez 

aut, Chrudim za udržitelný svět, Chrudimský týden pro fair trade, Světový den bez tabáku, 

Dny zdraví, Ukliďme svět - ukliďme Česko, Rozkvetlé město a podporuje projekty 

organizací zaměřených na rozvoj města Chrudim v souladu s principy projektu Zdravé město 

a MA21 v rámci projektu „Pro naši Chrudim“. 

 Vedle Strategického plánu udržitelného rozvoje na léta 2015 – 2030 se Chrudim 

velmi důsledně zaměřuje i na další koncepce stanovující základní rozvojové směry a cíle, 

jichž má být dosaženo. Těmi jsou např. již zmíněné Desatero problémů města Chrudim, 

Územní plán města, Energetická politika města, Zdravotní plán města, Adaptační strategie 

města Chrudim na klimatickou změnu, Akční plán udržitelné energetiky, Základní inventura 

emisí, Plán odpadového hospodářství atd. 

„Při přípravě koncepčních dokumentů bývá využíváno buď tzv. expertního, nebo 

komunitního přístupu. Expertní tvorba koncepcí představuje relativně uzavřený proces, který 

je založen především na participaci významných představitelů daného města či regionu (tzv. 

politických, ekonomických a společenských elit). Komunitní přístup naopak staví na 

otevřeném přístupu k plánování všem subjektům v rámci dané komunity, které se mohou 

zúčastnit všech fází přípravy dokumentu. Zapojována je i široká veřejnost.“ (Rozvojové 

dokumenty. Web Chrudim.eu [online]) 

 

1.3. Politická podpora MA21 v Chrudimi 

Současná politická podpora metody MA21 v Chrudimi se odvíjí od razantní změny 

politického vedení po komunálních volbách v říjnu 2018. Koalici po nich utvořilo ANO 
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2011, koalice Chrudimáci (TOP 09 a Svobodní), Piráti a ČSSD. Dlouholetý starosta Řezníček 

tak svou pozici ztratil a na jeho místo starosty i politika MA21 nastoupil František Pilný 

(ANO 2011). Ten se mimo jiné na MA21 podílel již v minulém volebním období, kdy byl 

členem Komise Zdravého města a MA21 (oficiálního orgánu samosprávy pro sledování 

postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního 

sektoru – viz Kritérium č. 6), a to jako podnikatel s „vazbou na ostatní komise Rady města“. 

Programové prohlášení nového vedení města však neuvádí ani náznak potenciálního 

zániku či radikální změny úspěšného projektu, která by mohla přijít s novou koalicí v tomto 

volebním období. Aktuální programový dokument Rady města Chrudim dokonce deklaruje 

rozšíření agendy Zdravého města a MA21 o participativní rozpočtování. 

Kapitola „Informovanost a zapojení občanů“ programového prohlášení nicméně 

uvádí: „Občané mají právo podílet se na správě města a musí mít možnost kontroly. V 

posledních letech podle nás selhávala komunikace města směrem k občanům i naopak, a to 

chceme změnit. Chceme budovat společnost sousedů, kterým na dění ve městě záleží, a kde 

je každý hlas slyšet.“ (Programové prohlášení Rady města Chrudim 2018–2022) 

I přes tuto mírnou kritiku dřívější komunikace s občany, která je právě základem 

metody MA21 a Chrudim v této metodě dlouhodobě vyniká, nicméně vše na první pohled 

nasvědčuje tomu, že politická podpora pro implementaci MA21 v Chrudimi nadále trvá a 

premiantství města v rámci celostátního hodnocení není ohroženo. A to i přesto, že z politické 

praxe mnoha jiných obcí vyplývá, že s obměnou politického vedení často dochází 

k radikálním změnám v realizaci MA21. 

 

Jak nicméně vyplynulo s osobního rozhovoru se starostou Pilným, nemá MA21 ani 

v Chrudimi své místo v rámci struktury řízení obce zcela jisté. „Ohledně MA21 mám takové 

smíšené pocity. Je to sice posun správy obce kupředu, ale zároveň je to byrokratická 

komplikace. Jedna část koalice chce dokonce MA21 zrušit, ale v koaliční smlouvě máme, že 

to zachováme. A já jsem tak na půl a říkám: tak to nechme, ale za tyhle peníze bych rád, aby 

ty výstupy byly o mnoho jiné, než jsou teď,“ uvedl v osobním rozhovoru na chrudimské 

radnici dne 27. 6. 2019. 

Reálné výsledky současný starosta vidí spíše v méně viditelných věcech navenek jako 

je řízení kvality, nebo lepšího dosahování na projektové dotace. „My to chceme zanalyzovat. 

Jde o to, co to přináší každému jednotlivému člověku v Chrudimi. Podle mě vynaložená 

energie převyšuje dosažený cíl. Dáváme do toho víc, než nám to přináší. Je potřeba se 

zamyslet nad tím, jak to celé zefektivníme, co nám to přinese dál. Když už do toho ty prachy 
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dáváme, tak z toho musíme vysosat co nejvíc. Je potřeba se posunout někam dál,“ dodal 

starosta s tím, že jen díky MA21 funguje ve městě skvěle například participace. „Ale nedošlo 

to až k participativnímu rozpočtu, který chceme teď zavést“ dodal. 

Pilnému navíc vadí některé body MA21, nejvíce desátý Aalborský závazek – globální 

odpovědnost. „Já chápu, že to schválilo OSN, ale já rozhodně jako starosta malého města 

neovlivním, co se děje v Africe. Ani maličko. A jestli tady pořádáme akce, kde kupujeme 

fairtradovou kávu, tak to je nic, to je jen kapka v moři. Já se spíš soustředím na ta témata, co 

jsou témata tady obecní, nikoliv ty mezinárodní. To je průřezově spíš věc vlády, OSN, EU, 

mezinárodních společenství. Možnosti obce jsou v tomto omezené,“ myslí si Pilný. 

Podle současného starosty je MA21 rozhodně politické téma, které v Chrudimi 

prosazoval jeho předchůdce ve funkci. „Politizoval to hodně Petr Řezníček, ale až to bylo 

spíš kontraproduktivní. Pak už to začali vnímat negativně všichni, tehdejší opozice a dnes již 

koalice, která říká, že úřad má být štíhlý… Je tady mírná skepse oproti bývalému starostovi 

Řezníčkovi, ale podrobit to zdravé kritice je dobré,“ dodal s tím, že bez politické podpory se 

MA21 neuchytí, protože stejně jako všechno ostatní i MA21 stojí peníze. 

Zároveň ale Pilný tvrdí, že politické zastřešení MA21 je spíše dobré, protože tak má 

nastavenou jasnou osobní odpovědnost daného politika. „Tím, že to má politickou podporu, 

čili jasně zodpovědného člověka, tak v tom okamžiku, je za to ten člověk zodpovědný a tlačí 

na pilu,“ myslí si Pilný a hodnotí tento aspekt spíše jako pozitivní. Současně také přiznává, že 

MA21 může částečně působit jako pozitivní PR značka, zejména pro Chrudim jakožto 

premiantskou municipalitu v ČR. 

Co se však týče všeobecném povědomí o MA21 v Chrudimi, je tamější starosta spíše 

skeptický. „Víte ono je potřeba říct, že i ten název ‚místní Agenda 21‘ nikomu nic neřekne. 

Zastavme tady lidi a zeptejme se jich, co si pod tím představují. No nikdo nic, nikdo nic! Tam 

je potřeba tvrdit, že to je určitý životní postoj, managementu kvality a pak už to ten smysl 

začíná dávat,“ myslí si Pilný. Ze současných řadových zastupitelů Chrudimi má podle něj 

povědomí o MA21 „v lepším případě tak třetina až půlka“.  „Jestli nejsme schopní přesvědčit 

našich 27 zastupitelů, tak jak máme přesvědčit celé město? Někteří jsou stejně alergičtí stejně 

jako já na to řešení problémů v Africe,“ dodal. 

Dosavadní nepříliš velký úspěch metody MA21 obecně v celé ČR hodnotí starosta 

nejúspěšnější municipality takto: „Jsou dvě možnosti: buďto nepochopili tu hloubku a dosah, 

anebo to tu hloubku a dosah nemá. A kdybyste se mě zeptal, tak ani já sám nevím. Podle mě 

nejvíc obce sráží ta povinnost řešit globální odpovědnost, když má své problémy – školky, 

parkoviště, opravy budov atd. Podle mě by tomu pomohlo zjednodušení,“ uzavřel Pilný. 
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 Také z osobních rozhovorů s bývalým dlouholetým starostou a „otcem“ MA21 

v Chrudimi Petrem Řezníčkem i koordinátorkou Šárkou Trunečkovou. „Nemělo by to být 

politické téma, ale pokud tomu nebude politika v té samosprávě nakloněna, tak se MA21 v té 

obci nikdy nikam nedostane. Může se objevit jistá občanská iniciativa, která s touto metodou 

začne pracovat, ale když ji bude chtít dostat k realizaci, tak musí mít politickou podporu, aby 

to prošlo radou. U nás to bylo politické téma i před volbami, že projekt Zdravé město a 

MA21 v Chrudimi skončí,“ říká bývalý starosta Řezníček. 

„V této metodě politik musí být, aby to prosazoval dál, protože oni si určují ten směr a 

vizi, kam chtějí jít a my to realizujeme tou metodou. Bez politické záštity nic neprosadím. 

Tento projekt sem v podstatě přináší určité inovace, a tam je potřeba politická podpora, 

protože ty inovace jsou potřeba projednat a podpořit vedením. Politická podpora je k tomu 

bohužel potřeba a bohužel je to závislé vždycky na těch volbách,“ doplnila Řezníčka jeho 

dlouholetá spolupracovnice a koordinátorka MA21 v Chrudimi Šárka Trunečková. 

Také podle ní se MA21 stala před volbami tématem politického boje. „Podle mě to 

Chrudimáci a ANO měli hodně spojené s bývalým starostou Řezníčkem. Já jsem to tak cítila. 

I dnes ho berou jako konkurenta.“ dodala s tím, že stále cítí ze strany některých politiků 

ideový bojkot a neporozumění principům MA21, naopak řadoví opoziční zastupitelé podle ní 

o MA21 hodně vědí z předešlých let, neboť jsou to převážně většinou bývalí vládnoucí 

zastupitelé. 

Podle koordinátorky v Chrudimi je největším přínosem metody MA21 zejména 

spolupráce se školami, neziskovkami a obecně síťování, komunitní úroveň života ve městě a 

setkávání lidí. „Postupně i ti lidé z veřejnosti začínají chodit na veřejná setkání, zhruba 

takových ustálených 150 lidí. Vědí, že můžou přijít. Obrací se na mě se vším, protože vědí, 

že já jim pomůžu,“ hodnotí Trunečková. Podle Řezníčka dala MA21 městu Chrudim zejména 

nástroj na měření efektivity úřadu, určitou prestiž a také řadu projektů, které byly realizovány 

díky finanční podpoře a s dalším pozitivním finančním efektem pro městskou kasu – 

energetik úřadu, nebo myšlenka Paktu starostů. 

Podle ní je dosavadní nepříliš velký úspěch metody MA21 v ČR způsoben nejvíce její 

administrativní náročností. Nejvíce by pomohlo zjednodušení a zmírnění současných Kritérii 

MA21, což už prý tlumočila i několikrát přímo Pracovní skupině RVUR. „Starostové z 

malých obcí jsou na to všechno často sami. Oni se sice často aktivně scházejí s hasiči, 

fotbalisty – a to i bez MA21. Ale oni pak říkají: Proč bychom to někomu měli dávat na papír? 

Co z toho budeme mít? A stejně jako ty malé obce možná i Prahu odrazuje papírování,“ 



64 

myslí si. Záhy ale dodává, že veškeré lidské směřování k udržitelnému rozvoji je stejně 

odvislé od vnitřních hodnot daného člověka, nehledě na město. „Pokud to ten daný konkrétní 

člověk v sobě má, že chce mít moderní, efektivní a udržitelné město, tak si to prosadí. 

Vždycky,“ dodává. 

Podle Trunečkové by krom zjednodušení a zmírnění oficiální sady Kritérií MA21 

bylo dobré také zlepšit propagaci MA21, finanční motivaci a nebránila by se ani zákonné 

povinnosti obcí a měst směřovat k udržitelnému rozvoji. „Kdybychom z MA21 dnes 

vystoupili, tak se toho asi moc nestane,“ uzavírá dlouholetá koordinátorka MA21 

v nejúspěšnějším městě ČR.  
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2. IMPLEMENTACE METODY MA21 V HL. M. PRAZE 

 

Hl. m. Praha je nejlidnatějším městem (cca 1,3 mil. obyvatel) a zároveň nejbohatším 

krajem ČR (1 283 415 mil. Kč), což v přepočtu na hlavu znamená více než dvojnásobný 

(209,3 %) hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele (997 560 Kč/rok 2017) ve srovnání se 

zbytkem republiky. (Data ČSÚ 2017) 

 Hl. m. Praha jakožto sledovaný vzorek zaujímá v této práci specifickou úlohu, a to 

hned v několika ohledech. Za prvé (jak již bylo zmíněno): Hl. m. Praha je nejbohatším 

regionem ČR, u níž by se teoreticky dal předpokládat největší posun k post-materialistickým 

hodnotám, kterou udržitelný rozvoj představuje. Za druhé: Paradoxně (s ohledem na první 

aspekt) hl. m. Praha je jediný případ ze sledovaných vzorků, kde proces implementace 

metody MA21 fakticky vůbec ani nikdy nezačal. A za třetí: žádný oslovený politický 

zástupce Magistrátu hl. m. Prahy nebyl svolný k osobnímu rozhovoru na toto téma. 

 V důsledku absence osobních politických vhledů bude proto více prostoru v této 

kapitole věnováno důkladné vnější analýze politické (ne)podpory a implementace metody 

MA21. 

 

2.1. Historie MA21 v hl. m. Praze 

2.1.1. Rané počátky MA21 v hl. m. Praze 

Cílené snahy o komplexní zavedení metody MA21 v Praze sahají do roku 2002, kdy 

nevládní organizace sdružená v Českém svazu ochránců přírody Koniklec připravovala 

pilotní projekt nazvaný „místní Agenda 21 pro Prahu“ usilující o zmapování potenciálních 

aktivních účastníků v hlavním městě (neziskové organizace, místní samospráva, školy, 

podnikatelé, média), jejich provázáním a vybudováním struktury a zázemí pro realizaci 

MA21 v Praze, a nakonec proces edukace potenciálních nositelů MA21 formou seminářů, 

prezentací a konzultací. 

Zakladatel Ekocentra Koniklec MUDr. Hynek Jebavý již tehdy na přelomu tisíciletí 

ve zprávě o tomto projektu popsal odlišnosti hl. m. Prahy takto: „To, co je v ostatních 

případech výhodou Prahy, totiž vysoká kumulace organizací všeho druhu, středoškolsky a 

vysokoškolsky vzdělaných lidí a obyvatelstva vůbec, je v případě Agendy 21 naopak brzdou 

a značnou komplikací. Agenda 21 je svou podstatou projektem založeným na komunikaci, 

spolupráci a konsensu. Komunikace a spolupráce se realizuje mnohem lépe v menších celcích 
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a skupinách zainteresovaných subjektů nežli ve velkých aglomeracích s pestrou a různorodou 

strukturou dotčených osob a organizací. Konsensus se mnohem lépe hledá mezi občanskou 

společností nezatíženou hektickým stylem života velkoměst a s vysokou koncentrací 

osobností. Přitom z charakteru Prahy jako kompaktní aglomerace vyplývá, že rozdělit místní 

Agendu 21 na menší, oddělené regiony by bylo atomizací svébytného a charakteristického 

regionu.“ (Kolářová in Bedrník 2004) 

 

2.1.2. Deklarace „Zdravé hlavní město Praha”  

Novodobá historie snahy o aplikování principů udržitelného rozvoje na úrovni hl. m. 

Prahy se píše od června 2013, kdy Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo vstup metropole do 

Národní sítě Zdravých měst ČR a současně přijalo Deklaraci projektu „Zdravé hlavní město 

Praha”. Totožným usnesením bylo Radě hl. m. Prahy uloženo zajistit realizaci přijatých 

závazků, tedy realizaci Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha”, a to do termínu 

pouhých 5 dnů. (Usnesení ZHMP č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013) 

 Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha” byla prezentována jako „základní 

dokument pro účast hlavního města Prahy v mezinárodním projektu“, který probíhá pod 

patronací OSN, WHO a ve spolupráci s odbornými partnery, rezortními ministerstvy, 

akademickou sférou atd. Projekt Zdravé hlavní město Praha měl dle tehdejších reprezentantů 

metropole „nadále přispívat ke kvalitnímu regionálnímu rozvoji a současně k udržení 

dobrého jména našeho kraje/města v rámci České republiky i Evropy.“ (Usnesení ZHMP č. 

30/93 ze dne 20. 6. 2013) 

Jak přímo vyplývá z dokumentu, byl přijetím této deklarace „potvrzen zájem hlavního 

města Prahy o naplňování zásad a cílů základních dokumentů Evropské unie a OSN, které se 

zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života“, kdy na prvním místě ve 

výčtu těchto dokumentů se objevuje právě dokument OSN Agenda 21, následovaná dalšími 

významnými mezinárodními a národními dokumenty: Zdraví 21 (Health 21), Athénskou a 

Záhřebskou deklarací Zdravých měst, Národním akčním plánem zdraví a životního prostředí 

– NEHAP nebo Dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – 

Zdraví pro všechny v 21. století. 

 Od vstupu hl. m. Prahy do NSZM ČR si metropole slibovala zejména odbornou 

pomoc ve snaze zabezpečit udržitelný rozvoj, kvalitu života a podporu zdraví v rámci 

metodiky NSZM ČR a spolu s jejími odbornými partnery a zároveň možnost aktivně 

spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR, například formou společných projektů. 
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Navazující činnost podle projektu Zdravé hlavní město Praha pak měla naplňovat 

mezinárodně uznávané kvalitní programy a doporučení EU a OSN v rámci rozvoje kraje, 

kterými jsou zejména v první řadě místní Agenda 21, následovaná místní realizací cílů 

dokumentu Zdraví 21, místním akční plánem zdraví a životního prostředí (LEHAP). 

Hl. m. Praha se v přijatém dokumentu v roce 2013 zavázalo zajistit „nezbytné 

podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Zdravé hlavní město Praha v souladu s 

doporučeními NSZM ČR“, kdy v návaznosti na tento projekt měl být „nadále rozvíjen proces 

strategického rozvoje hlavního města Prahy, který se bude dotýkat rozvoje individuálních i 

společenských hodnot v oblasti zdraví, životního prostředí, sociální a kulturní, ale také v 

oblasti ekonomické a hospodářské“. (Usnesení ZHMP č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013) 

„Strategický rozvoj hlavního města Prahy bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, 

tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje kraje a v partnerské spolupráci s občany 

hlavního města Prahy a zainteresovanými subjekty. Hlavní město Praha bude v rámci 

projektu spolupracovat se zástupci městských částí a úřadů státní správy, usilovat o 

spolupráci se zástupci institucí i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.“ (Projekt 

Zdravé hlavní město Praha: 2) 

 Současně je ale potřeba zmínit, že na tomtéž jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2013 

došlo také ke zvolení nového pražského primátora Tomáše Hudečka, který tak ve funkci 

nahradil Bohuslava Svobodu odvolaného o měsíc dříve (23. 5. 2013). 

Hl. m. Praha tedy v roce 2013 jakožto kraj vstoupilo do NSZM ČR a přijalo zmíněnou 

Deklaraci projektu „Zdravé hlavní město Praha“, v níž se oficiálně přihlásilo k principům 

MA21 a současně ustavilo také zodpovědné osoby. Politikem Projektu Zdravý kraj se stal 

tehdejší radní pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení Martin Dlouhý a 

koordinátorem projektu Jindřich Exner, který dnes v rámci struktury Magistrátu hl. m. Prahy 

pracuje v Oddělení ekonomickém a metodickém jako metodik služeb sociální prevence. 

Paradoxem ale je, že dodnes se hl. m. Praha nestalo oficiálním realizátorem MA21 

zaregistrovaným v Databázi MA21 pod MŽP ČR a dodnes není metoda MA21 na úrovni 

metropole nijak koncepčně a komplexně řešena. 
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2.2. Implementace MA21 v hl. m. Praze 

2.2.1. Zdravotnická osvěta 

Na svém webu hl. m. Praha deklaruje podporu svých městských částí v realizaci 

osvětových aktivit, ovšem jak lze vyčíst z jejich výčtu, jedná se o osvětu výhradně 

zdravotnického charakteru na jejich území, tedy pouze minimální dílčí části z celého 

konceptu udržitelného rozvoje a jeho implementaci na místní úrovni – tedy MA21.  

„V rámci aktivit projektu Zdravé hlavní město Praha bylo v roce 2018 podpořeno 

celkem 31 projektů jednotlivých městských částí v celkové výši cca 5 milionů Kč. Převážná 

část podpořených projektů realizovala pro Pražany zdarma řadu zdravotních vyšetření, 

preventivních měření tělesných hodnot a osvětových přednášek, které přispěly k zmapování 

zdravotního stavu obyvatel, došlo k rozšíření témat, na které mohly městské části tyto 

prostředky získat, o téma dentální prevence v mateřských a základních školách a o téma 

zdravého stravování ve školních jídelnách, včetně podpory regionálních produktů a zvýšení 

informovanosti v těchto oblastech.“ (MA21. Web Praha.eu [online]) 

 Tento příklon k výhradně zdravotnickému aspektu byl způsoben tím, že se politickým 

garantem projektu „Zdravé hlavní město Praha“ byl ustaven vždy právě radní pro oblast 

zdravotnictví – nejprve v letech 2013-2014 radní Martin Dlouhý (TOP 09) a ve funkčním 

období 2014-2018 radní Radek Lacko
13

 (ANO 2011). Koordinátorem projektu byl po celých 

5 let magistrátní metodik služeb sociální prevence Jindřich Exner, podle něhož se však 

z hlediska personální zajištění této pozice koordinátora jednalo pouze o formalitu, která 

nedávala příliš prostoru pro další konání, než finanční grantová podpora pro jednotlivé 

městské části.
14

 

 

2.2.2. Strategický plán hl. m. Prahy 

Samotný proces strategického rozvoje hl. m. Prahy definovaný taktéž v Deklaraci 

„Zdravé hlavní město Praha“ byl zhmotněn primárně až tvorbou koncepčního Strategického 

plánu hl. m. Prahy, jehož návrhová část definovala 3 rozvojové směry: 

1) Soudržná a zdravá metropole 

2) Prosperující a kreativní metropole 

3) Dobře spravovaná metropole 

                                                 
13

 Radek Lacko (ANO 2011) je dnes opozičním zastupitelem. 
14

 Osobní vyjádření Mgr. Jindřicha Exnera v rozhovoru dne 8. 7. 2019. 
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Na MA21 pamatuje Strategický plán hl. m. Prahy ihned ve své první části „Soudržná 

a zdravá metropole“, a to celkem ve dvou rovinách. Poprvé v kapitole „Péče o zdraví“, kdy 

nástroje MA21 a aktivity NSZM ČR by měly být využity k osvětě a iniciovat a podporovat 

projekty v oblasti zdravého životního stylu, posilovat aktivní postoj lidí k vlastnímu zdraví a 

vytváření zdravého životního prostředí. 

Podruhé uvádí MA21 v tytéž části v kapitole „Podpora místních komunit“, kde by 

kapacity MA21 (např. skrze komunitní koordinátory) měly napomáhat organizovat „zajištění 

kapacit a kompetencí veřejné správy pro koordinaci a rozvoj komunitní činnosti, budování 

nových a využívání stávajících nástrojů, zajištění součinnosti městských částí a hl. m. Prahy“. 

(Strategický plán hl. m. Prahy - Soudržná a zdravá metropole, návrhová část - aktualizace 

2016: 29, 46) 

Ačkoliv tedy Strategický plán hl. m. Prahy s MA21 operuje opět pouze z hlediska 

zdravého životního stylu a nově i z hlediska rozvoje komunit, lze uznat, že idea metody 

MA21 jakožto udržitelné městské strategie prostupuje celým Strategickým plánem hl. m. 

Prahy napříč od začátku do konce. Pro ilustraci uveďme kapitoly ze všech tří částí: Péče o 

zdraví, Podpora místních komunit, Kvalita života ve městě, Zelená infrastruktura, Udržitelná 

mobilita, Kvalita veřejných prostranství, Podnikatelské prostředí, Kreativní metropole, 

Kultura ve veřejném prostoru, Péče o památky, Vzdělávání, Důvěryhodná správa, Otevřená 

správa, Udržitelný rozvoj a šetrnost, atd. (Strategický plán hl. m. Prahy - návrhová část - 

aktualizace 2016) 

 

2.3. Politická podpora MA21 v hl. m. Praze 

Jak je tedy patrné z předešlých dvou podkapitol, politické podpory od bývalých 

vedení hl. m. Prahy se metodě MA21, vyjma zdravotnického hlediska radního Lacka a 

politické podpory Strategického plánu hl. m. Prahy za primátorky Krnáčové, příliš 

nedostávalo. 

Nová magistrátní koalice s pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem, která se po 

volbách na podzim 2018 zformovala z Pirátů, Prahy sobě a koalice Spojené síly pro Prahu 

(TOP 09, STAN s podporou KDU-ČSL, LES a SNK-ED) v „preambuli“ svého 

programového prohlášení zmiňuje jak bohatství hl. m. Prahy, tak snahu stát se jedním z 

nejlepších evropských měst pro každodenní život, jež „snese srovnání s Berlínem, Kodaní 

nebo Barcelonou“. 
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Praha je nejbohatším regionem v České republice a je i jedním z nejbohatších regionů 

Evropské Unie, ale zdaleka nevyužívá svého potenciálu být jedním z nejlepších míst k životu v 

Evropě.. Uděláme v následujících letech vše pro to, aby se to změnilo. 

Máme jedinečnou příležitost dohnat zpoždění, které za poslední léta Praha nabrala 

v oblasti dopravy, bydlení, kvalitního městského prostředí a využití moderních technologií. 

Kulturní a přírodní hodnoty Prahy považujeme za základ pro její další rozvoj, ochrana 

kulturních hodnot nicméně znamená respektování jejího obrazu a vrstev, nikoliv konzervaci. 

Chceme z Prahy učinit mnohovrstevnaté, sebevědomé a úspěšné město, které snese 

srovnání s Berlínem, Kodaní nebo Barcelonou, moderní metropoli 21. století se snadnou a 

udržitelnou dopravou, kde chodec, cestující MHD, řidič auta i cyklista spolu koexistují s 

respektem a bez konfliktů. Chceme, aby Praha komfortem života, úrovní a transparentností 

správy města, ohleduplností k potřebným i k životnímu prostředí a schopností využívat 

výdobytky moderních technologií ve prospěch všech obyvatel byla na špici, nikoliv na chvostu 

evropského pelotonu. 

Věříme, že investice do sociální oblasti se vrátí v podobě pestrého města, kde paměť nemizí, 

ale předává se. Investice do školství zase znamenají vzdělané a úspěšné obyvatele, kterým 

prostředí našeho města nebude lhostejné. 

Tři subjekty, které získaly většinový mandát pro změnu Prahy a které se následující čtyři roky 

budou podílet na správě města, sdílejí následující společný program a tvoří jeden tým. To je 

pro úspěch změny klíčové. 

zdroj: Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě 

a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL 

 

V posledním odstavci zmíněném „následujícím společném programu“, však 

nenajdeme ani jednu explicitní zmínku o MA21 a jejím naplňování v nadcházejících 4 letech 

– ať už na úrovni hl. m. Prahy, nebo jen na úrovni jednotlivých pražských městských částí. 

Na webu Portálu životního prostředí v sekci Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj 

však byla v polovině roku 2019 uvedena nová informace: „V roce 2019 se hledá směr aktivit 

a celkového pojetí MA21 na území hlavního města Praha, včetně obsazení pozice 

koordinátora a určení odpovědného politika pro oblast MA21“. (MA21. Web Praha.eu 

[online]) 

 K „hledání směru aktivit a celkového pojetí MA21 včetně obsazení pozice 

koordinátora a určení odpovědného politika pro oblast MA21“ nutno dodat, že oficiální 
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dokument s rozvržením gescí pražských radních explicitně pojmenovává kompetenci 

„ekologická politika města v rámci trvale udržitelného rozvoje“, jež spadá do oblasti 

životního prostředí pod náměstka primátora Petra Hlubučka (TOP 09 a STAN - Spojené síly 

pro Prahu). (Působnost členů Rady hlavního města Prahy (duben 2019) str. 3) 

 „Hledáním směru aktivit a celkového pojetí MA21 na území hlavního města Prahy 

v roce 2019“ bylo podle aktuálně dostupných informací pověřeno Oddělení udržitelné 

energetiky, informace o konkrétních jménech se však různí. Jako vedoucí tohoto oddělení 

působí Ing. Ivan Jacko, zároveň se ale v souvislosti s gescí MA21 hovoří o Jackově podřízené 

– specialistce adaptace změn klimatu Mgr. Tereze Líbové.  

Podle koordinátora oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z téhož 

oddělení Petra Holého si záhy po nástupu nové koalice v čele s primátorem Hřibem nechalo 

Oddělení udržitelné energetiky zpracovat analýzu metody MA21, a to proto, aby věc 

následně mohla být probrána s příslušným radním, náměstkem primátora Ing. Petrem 

Hlubučkem. „Pokud si to vezme pan náměstek za své, tak bychom chtěli, aby se k tomu 

Praha oficiálně přihlásila, to znamená, aby vstoupila do databáze MA21… Praha jako kraj by 

měla mít roli koordinátora všech městských částí. Ale ono se to dost mění podle politického 

vedení. Tyto kroky nejdou dělat bez politické podpory… Proto bychom právě chtěli 

dohodnout, aby to šlo více seshora. Nechceme to táhnout jen přes životní prostředí, ale 

chceme, aby si to vzal pan Hlubuček, nebo někdo z jeho kanceláře, ale pokud by si to vzal 

třeba pan primátor, tak by to bylo úplně nejlepší,“ sdělil Holý s tím, že schůzka s Hlubučkem 

je údajně naplánována na podzim letošního roku.
15

 

  

                                                 
15

 Osobní vyjádření Mgr. Ing, Petra Holého v telefonickém rozhovoru dne 8. 7. 2019. 
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3. IMPLEMENTACE MA21 NA MČ PRAHA 10 

 

Městská část Praha 10 s rozlohou 18,61 km
2
 a počtem obyvatel 109 955 (Data ČSÚ 

2018 „Městské části hlavního města Prahy“) je po MČ Praha 4 druhou nejlidnatější pražskou 

městskou částí a na počet obyvatel větší než 5. největší město Liberec. MČ Praha 10 se 

skládá z katastrálních území Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, a menší části Michle, 

Vinohrad a velmi malé části Hrdlořez, Hloubětína a Žižkova. 

 

3.1. Historie MA21 na MČ Praha 10 

MČ Praha 10 se k realizaci metody MA21 zavázala v červnu 2016, kdy se současně 

stala členem NSZM ČR a přijala Deklaraci programu „Praha 10 – Zdravá městská část 

městská část a místní Agenda 21“.
16

 Politickou garantkou tohoto programu byla jmenována 

radní Mgr. Ivana Cabrnochová (Strana zelených) a jeho koordinací pověřena Kateřina 

Vávrová, DiS. (Usnesení ZMČ č. 10/23/2016 ze dne 1.6.2016) 

V roce 2016 dosáhla MČ Praha 10 postupu do kategorie “D - Start”, o rok později i 

“C - Stabilizace”. Pod stejným vedením se MČ Praha 10 během roku 2018 náhle propadla do 

nejnižší možné kategorie hodnocení - „Zájemci“, a to z důvodu nesplnění všech ukazatelů 

v rozsahu 1-10 Kritérií MA21. 

V důvodové zprávě k materiálu projednávaném na Zastupitelstvu MČ Praha 10 dne 

25. 2. 2019 je uvedeno: „V důsledků nedostatku personálního zajištění realizace programu 

tento cíl nebyl naplněn a MČ Praha 10 byla hodnotitelem (Pracovní skupinou pro místní 

Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj) přeřazena do kategorie „Zájemci“.“ (Zpráva 

o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně návrhu Plánu zlepšování 

programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019“: 3) 

 

Nové politické vedení MČ Praha 10 složené z Koalice VLASTA
17

, Pirátů a ODS 

v čele se starostkou Renatou Chmelovou (VLASTA) vzniklé po volbách 2018 se rozhodlo 

v realizaci metody MA21 pokračovat. Již na 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 10. 

12. 2018 došlo k obměně personálního zajištění, tedy jak koordinátora programu, tak 

politické garantky, kterou se stala starostka MČ Praha 10, jež má v rámci samostatné 

                                                 
16

 Stalo se tak téměř přesně 3 roky po vstupu hl. m. Prahy do této asociace a přijetí magistrátní Deklarace 

„Zdravé hlavní město Praha”. 
17

 Celým názvem: „VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí“. 
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působnosti MA21 přímo ve své politické gesci (Usnesení ZMČ č. 1/8/2018 ze dne 21. 11. 

2018) 

Na přelomu kalendářního roku ale došlo ke zveřejnění výsledků hodnocení a 

kategorizace všech realizátorů metody MA21 v ČR a MČ Praha 10 se tak oficiálně propadla 

z kategorie C do nejnižší kategorie „Zájemci“. Nutno dodat, že odpovědnost za toto 

hodnocení vzhledem k uzávěrce plnění oficiálních Kritérií MA21 k 31. 10. 2018, tedy ještě 

před nástupem nového vedení, nesla dosavadní politická garantka. Celý proces realizace 

metody MA21 na Praze 10 tak mohl začít zcela od nuly. 

 

3.2. Implementace MA21 na MČ Praha 10 

Ve volební období 2014 – 2018, resp. od zavedení metody MA21 na MČ Praha 10 

v roce 2016, byly v letech 2017 a 2018 v rámci metody MA21 uspořádány ankety zvané “10P 

– 10 přání pro Prahu 10“. Na tzv. Fórech Zdravé Prahy 10 mohli u kulatých stolů občané a 

obyvatelé Prahy 10 osobně přítomným úředníkům a politikům MČ Praha 10 artikulovat svá 

přání nebo definovat problémy, které následně byly využity pro zpracování tzv. Komunitního 

plánu Zdravé Prahy 10. 

MČ Praha 10 je specifická také tím, že jako jedna z mála pražských městských částí 

má již od roku 2002
18

 vybudovaný systém managementu kvality pro výkon jak státní správy 

v přenesené působnosti hl. m. Prahy, tak výkon samostatné působnosti, a Úřad MČ je 

certifikovaný dle normy ČSN EN ISO 9001, což představuje dobrý předpoklad pro 

implementaci metody MA21. „Důležitým a ve světě oceňovaný prvkem místní Agendy 21 je 

management kvality – certifikáty typu ISO 9 000 a více nejsou určeny jen pro výrobní 

podniky, ale mohou je zavádět i správy obcí a regionů.“ (Kolářová in Bedrník 2004) 

 Během dosavadního působení nového vedení radnice složeného z Koalice VLASTA, 

Pirátů a ODS došlo již k započetí prací na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje 

MČ Praha 10 na příštích 10 let včetně několika veřejných setkání s občany a průběžně 

dochází k postupnému naplňování kritérií kategorií D a C s cílem ještě během roku 2019 

vystoupat minimálně do kategorie „D – Start“, eventuálně „C - Stabilizace”. 

Za účelem strategického řízení MČ Praha 10 nové vedení radnice kromě obsazení 

pozice koordinátora MA21 zřídilo nově také Oddělení strategického rozvoje a participace 

přímo včleněné v organizační struktuře do Kanceláře starostky, které má na starost zmíněnou 

tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období let 2020 – 2030. 

                                                 
18

 V době zahájení existovaly v ČR jen dvě certifikované organizace veřejné správy. (Osička 2005) 
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V čele tohoto oddělení se stanula Bc. Iva Hájková, dlouhodobá koordinátorka MA21 

v několika pražských městských částech – Praha 4, Praha-Libuš
19

, Praha 21 a naposledy do 

roku 2018 na Praze 8, kde po komunálních volbách 2018 vzniknuvší koalice složená ze tří 

subjektů: ODS + Svobodní, TOP 09 a STAN, Patrioti došlo doslova k rozpuštění celého 

jejího Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, a tedy i faktickému definitivnímu 

konci realizace metody MA21. 

 

3.3. Politická podpora MA21 na MČ Praha 10 

Programové prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2018–2022 

v rámci kapitoly „Otevřená radnice“ deklaruje: „Připravíme otevřené besedy k podstatným 

tématům a společně zpracujeme strategický plán rozvoje Prahy 10. Budeme podporovat 

zavádění ověřených procesů místní Agendy 21.“ (Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 

pro volební období 2018–2022)  

Nové vedení MČ Praha 10 se starostkou Chmelovou si vytyčilo jasný cíl nastalý 

propad v metodě MA21 urychleně napravit a ještě během roku 2019 vystoupat minimálně do 

kategorie „D – Start“, eventuálně „C - Stabilizace”, a vedle toho současně v témže roce 

zpracovat Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na horizont let 2020-2030, 

jehož účelem má být „nastínění vize dlouhodobého směřování rozvoje MČ Praha 10 ve třetí 

dekádě 21. století, a to i s ohledem na stále rychleji měnící se životní a společenské prostředí 

kolem nás“. (Plán zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ 

pro rok 2019) 

 „Samozřejmě to ze začátku vyvolávalo určité otázky koaličních partnerů, zda 

strategický plán opravdu potřebujeme, kolik to bude stát, co je vlastně MA21, co nám to 

přinese. Ale postupně jsem, myslím si, kolegy z koalice přesvědčila o tom, že má-li být Praha 

10 sebevědomá a úspěšná městská část, potřebujeme si vytyčit jasné cíle, kde bychom ji my 

jako politici chtěli za 10 let mít, když nám lidé ve volbách svěřili ten mandát,“ uvedla 

současná starostka Renata Chmelová v osobním rozhovoru. 

Podle ní byl propad v hodnocení MA21 v roce 2018 způsoben nedostatečnou 

politickou podporou. „Paní radní Cabrnochová jakožto politická garantka MA21 nedokázala 

systematicky následovat cíl zakotvený v MA21 a principech udržitelného rozvoje obecně, 

tedy dlouhodobá strategická vize směřování MČ Praha 10. Proto neměla výsledky. Současně 

                                                 
19

 Bc. Iva Hájková koordinovala MA21 na MČ Praha-Libuš v době (2003-2011), kdy se Libuš stala historicky 

první pražskou městskou částí, která vůbec kdy dosáhla kategorie B. Toto hodnocení si Libuš pod jejím 

vedením udržela celkem 3 roky (2009-2011), tedy v hl. m. Praze prozatím nejdéle. 
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to bylo také způsobeno nedostatečným personálním zajištěním, kdy se paní Cabrnochové 

nepodařilo dlouhodobě obsadit pozici koordinátora. Sama ale dnes vidím, že to není jen o 

tom, je to o práci celého strategického týmu, práci nás radních i celého úřadu. O tom je 

MA21. Plánujeme spousty věcí. Krom nějakého toho oficiálního postupu v kategoriích 

připravujeme Strategický plán udržitelného rozvoje na 10 let, připravujeme energetický 

management našich budov atd. A to prostě bez politické podpory nejde,“ říká současná 

politická garantka MA21 za MČ Prahu 10 s tím, že se v případě metody MA21 jedná zcela 

jistě o politické téma, resp. politické uchopení všeobecného zájmu lidské společnosti. 

 

Že je metoda MA21 politické téma dokazuje i dlouhodobá zkušenost současné 

vedoucí strategického oddělení MČ Praha 10 Ivy Hájkové. „Podle mě je to velké politické 

téma spojené s politikařením a třenicemi hlavně ve velkých obcích. Ty malé, kde je pár 

obyvatel a všichni se tam navzájem znají, mají společný cíl – příjemný život ve své obci, tak 

ty to podle tak nepolitizují,“ domnívá se na základě svých dlouholetých zkušeností. 

Podle Hájkové je také velmi důležité, jakým způsobem to daný politik uchopí, jaký na 

tom má reálný zájem a také jakou má osobní i politickou autoritu. „Někteří politici, s nimiž 

jsem pracovala, vůbec nevěděli, o co jde, a jen reagovali na nějakou poptávku lidi a 

veřejných diskusí, někteří se zajímali jenom o to, jestli jim to hlavně přinese nějaké politické 

body a jiní – opačný extrém – zase byli tak moc urputní a tlačili na pilu, že tím akorát 

všechny otrávili,“ vzpomíná Hájková, podle níž ale spíše převažuje stav, kdy politik příliš 

udržitelnému rozvoji, strategickému rozvoji a metodě MA21 příliš nerozumí. Vše podle ní 

záleží na lidech a na jejich vnitřních hodnotách a přesvědčení. Určitě je ale podle ní vždy 

lepší, když je takovéto téma nastoleno politikem, nikoliv směrem „odspodu“. 

 Paradoxně jako dlouholetá koordinátorka MA21 na mnoha městských částech v Praze 

si ale nevybavuje, že by se MA21 někdy stala vyloženě politicky diskutovaným tématem, a to 

jak předvolebním, tak ohledně jejího významu a přínosu. „Maximálně tak akorát se některým 

nelíbilo, že platíme 100 tisíc ročně jako příspěvek za členství v NSZM,“ uvedla. 

 Za největší reálné výsledky MA21 se podle Hájkové dají považovat větší zapojování 

lidí do rozhodování, a tím pádem i zlepšení vnímání úřadu, úředníků a politiků. „Že by MA21 

vyloženě přispívala k lepšímu životu v obcích, to asi ne, ale spíš ta společnost v posledních 

letech více směřuje k udržitelnému rozvoji obecně. Tomu pak právě často ti politici vyhoví, 

té politické poptávce, ale reálné politické zaštítěné směřování obce k udržitelnosti, to už bývá 

někdy jen prázdná schránka. Někteří si na tom vybudují svůj politický profil, ale že by 
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vyloženě MA21 fungovala dnes jako nějaká atraktivní PR značka, to ne. Nesplnilo to účel 

toho puncu kvality obce,“ hodnotí Hájková. 

 Praze nejvíce podle ní škodí to, že hlavní město, resp. pražský magistrát neplní úlohu 

„střechy“ nad svými jednotlivými městskými částmi. „Já to vidím tak, jako kdyby Praha v 

tom byla vlajková loď, tak hned by k tomu ty MČ přistupovaly jinak. Kdyby šla příkladem a 

podporovala MA21 třeba i finančně, aby to bylo motivační. Jedině v tomhle je ta budoucnost 

MA21 v Praze. My po tom voláme dlouhodobě, že magistrát městské části neřídí. Když 

budou podnikat nějaké kroky jednotlivé městské části, tak je to jistě skvělé, ale pak jsou 

otázky, obecnější témata, které je potřeba zastřešovat centrálně a spolupracovat s městskými 

částmi. To je zásadní chyba, že magistrát nejde těm městským částem příkladem,“ tvrdí 

Hájková s tím, že za tím vidí sama hlavně politické důvody. 

 Obecně by podle ní udržitelném rozvoji v ČR nejvíce pomohly větší finanční 

motivace, které dnes nejsou žádné, dále důsledné budování MA21 jako známky kvality, 

zjednodušení a zmírnění sady Kritérií MA21 vč. odstranění povinnosti poltického garanta na 

úrovni municipality, a zcela jistě i zaimplementování povinnosti pro obce a města směřovat 

k udržitelnému rozvoji do zákona. „Ale jak říkám, je to hlavně o hodnotách a o lidech. Někdo 

v sobě někdo má, někdo ne. A v tom právě vidím ten největší potenciál Prahy 10, v osobě 

paní starostky Chmelové, která umí dohlídnout za horizont delší než jedno volební období a 

chce podle mě opravdu udělat z Prahy 10 lepší místo pro život pro zítřek i pro rok 2030,“ 

dodává Hájková. 
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4. IMPLEMENTACE MA21 NA MČ PRAHA 14 

 

Městská část Praha 14 nacházející se na severovýchodě hl. m. Prahy má ve srovnání 

s Prahou 10 o více než polovinu obyvatel méně (přesně 47 375) žijících na zhruba 

tříčtvrtinovém území (13,53 km
2
). Katastrálně je tvořena většinou Hloubětína a celým 

katastrálním územím Kyje, Černý Most a Hostavice. (Data ČSÚ 2018 „Městské části 

hlavního města Prahy“) 

 

4.1. Historie MA21 na MČ Praha 14 

MA21 započala na Praze 14 v září 2009 přijetím deklarace, v níž se politické vedení 

v čele s tehdejším starostou MČ Praha 14 Ing. Miroslavem Froňkem přihlásilo k „Projektu 

Praha 14 – Zdravá městská část a mezinárodnímu programu MA21“. Stalo se tak 4 roky ještě 

před přijetím magistrátní Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha”. 

MA21 byla na MČ Praha 14 zavedena v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu
20

 

Ministerstva životního prostředí, který podpořil projekt MČ Praha 14 „Zavádění místní 

Agendy 21 jako nástroje aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných 

činností“ celkovou částkou přesahující 800 000 Kč, a to s realizací od 1. 12. 2010 do 30. 11. 

2012. 

 Podle koordinátorky Prahy 14 bylo hlavním prvotním cílem MA21 již v roce 2009 

příprava Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 za účasti veřejnosti. Jeho tvorba totiž úzce 

souvisí s audity udržitelného rozvoje vyžadovanými v metodě MA21 v kategorii B a A i 

zapojováním veřejnosti do rozhodování. „Zavedení MA21 byl první krok ke strategickému 

plánu, který se začal dělat v roce 2013 pro období 2015 – 2025,“ uvedla koordinátorka MA21 

na Praze 14 Ing. Pavlína George v rozhovoru provedeném pro účely této práce. 

Úspěch MČ Praha 14 jakožto pražského premianta v plnění Kritérií MA21 je úzce 

spojen s osobou současného starosty Mgr. Radka Vondry (TOP 09), jež byl do této funkce 

zvolen poprvé právě v roce 2010 a současně na toto funkční období převzal i politickou 

garanci MA21 po svém předchůdci Ing. Miroslavu Froňkovi. 

Až s novým volebním obdobím v roce 2014 předal Vondra tuto politickou garanci 

MA21 své stranické kolegyni a místostarostce Mgr. Ireně Kolmanové (TOP 09), která se po 

prvním Vondrově období zaměřeném podle George spíše na participaci lidí a otevřenost 

                                                 
20

 Revolvingový fond představoval půjčku či grant (formou nevratné podpory) za účelem projektu s pozitivním 

vlivem na životní prostředí. (zdroj: www.moderniobec.cz) 

http://www.moderniobec.cz/
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úřadu věnuje již udržitelnému rozvoji městské části jako takovému vč. implementace 

Aalborských závazků např. prostřednictvím energetického managementu. Koordinátorkou 

MA21 je od roku 2012 již zmíněná Ing. Pavlína George. 

 

4.2. Implementace MA21 na MČ Praha 14 

Jak již bylo uvedeno, původním cílem zavádění metody MA21 na MČ Praha 14 byla 

tvorba Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14, do níž se v letech 2013 a 2014 zapojily jak 

pracovníci Úřadu MČ Praha 14, tak její politické vedení i odborná veřejnost. Cílem tohoto 

dokumentu mělo být vytyčit základní směry budoucího vývoje v období let 2015 – 2025 a ze 

strany samosprávy koordinovat strategické aktivity městské části, které významným 

způsobem ovlivňují život jejích obyvatel. 

Po úspěšné tvorbě Strategického plánu rozvoje byl tento dokument pravidelně 

doplňován tzv. akčními plány vždy na dvouleté období (2015 – 2016, 2017 – 2018, 2019 – 

2020), jejichž součástí je i plnění Kritérií MA21 a postup v kategorizaci MŽP ČR. 

Po 7 letech setrvávání v kategorii C dosáhla MČ Praha 14 v roce 2018 postupu do 

kategorie B. Stala se tak jednou ze čtyř
21

 municipalit a vůbec jedinou městskou částí v ČR 

v druhém nejvyšším stupni hodnocení uplatňování principů udržitelného rozvoje skrze 

metodu MA21. 

V červnu 2018 dokonce Zastupitelstvo MČ Praha 14 přijalo Aalborské závazky (viz 

kapitola 1.1.5.2.), které mají za cíl především posílit stávající procesy místních Agend 21. K 

základním významům tohoto dokumentu patří zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji na 

místní úrovni. Zároveň je praktickým nástrojem pro plnění strategií směrem ke kvalitě života 

a udržitelnosti městské části. 

Pro rok 2019 pak MČ Praha 14 chystá aktualizaci nástrojů komunikace s veřejností v 

oblasti MA21, aktivní propagaci cílů MA21 a udržitelného rozvoje mezi občany 

prostřednictvím pilotního ověření metodiky realizací veřejných projednání strategických 

dokumentů ve všech lokalitách městské části, nebo vytvořit pracovní skupinu pro globální 

odpovědnost a fair trade. (Plán zlepšování MA21 pro rok 2019. Web Praha14.cz [online]) 

                                                 
21

 Vedle MČ Praha 14 drží druhé nejvyšší hodnocení ještě obec Křižánky a města Kopřivnice a Jihlava. 
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4.3. Politická podpora MA21 na MČ Praha 14 

Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období 2018–2022 (TOP 09, 

STAN, KDU-ČSL, ODS a Pirátské strany) principy MA21 přímo reflektuje ve své 3. kapitole 

„Místní Agenda 21, Komunikace“ a explicitně deklaruje tyto snahy vedení MČ Praha 14: 

 

3.1 Rozvíjet činnosti a posilovat procesy v rámci realizace místní Agendy 21. 

3.2 Naplňovat Aalborské závazky udržitelného rozvoje na místní úrovni MČ Praha 14. 

3.3 Monitorovat udržitelný rozvoj prostřednictvím sledování indikátorů udržitelného 

rozvoje. 

3.4 Posilovat rozhodovací procesy pomocí zesílené participační demokracie, 

realizovat participativní rozpočet. 

3.5 Zvyšovat míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, zapojovat veřejnost 

do plánování rozvoje MČ. 

3.6 Uplatňovat metody komunitního plánování ve všech oblastech rozvoje MČ. 

3.7 Zpracovat metodiku systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti do 

rozhodovacích procesů. 

3.8 Usilovat při řízení spotřeby energie o dlouhodobé snižování provozních nákladů. 

3.9 Podporovat a rozvíjet dotační programy v oblasti místní Agendy 21. 

3.10 Efektivně rozvíjet partnerskou spolupráci s NNO, veřejnými subjekty i 

podnikatelským sektorem, prohlubovat spolupráci s NNO. 

3.11 Pořádat osvětové akce a kampaně prohlubující znalosti a výchovu 

k udržitelnému rozvoji. 

3.12 Podporovat zdravý životní styl občanů MČ. 

zdroj: Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 

pro volební období 2018–2022 

 

Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 je ukázkovým příkladem politického 

přijetí principů MA21, úspěšnost jejich plnění skrze oficiální sadu Kritérií MA21 je tak již 

jasným důsledkem. 

 Podle místostarostky Kolmanové, která má MA21 na Praze 14 v politické gesci, se 

metoda MA21 bez široké politické podpory bezpochyby neobejde. „Záleží na tom vedení 

obce, jak moc je osvícené. Ale politická podpora je určitě potřeba, protože bez té to nepůjde. 

Musí tam být nějaká vůle to dělat, protože to zasáhne celý úřad. Kdyby ti úředníci nevěděli, 

že to má politické zastřešení, tak to asi dělat dobrovolně nebudou. Teď už to není potřeba 
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befelovat, ale ze začátku určitě ano. Teď už si na to ale lidé zvykli, i když třeba občas 

zvednou oči v sloup,“ říká místostarostka. 

Na MČ Praha 14 údajně ale není MA21 jakkoli politicky artikulovaným tématem. 

Metoda MA21 už je podle Kolmanové v této městské části natolik zavedená, že už 

nevyvolává žádné větší politické diskuse. „U nás to není politické téma, moc to tady nikdo 

neřeší. My tady MA21 děláme už docela dlouho, takže ty hrany už jsou osekané. A teď i ti, 

kdo nebyli příznivci, tak už si také zvykli. Ale začátky byly asi krušné, já jsem tady tehdy 

ještě nebyla, měl to tehdy pan starosta Vondra. Dřív na to nebyl moc nikdo zvyklý, teď už je 

to víc běžné, prostě víc normální, že se s tou veřejností pracuje a směřuje k nějaké 

udržitelnosti,“ říká tamější místostarostka. 

 Zároveň se však nedomnívá, že by v úspěchu MČ Praha 14 v hodnocení MA21 hrála 

nějakou roli její osobnostní či politická autorita, ale spíš finanční motivace. „My jsme se do 

toho zakousli, že do toho půjdeme. Upřímně: ani já osobně jsem moc nechtěla, protože jsem 

si říkala: půjdeme do béčka, ok, a co, co nám to přinese? Bude to spousta práce, ale co se pak 

změní, co uvidí ta veřejnost? Nebude to jen koncepce do šuplíku? Ale my jsme na to dostali 

peníze, takže už jsme museli,“ přiznává místostarostkou velkou motivační úlohu finanční 

podpory pro menší pražskou městskou část. 

Reálné hmatatelné výsledky ale hledá ve své paměti těžko. Podle ní má úřad MČ 

Praha 14 díky metodě MA21 zejména dobře zmapované procesy, zná svůj aktuální stav díky 

měřitelným indikátorům, v přípravě je právě adaptace na klimatickou změnu a nový generel 

dopravy. „Víme, jak na tom jsme, jak budeme měřit uhlíkovou stopu, ale stejně veřejnost 

zajímá, že támhle je bordel, támhle leží bezdomovec a jestli mám kde zaparkovat. Tohle je 

nějaká nadstavba, kterou ale většina těch lidí nevnímá. Nejvíc budou lidi vnímat, jestli dobře 

vypadá zeleň, je na ulici uklizeno, mají kam dát dítě do školky a jestli mají kde zaparkovat,“ 

myslí si Kolmanová. „Já fakt nevím, co je reálný výsledek MA21. Nevím, nejsem schopná 

říct. Že bychom měli někde něco odprezentovat, aby si lidé řekli: wau, to je pecka, to asi ne. 

Nebo maximálně nějakých pár nadšených jedinců. Této práce si váží akorát ti lidé v těch 

aktivních komunitách,“ dodává. 

Metoda MA21 je podle Kolmanové velmi komplikovaná a lidem těžko srozumitelná. 

„Když to chcete komunikovat lidem, tak to nepochodí. Nemluvě o tom, že u nás je to moc ani 

nezajímá. A pokud se z toho dělá politické téma, tak to lidi štve ještě víc. Měla to být 

prestižní PR značka kvality obce, ale podle mě to tak není,“ myslí si a souhlasí s názorem, že 

tzv. 17 strategických cílů udržitelného rozvoje OSN z roku 2015 má výrazně lepší PR než 

MA21. Řadoví zastupitelé Prahy 14 ale podle ní povědomí o MA21 mají výrazné, a to jednak 
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díky pravidelnému informování na zastupitelstvech, druhak i díky úspěchu MČ Praha 14 

v postupu do kategorie B. „Všichni kdo jsou v ZMČ, tak o MA21 vědí a myslím si, že to i 

vesměs považují za užitečné. Pravidelně dostávají zprávy,“ dodává místostarostka. 

 Podle ní však určitá nekoncepčnost pramení z toho, že takto široký koncept 

udržitelnosti města nepodporuje a nezastřešuje pražský magistrát. „Já z Prahy necítím tu 

podporu. Kdyby nám pomohla, tak by se to dalo lépe prodat lidem a nějak spolupracovat, ale 

když se Praha k tomu staví takhle, tak my se v tom jen tak plácáme. MA21 byla a je spíše 

stavěna na města než na městské části, kterého toho tak moc samy neovlivní,“ tvrdí 

místostarostka jedené z nejúspěšnějších českých obcí v naplňování principů udržitelnosti. 

 „Ten partner na Praze je pro mě strašně důležitý, aby to tam mělo nějakého garanta, 

abychom si rozdělili témata, to by mi pomohlo hodně. Aby byla nějaká motivace - asi peníze. 

Ale Praha jako město nedělá vůbec nic. Podle mě mají na magistrátu svých starostí dost a 

tohle jim připadá zbytečné. A asi na to ani nemají politici na hlavním městě čas ani kapacitu. 

Několikrát jsme tu otázku zkoušeli na magistrátu otvírat – i společně s paní Petrovou z MŽP 

– ale nepovedlo se to,“ komentuje současný postoj hl. m. Prahy k metodě MA21 

místostarostka MČ Praha 14. „Je to ostuda, že v té udržitelnosti nejde Praha příkladem,“ 

dodává. 

 Kolmanová si však nemyslí, že by podpoře udržitelného rozvoje na lokání úrovni 

pomohla zákonná povinnost. Ba naopak je podle ní největší motivace pro obce finanční 

podpora, ať už na rozjezd metody MA21 nebo jako odměna za postup v rámci kategorizace. 

 

Také koordinátorka Prahy 14 Pavlína George vnímá MA21 rozhodně jako politické 

téma. „Bylo by samozřejmě úžasné, kdyby to byl veřejný zájem. Ale politici jsou k tomu 

potřeba, protože žijeme v systému, kde o tom, co se v obci bude dít, rozhoduje rada, tedy 

politici. Bez politické podpory se to v současnosti určitě neobejde,“ myslí si a dodává, že pro 

politiky je to navíc v posledních letech líbivé populární téma. „Teď je udržitelnost, klima, 

MA21 tak líbivé téma, že si to politici berou do programů. Jak to bylo dřív takové 

nebezpečné, skoro až nadávka, tak cca poslední dva roky, je to naopak líbivé politické téma a 

možnost jak získat nové voliče,“ dodává. 

 Současně však podle ní se nikdy na Praze 14 nestala MA21 jakkoli politizovaným 

tématem, ačkoliv v počátcích vystupovali proti MA21 i záměru tvorby Strategického plánu 

udržitelného rozvoje MČ Praha 14 tehdejší zástupci koaliční ODS. „Ale já pořád říkám 

všude, že je to o tom lidském přístupu, a ne úřednicky dávat někomu něco befelem. Je 
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potřeba si s těmi politiky sednout a vysvětlit jim přínosy pro ně, pro úřad i pro obec,“ tvrdí 

George. 

 Původní impuls k zapojení se do metody MA21 tehdy vyšel od bývalého starosty 

Froňka, podle George ale sehrály významnou úlohu při rozhodování také peníze 

z revolvingového fondu MŽP ČR právě na podporu zavádění MA21. Spolu s politickým 

garantem byl prý pak nápomocen vždy i tajemník úřadu a projektový manažer úřadu, který 

měl zavádění MA21 na starost a byl k tomu „velmi pozitivně naladěn“. 

 Reálné výsledky MA21 vidí koordinátorka zejména v posílení efektivity úřadu, 

osvětové a edukační činnosti, zavedení energetického managementu, což přináší významné 

úspory MČ Praha 14 i jejím zřizovaným organizacím, dále zvýšení prestiže navenek a 

vybudování důvěrného vztahu mezi občany a samosprávou. „Lidi vědí, že když se něco děje, 

tak vědí kde hledat informace a že se jich budeme ptát. A ten úřad to na učilo se prodat. 

Úspěch je i to, že jsme přesvědčili k tomuto přístupu i vnitřní zaměstnance, rádi s námi 

spolupracují. Po obhajobě kategorie B bylo vidět, že jsou na sebe navzájem pyšní. Když 

viděli tu práci po kupě, tak věděli, že to má smysl,“ vzpomíná George. 

 Obecně ale nastavení metody MA21 nehodnotí pozitivně. „Těch obcí v MA21 je málo 

a je si toho vědomo i MŽP. MA21 není vykomunikovaná ven. I když tomu neříkáte MA21, 

tak můžete hodně komunikovat s občany, tohle je zakleté téma. Participace se dá dělat, 

ekotémata se dají dělat, ale MA21 provazuje,“ myslí si koordinátorka Prahy 14 s tím, že 

MA21 je nadnárodní strategie vycházející z mezinárodních dokumentů, ale chybí nějaká 

prováděcí legislativa. „MA21 by měla být uzákoněná, pořád je to jen dobrovolný nástroj. 

Nemělo by se to politizovat, ale pokud to není uzákoněné, tak ta politická podpora je holt 

potřeba.“ dodává. 

„Ten záměr MŽP a značka MA21 měla pomoct obcím toto dělat pod certifikovanou 

značkou, a to se bohužel moc nepovedlo. Některým politikům se dnes z MA21 dělá špatně, 

lidé se bojí papíru a nových věcí. Navíc i pro mě je ten název MA21 pořád skoro nadávkou, 

není to dobrý název. Když se zeptáte občana, co je MA21, tak nebudou schopni Vám 

odpovědět,“ tvrdí George. Právě strach politiků nastavit novou práci úředníkům může být 

jedním z neúspěchu metody MA21 tak, jak dnes funguje. „Je to neznalost o tom, co to MA21 

vůbec je. Je to neutěšenou politickou situací. Pořád tady vznikají nové politické subjekty a 

všichni se bojí věci dotahovat do konce. A neúspěch v Praze? V Praze je větší pletichaření a 

politikaření než jinde v republice. Magistrát je ohromný moloch a je strašný problém tam 

něco zavést. Pořád je to o těch politicích,“ myslí si George. 
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5. HODNOCENÍ IMPLEMENTACE METODY MA21 V ČR 

STRAN ZÁSTUPCŮ MŽP ČR a NSZM ČR 

 

Pro komplexní možnost kritického zhodnocení byly autorem provedeny kromě 

rozhovorů se zástupci jednotlivých případových studií také rozhovory se zástupci 

nadřazených subjektů – MŽP ČR prostřednictvím předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 

při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Ing. arch. Marie Petrové a s ředitelem NSZM ČR Ing. 

Petrem Švecem. 

Oba se vesměs shodují, že MA21 je politické téma a její reálné výstupy jsou závislé 

na míře politické podpory v té dané municipalitě. „Je to velmi politické téma, protože 

směřování obce určují politici. Záleží ale velmi na hodnotové orientaci, tedy vidění problémů 

v souvislostech. Bez politické podpory MA21 nemá šanci, protože bez ní už to není MA21. 

Je to politické téma i v tom smyslu, že pokud je někdo úspěšný a moc to téma tlačí, tak se 

setkává s nepřejícnosti politických partnerů, tzv. ‚ať mu to koza chcípne‘, myslí si Petrová 

s tím, že však politické zastřešení není handicap, ale naopak je potřebné. „Politik je nositel 

hodnot na tom nejvyšším levelu. Udělat z toho pouze metodu kvality úřadu, tak je to úplně o 

něčem jiném,“ dodává. 

Také podle Švece se nejen metoda MA21 ale i projekt Zdravé město neobejde bez 

podpory politiků. „Vzhledem k tomu, že jde o samosprávu, tak na začátku je politická 

deklarace. Bez té politiky to nejde, je to zásadní. Přímo úměrně to souvisí s politickou 

podporou. Nejlépe to funguje, pokud se to trefí do toho, co vidí jako důležité sám politik 

MA21 nebo širší skupina vedení města. Pak to funguje víceméně samospádem, protože se 

vlastně naplňuje programové prohlášení,“ říká na základě svých dlouholetých zkušeností 

ředitel NSZM ČR s tím, že se podpora pro MA21 také odvíjí od místních vztahů v dané 

municipalitě. „Hodně záleží, kdo byl ten před tím a jestli se s ním mám rád. Volby vnesou 

vždy ne moc pozitivní energie, spíše energii válečnou a potom zakopat příkopy a uvědomit si, 

že jsme jedno město, to je těžké. Záleží na poptávce - ve vyspělé společnosti jsou jiná, než v 

méně vyspělé. Pokud poptávka není, tak se to snáze boří. Poptávka lidí by stabilizovala snahu 

něco hatit. Ale je to hlavně o těch místních vztazích. Ty volby to hodně, hodně 

promíchávají,“ dodává. 

Největší nevýhodu u nás Švec vidí v absenci tradičního stranického systému 

založeném na hodnotové škále, kdy politické strany jsou trvalými nositeli určitých 

neměnných hodnot. „U nás je politika méně ideová, než jinde v zahraničí, kde mají tradiční 
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strany, které mají svá dlouhodobá stanoviska i své dlouhodobé voliče. V zahraničí je to 

stabilnější, protože každá strana něco zastupuje, u nás se to pořád hledá a hledá se to už 

dlouho. U nás je to spíše rozdělené, a proto je ta podpora MA21 někdy od extrému do 

extrému,“ myslí si Švec. „Jak dopadají české strany, které jsou nositeli tohoto tématu ve 

volbách? U náš špatně. Přitom třeba v Německu téma udržitelného rozvoje vyhrálo evropské 

volby. Je to v lidech a ve společnosti. Je to o hodnotách,“ dodává ke globálnějšímu pohledu 

Petrová. 

Příčinu pasivity hl. m. Prahy Švec shledává v jeho velikosti a složitosti jeho 

managementu řízení. Velikost municipality je totiž podle něj přímo úměrná s mírou složitost 

nastavování jakýchkoliv nových mechanismů. Navíc je podle něj i dost pravděpodobné, že 

česká metropole metodu MA21 vůbec nepotřebuje. „Jestliže s tím nejsou spojeny žádné 

peníze, tak maximálně mohou chtít diplom od MŽP, což by pro ně byla určitá míra 

popularizace a prestiže. Platí, že čím je to město větší město, tím jde všechno složitěji. V 

menších městech to jde rychleji, lépe. Jenže malá města zase nemají personální, časovou a 

finanční kapacitu, kdežto velká města více politikaří. V Praze je to hodně o politické shodě. 

Holt se to nedá naordinovat, je to politické téma a velké organismy jsou složité. Praha je 

nejsložitější organismus v celé ČR z hlediska uspořádání vztahů a velikosti,“ říká předseda 

NSZM ČR a potvrzuje tak slova zakladatele ekocentra Koniklec z roku 2002 (viz kapitola 

2.1.1.). 

Předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 a v ČR ústřední postava metody MA21 

Marie Petrová se přitom dlouhodobě snaží navázat s Magistrátem hl. m. Prahy spolupráci a 

zapojit hl. město Prahu do MA21, neboť si je vědoma, že bez centrálního zastřešení 57 

pražských městských částí nedosáhne metoda MA21 kýženého cíle. „Dlouhodobě po 

magistrátu požaduji, aby se k MA21 Praha jako kraj nějak postavila. Praha ještě nemá know-

how. Praha ještě nezačala. Praha si musí uklidit a musí to správně osadit a pak musí začít, 

pokud chce být druhou Kodaní, Barcelonou nebo Berlínem,“ tvrdí Petrová. 

„Veškeré diskuse o významu MA21 tkví v lidských vlastnostech, protože lidé jsou 

různí a jsou jiní, možná i nevzdělaní a v důsledku totality tyto hodnoty nebyl rozvíjeny. Je to 

o hodnotové orientaci. Pokud někdo má existenční problémy, tak se nebude zajímat o 

udržitelný rozvoj, ani demokracii jako takovou. Byl tady Klaus, teď Zeman a Babiš, kteří se 

těmto věcem vysmívají. Tito lidé mají velmi úzké vidění světa. Inteligentní lidé to 

neznevažují, je to všechno o hodnotách v lidech,“ hodnotí Petrová stav české společnosti 

s tím, že „lidé prostě nemají rádi změnu a změnu přináší až teď mladá generace“. 
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ZÁVĚR 

 V roce 1992 ukázala Agenda 21 jakožto vůbec první mezinárodní dokument cestu 

směrem k udržitelnému rozvoji lidské společnosti. Jeho 28. kapitola, tedy tzv. místní Agenda 

21, načrtla základní obrysy toho, jak by na této cestě k udržitelnosti mohly přispět samotné 

municipality národních států. Místní Agenda 21 tak zaujala podobu globální iniciativy OSN, 

jejíž prostřednictvím mohou jednotlivé státy přispívat k lepšímu životu již ve městech a 

obcích, tedy na úrovni nejbližší lidem. 

 Postupem času se ale z této globální iniciativy etablovala reálná politika (ve smyslu 

policy). Některé státy jako např. v této práci zmiňované Dánsko (viz kapitola 1.1.6.1.) 

zaimplementovalo principy místní Agendy 21 přímo do svých legislativních norem a principy 

udržitelnosti jsou tak v tamějších municipalitách něčím jasně daným a právně zarámovaným, 

a to i v situaci, kdy např. zmiňovaná metropole Kodaň je dlouhodobě hodnocena jako jedno 

z vůbec nejudržitelnějších měst na světě. 

 Česká republika se k uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni 

postavila méně invazivním způsobem. Od roku 2006 implementace metody MA21 měřena 

skrze jasně stanovenou sadu Kritérií a Ukazatelů, kterou nastavila Pracovní skupina pro 

MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a která umožňuje hodnotit české obce, města a 

regiony dle míry jejich naplňování principů udržitelného rozvoje, participace lidí a 

implementace tzv. Aalborských závazků (viz kapitola 1.1.5.2.). Pokud budeme úspěch 

metody MA21 kvantifikovat výhradně skrze oficiální výstupy z Databáze MA21, zjistíme, že 

v rámci této metody kvality veřejné správy (za níž ji považuje MV ČR) po 13 letech měření a 

kategorizace českých municipalit v současné době dosahuje výraznější kvality pouze 6 

municipalit v ČR – včetně v této práci zmiňovaného města Chrudim a MČ Praha 14. 

 Veškeré strategické dokumenty ČR vzešlé nejen z resortů úzce spjatými s udržitelným 

rozvojem, MA21 či kvalitou veřejné správy, ale i nejvyšším exekutivním orgánem ČR, tedy 

Vládou ČR (Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, 

Strategický rámec ČR 2030) definují metodu MA21 – obecně řečeno – jako užitečnou, 

potřebnou a snadno měřitelnou posilující participativní a deliberativní rovinu demokracie 

(podrobně viz kapitola 1.2.7.). 

Přijmeme-li charakteristiku udržitelného rozvoje lidské společnosti jakožto nějakého 

obecného konceptu veřejného zájmu, který má „nadindividuální“ charakter, neboť splňuje 

téměř všechny představené Potůčkovy definiční prvky (kvalita budoucího života, fungování 

společnosti, civilizační vývoj, aktuální problémy atd. – podrobně viz kapitola 2.1.), můžeme 
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pak definovat politickou implementaci udržitelného rozvoje na místní úrovni (tedy metodu 

MA21) jako politiku prosazovanou na úrovni českých municipalit ve veřejném zájmu. Jenže i 

z tohoto druhu komunální politiky se stalo v ČR politikum se všemi jeho konsekvencemi jako 

je politikaření, veto hráčství, herní teorie atd., jež výrazným způsobem ovlivňují skutečnou 

úroveň implementace metody MA21 na místní úrovni v ČR. 

Odbornou literaturou jsou jasně vydefinovány předpoklady úspěšné implementace, 

tedy realizace určité politiky, i její možná rizika. Mezi podmínky efektivní implementace 

patří vedle formálního zajištění a dostatečných zdrojů také například stabilní trvalá politická 

podpora a schopnost odolávat oponentům a jejich destruktivnímu jednání. Autoři zabývající 

se implementačními procesy také pojmenovali soubor problémů a rizik, kterého mohou 

během realizace politiky vyvstat, např. nepředvídatelnost, vedlejší efekty, neměnné okolnosti, 

vliv okolního prostředí či tzv. problém simulace politik, tedy jakési předstírání realizace dané 

politiky jen „na oko“ (podrobně viz kapitola 2.1.3.2.). 

Právě zjištění, zda skrze metodu MA21 dochází k reálné změně komunální politiky 

obcí, nebo zda byl tento strategický dokument přijat ve zkoumaných obcích pouze 

deklaratorně na základě vnějších tlaků, bylo v úvodu práce i samotném výzkumném projektu 

definováno jako její primární cíl. Prostřednictvím obsahové analýzy strategických dokumentů 

a výstupů jednotlivých radnic jakožto prvním pilíři výzkumu, a provedení 

polostrukturovaných rozhovorů se zástupci zkoumaných municipalit jakožto druhém pilíři 

výzkumu, by tak mělo dojít k ověření či falzifikaci autorovy hypotézy, že „proces 

implementace místní Agendy 21 v České republice se zásadně liší, přičemž v některých 

municipalitách dochází k přijímání místní Agendy 21 spíše deklaratorním způsobem na 

základě vnějších tlaků bez dalších hlubších snah reálně měnit fungování obce dle tohoto 

strategického závazku OSN“. 

 

*** 

Závěrem této práce je možné potvrdit pravdivost první části zmíněné hypotézy, neboť 

vedle formálního kvalitativního hodnocení realizátorů metody MA21 skrze oficiální Databázi 

MA21 dokázaly i ony čtyři sledované vzorky municipalit – město Chrudim, hl. m. Prahu, MČ 

Praha 10 a MČ Praha 14 – výraznou různorodost procesu implementace metody MA21 v ČR, 

její politické podpory a z ní se odvíjejících reálných výsledků. Neboť jak jasně vyplynulo 

z provedených rozhovorů, metoda MA21 se neobejde bez politické podpory. A právě k tomu 

posloužil již zmíněný princip „most different“, tedy premiantství města Chrudim a MČ Praha 

14 na straně jedné, a hl. m. Prahy a MČ Praha 10 jakožto „věčných začátečníků“ na straně 
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druhé. Analýza úrovně reálných výstupů radnic a výstupy z provedených rozhovorů už jen 

vesměs potvrdily toto hodnocení. 

Stěžejní tak bylo potvrdit či vyvrátit druhou část autorem stanovené hypotézy, tedy 

zda v některých municipalitách dochází k přijímání místní Agendy 21 spíše deklaratorním 

způsobem na základě vnějších tlaků bez dalších hlubších snah reálně měnit fungování obce 

dle tohoto strategického závazku OSN. 

Z provedených rozhovorů víceméně jasně vyplynulo (shrnutí viz příloha 1), že 

metoda MA21 takřka nikdy a nikde nebyla zaváděna přístupem zdola-nahoru (bottom-up), 

nýbrž všude přístupem shora dolů (top-down) – (viz kapitola 2.1.3.1.). Nyní je však potřeba 

zkoumat reálnou úroveň politické podpory a již onu zmíněnou „simulaci politiky“, tedy zda 

v daném městě či městské části dochází k reálné změně fungování politiky směřující a 

podporující cíl metody MA21, tedy implementovat principy udržitelného rozvoje na místní 

úrovni dle strategického závazku OSN z roku 1992. 

U premiantské Chrudimi a MČ Praha 14 je reálná změna politiky patrná. Dosažení 

minimální úrovně B totiž dle metodiky hodnocení MA21 (viz kapitola 2.2.) bezpodmínečně 

vyžaduje zpracovávání tzv. auditů v deseti tématech udržitelného rozvoje sestavených dle 

Aalborských závazků z roku 2004. Dva příklady největšího úspěchu (dle provedených 

rozhovorů výhradně díky metodě MA21) za všechny – v Chrudimi i na MČ Praha 14: 

zavedení energetického managementu, větší zapojování veřejnosti do rozhodování. Ke 

strategickému managementu mimo jiné směřuje nově i MČ Praha 10, jež proces 

implementace metody MA21 znovu startuje po propadu z kategorie C do nejnižší kategorie 

Zájemci. Proces zapojování veřejnosti do rozhodování na MČ Praha 10 probíhá dlouhodobě, 

a to jak skrze anketu “10P – 10 přání pro Prahu 10“ v letech 2017 a 2018, tak skrze 

participativní rozpočet Moje stopa již od roku 2015 či sběr podnětů pro přípravu 

Strategického plánu udržitelného rozvoje na léta 2020-2030. 

Vzhledem k tomu, že však starostka MČ Praha 10 deklaruje jasně výraznou politickou 

podporu nového vedení pro implementaci udržitelného rozvoje prostřednictvím metody 

MA21 oproti vedení předchozímu (a dosavadní práce např. na Strategickém plánu 

udržitelného rozvoje MČ Praha 10 to dokazují), je patrné, že v případě metody MA21 se 

jedná o silně politické téma odvislé od aktuální míry politické podpory, jež zásadním 

způsobem ovlivňuje to, zda bude či nebude docházet k reálné změně politiky obce směrem k 

udržitelnému rozvoji na místní úrovni. Přesně toto zjištění je pak možné ověřit na výpovědích 

nového starosty Chrudimi, který i přes dosavadní excelentní výsledky svého města vyjádřil 
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v rozhovoru jasné pochybnosti o metodě MA21 a nevyloučil její modifikaci či dokonce 

zrušení. 

Politickou podporu a reálné výsledky politiky udržitelného rozvoje prostřednictvím 

metody MA21 však nemůžeme vidět na úrovni hl. m. Prahy, nejbohatšího regionu ČR, kde 

k reálné implementaci metody MA21 nedošlo ani za 6 let od přijetí „Deklarace projektu 

Zdravé hlavní město Praha“ prostřednictvím Zastupitelstva hl. m. Prahy, v níž se metropole 

k realizaci metody MA21 explicitně zavázala. Vzhledem k výrazně rezervovanému postoji 

předchozích i současných garantů metody MA21 na Magistrátu hl. m. Prahy, což dokazuje 

nejen nepřistoupení na rozhovor na téma MA21 pro účely této práce, ale i dlouhodobá 

komunikační rezistence vůči MŽP ČR či ostatním svým městským částem, lze tak říct, že 

v metropoli dochází dlouhodobě k tzv. simulaci politiky metody MA21 a reálně jejímu 

implementačnímu deficitu dle Pressmanova a Wildavského chápání, tedy jakémusi nepoměru 

mezi vynaloženou energií na realizaci politiky na straně jedné, a energií potřebnou k dosažení 

cíle na straně druhé. (viz kapitola 2.1.3.2.) A to i přesto, že po podpoře – ať už finanční, či jen 

koordinační – volají jak pražské městské části, tak dle provedených rozhovorů i 

institucionální aktéři jako MŽP ČR či NSZM ČR. 

S ohledem na v úvodu vyřčenou hypotézu o kauzálním vztahu ekonomického 

blahobytu a posunu k post-materiálním hodnotám ve vyspělých společnosti dle teorie 

amerického sociologa Ronalda Ingleharta, tak nemůže být v případě hl. m. Prahy vůbec řeč. 

Metoda MA21 dle provedených rozhovorů i dle povinnosti zajistit jí politické zastřešení je 

tak klasickou politikou (ve smyslu policy), jíž se nevyhýbají tradiční známá rizika 

implementačního procesu vč. absence či ztráty politické podpory, destruktivních pokusů 

politických oponentů nebo tzv. simulace politiky. 

Z názorů většiny respondentů dotazovaných pro účely práce také zcela jasně 

vyplynulo, že směřování k udržitelnému rozvoje a přebírání odpovědnosti za budoucí 

generace je otázkou hodnot každého jednotlivého člověka. V procesu implementace jakékoli 

politiky totiž od začátku do konce hraje zásadním způsobem roli hodnotové zakotvení a 

hodnoty jako takové. (viz kapitola 2.1.1). Další závislou proměnnou je pak velikost 

municipality, neboť jak bylo uvedeno: „To, co je v ostatních případech výhodou Prahy, totiž 

vysoká kumulace organizací všeho druhu, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí a 

obyvatelstva vůbec, je v případě Agendy 21 naopak brzdou a značnou komplikací.“. 

Co se však z provedených rozhovorů také jeví jako zajímavé zjištění, je štěpení 

Chrudimi na straně jedné a obou pražských městských částí v otázce nesouladu postoje 

bývalého a současného vedení k metodě MA21. Zatímco v úspěšné Chrudimi, kde se 
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politické vedení obměnilo, ho vidí „určitě“ všichni tři respondenti, na zatím neúspěšné MČ 

Praha 10, kde se politické vedení obměnilo taktéž výrazně, politický nesoulad „spíše nevidí“ 

a na úspěšné MČ Praha 14, kde politické vedení zůstalo stejné, obě respondentky už z logiky 

věci nesoulad „určitě nevidí“. Odpovědi ve zcela stejném rozložení pak zazněly i na otázku, 

zda považují metodu MA21 za politizované téma. V Chrudimi opět všichni tři respondenti 

„určitě ano“, na MČ Praha 10 „spíše ne“ a na MČ Praha 14 „určitě ne“. 

Z tohoto zjištění tak v obecné rovině může plynout kauzální vztah: čím větší 

úspěšnost metody MA21, tím vyšší riziko politizace tématu v případě změny politického 

vedení, a tím pádem i vyšší riziko destrukce implementace principů udržitelného rozvoje na 

místní úrovni a naopak – graficky viz tabulka 8. 

 

Tabulka č. 8: Kauzální vztah úspěchu metody MA21, změny politického vedení, 

nesouladu bývalého a nového vedení, politizace tématu 

 Úspěch 

v metodě 

MA21 

Změna 

politického 

vedení 

Nesoulad 

bývalého a 

nového vedení 

Politizace 

tématu 

Chrudim Ano Ano Určitě ano Určitě ano 

MČ Praha 10 Ne Ano Spíše ne Spíše ne 

MČ Praha 14 Ano Ne Určitě ne Určitě ne 

 

 

 Tato práce také odhalila některé institucionální nedostatky metody MA21 tak, jak je 

dnes nastavena Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Mezi ně 

patří zejména administrativní náročnost hodnotící metodiky a souboru Kritérií MA21, 

absence finančních nástrojů za účelem motivace i jako ocenění úspěchu ze strany státu, dále 

také nejasná definice metody MA21 a z toho plynoucí nepochopení nejen na úrovni občanů, 

ale i samotných politiků, jejichž podpora je – jak jsme si řekli – pro její implementaci zcela 

nezbytná a veškeré reálné výsledky sledující udržitelný rozvoj od této podpory přímo odvislá. 

Většina z respondentů by se také vůbec nebránila uzákonění povinnosti českých obcí 

„směřovat k udržitelnému rozvoji“ např. po vzoru představeného Dánska, což by s ohledem 

na značnou zavedenost pojmu „udržitelný rozvoj“ v českém právním prostředí (viz kapitola 

1.2.2.) znamenalo uplatnění cílů již dnes obsažených v mnoha strategických dokumentech 

ČR formou implementace „shora dolů“ – ovšem v tomto případě již z národní úrovně na 

úroveň lokální. 
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Pokud ale západní společnost v nastupující třetí dekádě 21. století sdílí nějaké 

společné hodnoty a hodlá směřovat k udržitelnější lidské společnosti, neboť (dle zmíněné 

Brundtland Report z roku 1987) jen „takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby 

přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní 

potřeby“, měl by být onen „nadindividuální“ cíl udržitelnosti lidské společnosti, který má 

bezpochyby existenciální povahu a který začíná u prahu dveří každého jednotlivého člověka, 

sledován i prostřednictvím tohoto top-down / autoritativního způsobu implementace. Neboť 

stejně jako ve starořeckém polis je i v současném moderním světě kromě samotného přežití 

společenství usilováno také o dobrý život v něm. 
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SUMMARY 

The diploma thesis analyzes the level of implementation of the LA21 method in four 

monitored municipalities: the town of Chrudim, Prague, Prague 10 and Prague 14 and the 

extent of its political support. These four monitored samples of municipalities showed a 

significant diversity of the process of implementation of the LA21 method in the Czech 

Republic, its political support and the resulting real results. The main part of the thesis was to 

confirm or refute the hypothesis that in some municipalities the adoption of Local Agenda 21 

occurs in a rather declaratory way based on external pressures without further deeper efforts 

to change the functioning of the municipality according to this UN strategic commitment. 

The interviews showed that the LA21 method was almost never and nowhere implemented 

by a bottom-up approach, but by a top-down approach everywhere. The real change of 

politics is apparent in the prime-town Chrudim and Prague 14. Achieving the minimum level 

of B according to the LA21 evaluation methodology necessitates the preparation of so-called 

audits on ten sustainable development themes compiled according to the 2004 Aalborg 

Commitments. Among other things, the City of Prague 10 is also heading towards strategic 

management, which is starting the process of implementing the LA21 method again after the 

decline from category C to the lowest category of Applicants. However, the political support 

and real results of the sustainable development policy through the LA21 method cannot be 

seen at the level of the capital. The City of Prague, the richest region in the Czech Republic, 

where the real implementation of the LA21 method did not occur even in 6 years since the 

adoption of the “Declaration of the Healthy Capital City of Prague project”. The LA21 

method according to the interviews conducted and the obligation to provide it with political 

coverage is thus a classical policy (in the sense of policy), which does not avoid the 

traditional known risks of the implementation process incl. absence or loss of political 

support, destructive attempts by political opponents or so-called policy simulations. An 

interesting finding is, on the one hand, the cleavage of Chrudim and the two Prague districts, 

on the other, regarding the inconsistency between the attitudes of the former and current 

leadership towards the LA21 method and the finding of the LA21 method as a politicized 

topic. The result is a causal relationship in general: the greater success of the LA21 method, 

the higher risk of politicizing the topic in the event of a change in political leadership, and 

thus the higher the risk of destruction of sustainable development at the local level and vice 

versa. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

 Z důvodu neudělení souhlasu většiny z 9 dotazovaných respondentů s uveřejněním 

doslovných přepisů rozhovorů provedených za účelem tohoto výzkumu, autorovi této práce 

nezbylo, než přílohou přiložit pouze otázky polostrukturovaného rozhovoru a jejich 

vyhodnocení prostřednictvím tabulky – viz příloha č. 2. Scénář byl z logicky věci mírně 

upraven pro zástupce municipalit (Chrudim, Praha 10, Praha 14) a pro zástupce nadřazených 

subjektů (MŽP ČR, NSZM ČR). 

 

1. Otázky polostrukturovaného rozhovoru 

1.1. Pro zástupce municipalit – Chrudim, Praha 10, Praha 14 

1. Co pro Vás osobně znamená “místní Agenda 21”? 

2. Vnímáte MA21 jako politické téma? 

3. Vnímáte politickou podporu pro MA21 jako nezbytnou podmínku pro její úspěšnou 

implementaci v obci, nebo se podle Vás MA21 obejde i bez hlubší politické podpory? 

4. Stala se u vás někdy MA21 předvolebním nebo jinak politicky artikulovaným či 

politizovaným tématem? (Např. v předvolebních programech a kampaních, 

předmětem sporů politických stran.) 

5. Provázely u vás zavádění či samotný průběh MA21 nějaké politické diskuse a spory o 

jejím významu a přínosu? 

6. Byla u vás MA21 do struktury řízení obce zavedena spíše na politickou poptávku (tzv. 

“zhora”), nebo na základě nějaké inciativy vycházející od občanů - veřejná diskuse, 

sílící akcent principů UR v posledních letech (tzv. “zdola”)? Kdo měl u vás na jejím 

zavedení největší podíl? 

7. Liší se nějakým zásadním způsobem postoj k implementaci MA21 ze strany současné 

politické reprezentace a oproti předchozímu vedení obce? 

8. Mají podle Vás o MA21 povědomí i řadoví členové zastupitelstva? Pokud ano, 

považují ji podle Vás tito řadoví členové za potřebnou a užitečnou? 

9. Vidíte po letech implementace MA21 ve vaší obci nějaké reálné výsledky této 

metody? Pokud ano, jaké? 

10. Vnímáte MA21 jako “PR značku”? 
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11. Co podle Vás stojí za tím, že dosud nejvyšší kategorie A dosáhly pouze Chrudim a 

Litoměřice, a kategorii B si drží pouze 4 z aktuálně 184 realizátorů? 

12. Proč se podle Vás nedaří implementovat MA21 v pražských městských částí, tedy 

nejbohatším regionu ČR? 

13. Je podle Vás chybou, že MA21 má za povinnost (na rozdíl od jiných metod kvality) 

mít oficiální politické zastřešení v osobě jednoho politika? (Kritérium č. 1, resp. 

Ukazatel č. 1.1) 

14. Co Vás napadá jako možné zlepšení pro větší úspěch metody MA21 v ČR? 

15. Pomohlo by podle Vás uzákonění povinnosti obcí „směřovat k udržitelnému rozvoji“? 

16. Doplňující otázka: Napadá Vás k předchozím otázkám nějaké doplnění? Je něco, co 

byste k tématu implementace místní Agendy 21 v ČR, resp. českých municipalitách 

chtěl(a) dodat?" 

 

1.2. Pro zástupce nadřazených subjektů – MŽP ČR, NSZM ČR 

1. Co pro Vás osobně znamená “místní Agenda 21”? 

2. Vnímáte MA21 jako politické téma? 

3. Vnímáte politickou podporu pro MA21 jako nezbytnou podmínku pro její úspěšnou 

implementaci v obci, nebo se podle Vás MA21 obejde i bez hlubší politické podpory? 

4. Stává se podle Vás někdy MA21 předvolebním nebo jinak politicky artikulovaným či 

politizovaným tématem? (Např. v předvolebních programech a kampaních, 

předmětem sporů politických stran.) 

5. Provází podle Vás zavádění či samotný průběh MA21 nějaké politické diskuse a 

spory o jejím významu a přínosu? 

6. Bývá podle Vás MA21 do struktury řízení obce zavedena spíše na politickou 

poptávku (tzv. “shora”), nebo na základě nějaké inciativy vycházející od občanů - 

veřejná diskuse, sílící akcent principů UR v posledních letech (tzv. “zdola”)? Kdo 

mívá na jejím zavádění největší podíl? 

7. Proč podle Vás někdy dochází k tomu, že se někde po volbách zásadně liší postoj k 

implementaci MA21 nové politické reprezentace od té předešlé a případně má zájem 

na jejím zrušení? 

8. Mívají podle Vás o MA21 povědomí i řadoví členové zastupitelstva? Pokud ano, 

považují ji podle Vás tito řadoví členové za potřebnou a užitečnou? 
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9. Vidíte po 13 letech kategorizace a implementace metody MA21 nějaké její reálné 

výsledky v obcích? Pokud ano, jaké? 

10. Vnímáte MA21 jako “PR značku”? 

11. Co podle Vás stojí za tím, že dosud nejvyšší kategorie A dosáhly pouze Chrudim a 

Litoměřice, a kategorii B si drží pouze 4 z aktuálně 184 realizátorů? 

12. Proč se podle Vás nedaří implementovat MA21 v pražských městských částí, tedy 

nejbohatším regionu ČR? 

13. Je podle Vás chybou, že MA21 má za povinnost (na rozdíl od jiných metod kvality) 

mít oficiální politické zastřešení v osobě jednoho politika? (Kritérium č. 1, resp. 

Ukazatel č. 1.1) 

14. Co Vás napadá jako možné zlepšení pro větší úspěch metody MA21 v ČR? 

15. Pomohlo by podle Vás uzákonění povinnosti obcí „směřovat k udržitelnému rozvoji“? 

16. Doplňující otázka: Napadá Vás k předchozím otázkám nějaké doplnění? Je něco, co 

byste k tématu implementace místní Agendy 21 v ČR, resp. českých municipalitách 

chtěl(a) dodat?" 
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2. Vyhodnocení odpovědí dotazovaných respondentů 

- následuje na dalším listě 

 



 

 

  

 Chrudim MČ Praha 14 MČ Praha 10 NSZM ČR MŽP ČR 

 Pilný Řezníček Trunečková Kolmanová George Chmelová Hájková Švec Petrová 

Politické téma určitě ano spíše ano spíše ano spíše ne určitě ano spíše ano spíše ano spíše ano určitě ano 

Nezbytná politická 

podpora 

určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano 

Politizované téma určitě ano určitě ano určitě ano určitě ne určitě ne spíše ne spíše ne něco mezi spíše ano 

Politicky zaváděná 

„shora“ 

určitě ano určitě ne spíše ne spíše ano spíše ano spíše ano spíše ano určitě ano určitě ano 

Nesoulad minulého a 

současného vedení 

určitě ano určitě ano určitě ano určitě ne určitě ne spíše ne spíše ne spíše ano spíše ano 

Povědomí řadových 

zastupitelů 

spíše ne spíše ne spíše ano určitě ano určitě ano spíše ano spíše ano něco mezi spíše ne 

Reálné výsledky spíše ne, 

max. řízení 

kvality, 

možná 

dotace, 

participace 

zapojení 

veřejnosti, 

sledování 

efektivity, 

projekty - 

energetik 

úřadu, pakt 

starostů 

spolupráce 

se školami, 

neziskovka

mi., 

síťování, 

oživení 

komunitní 

úrovně, 

setkávání s 

veřejností, 

důvěra v 

úřad 

spíše ne, 

zmapované 

procesy, 

měření 

indikátorů, 

adaptace na 

klimatickou 

změnu, 

nový 

generel 

dopravy 

strategický 

plán, 

osvětová a 

edukační 

činnost, 

propojování, 

spolupráce a 

komunikace s 

občany, 

efektivita 

úřadu, 

utužení 

kolektivu 

úředníků, 

dotace, 

strategický 

plán, 

osvětová a 

edukační 

činnost, 

zapojování 

lidí, 

efektivita 

úřadu, 

směřování 

k UR 

spíše ne, 

participace a 

zlepšení 

vnímání na 

úřad 

spíše ne, 

metoda spíše 

jen měří, ale 

neříká jak co 

dělat, max. 

expertní 

ohodnocení 

auditů 

spíše ne, 

max. 

strategický 

plán a 

expertní 

ohodnocení 

auditů a 

zapojování 

veřejnosti 



 

energetický 

managament, 

sebeprezenta

ce politiků, 

důvěra lidí v 

úřad 

PR značka spíše ano spíše ano spíše ne spíše ne spíše ne spíše ano určitě ne spíše ne spíše ano 

Vhodnost politického 

zastřešení 

spíše ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ano určitě ne spíše ano určitě ano 

Důvod malého počtu 

úspěšných 

realizátorů 

nepochopen

í, povinnost 

řešit 

globální 

odpovědnos

t 

nepochopen

í, malé 

povědomí, 

zbytečná 

administrati

va, složité 

procesy, 

politické 

obměny, 

absence 

finanční 

motivace, 

nespoluprác

e NSZM a 

MŽP a 

dalších 

resortů 

administrati

vní 

složitost, 

přísná 

kritéria pro 

malé obce 

složitost, 

malé 

povědomí, 

žádné 

výhody, 

nedostatečn

á politická 

podpora 

shora 

strach 

politiků z 

něčeho 

nového, 

neznalost 

ma21, 

nestálost 

politiky, 

špatná 

komunikační 

strategie 

MŽP 

malý tlak 

občanů, 

nedostatečná 

politická 

podpora státu 

složitost 

kritérií, 

chyba 

v nutnosti 

politického 

zastřešení 

 

složitost 

kritérií pro 

malé obce, 

malá 

poptávka 

občanů, 

absence 

motivace 

politiků 

strach ze 

změny, vztah 

mezi MŽP a 

NSZM, UR 

stále není 

tématem, 

odraz stavu 

společnosti. 

Důvod nezájmu v hl. 

m. Prahy a 

pražských MČ 

nepochopen

í, povinnost 

řešit 

globální 

odpovědnos

t 

nepotřebuje 

peníze, 

anonymita 

obyvatel, 

větší 

politikaření 

zbytečné 

papírování, 

absence 

hodnot ve 

větších 

městech 

zahlcenost 

prahy, 

zbytečnost, 

absence 

času a 

kapacity 

větší 

pletichaření a 

politikaření, 

neznalost 

ma21, větší 

náročnost 

nespolupráce 

MHMP 

malé 

kompetence 

MČ, MHMP 

nejde 

příkladem a 

neřídí MČ, 

více 

politikaření 

ve velké 

městě, 

složitost, 

absence 

nespolupráce 

MHMP, 

absence 

know-how, 

personální a 

politické 



 

zavádění 

kvůli 

velikosti, 

pasivita 

politiků 

politikaření finanční 

motivace, 

absence 

reálné 

známky 

kvality 

nedostatky 

Návrhy na zlepšení zjednodušen

í 

zlepšit 

vztahy mezi 

resorty, 

zákonná 

povinnost 

větší 

medializace 

spolupráce 

s MHMP, 

finance 

spolupráce 

s MHMP, 

finance 

spolupráce s 

MHMP, 

edukace, 

finance 

finance do 

začátku, 

budování 

značky, 

uzákonit, 

odstranit 

politické 

zastřešení 

finanční 

motivace, 

zjednodušení 

kritérií pro 

malé obce, 

větší 

společenská 

poptávka, UR 

zahrnout do 

ústavy 

spolupráce 

s MHMP, 

zlepšení 

vztahů 

s NSZM, 

medializace, 

finanční 

podpora 

Uzákonění 

povinnosti obcí 

„směřovat k UR“? 

určitě ne určitě ano spíše ano spíše ne určitě ano spíše ano určitě ano spíše ne určitě ano 

 

  



 

 

3. Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019 

- následuje na dalším listě 

 

  



 

 

Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení 
Pro rok 2019 
 
 

 
   

 

Souhrnné znění 

 

 

Schváleno 

Pracovní skupinou pro místní Agendu 21  

při Radě vlády pro udržitelný rozvoj 

v prosinci 2018 



 

1. TERMÍNY pro dokumentaci a hodnotící akce 

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Zájemci PS 

31.1.2019

21.2.2019

zasedání PS MA21 schválení 

uchazečů pro kategorie A a 

B 

28.2.2019

 termín pro realizátory: 

přihlášení Auditů UR v 

kategorii C 

18.3.2019

31.3.2019

termín pro realizátory: 

odevzdání Auditů UR k 

posouzení experty

31.5.2019

21.6.2019 zasedání PS MA21

30.6.2019

15.8.2019

15.9.2019

19.9.2019 zasedání PS MA21

10.10.2019

14.10. -25.10.2019

31.10.2019

termín pro realizátory: 

ukončení předkládaní 

důkazů k plnění Kritérií 

MA21  v kategorii C

21.11.2019
zasedání PS MA21 přidělení 

kategorií A a B

30.11.2019

termín pro realizátory: 

ukončení předkládaní 

důkazů k plnění Kritérií 

MA21 v kategorii D

nejzašší termín pro 

projevení zájmu o registraci 

(pro Zájemce, kteří 

neodešlou žádný ukazatel 

ke schválení) 

30.9.2019

termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k upraveným auditům

zveřejnění stanoviska hlavního experta k Auditům UR 

Obhajoby v místě 

otevření IS MA21 pro předkládání důkazů k plnění Kritérií MA21

termín pro experty: poskytnutí výsledného hodnotícího stanoviska k přiděleným 

Auditům UR

termín pro realizátory: poskytnout PS informaci o plnění 

podmínek a doporučení expertního týmu (týká se držitelů 

kategorie A a B, kteří mají kategorii udělěnou na více než 

1 rok - Litoměřice, Praha 14, Kopřivnice, Jihlava) 

termín pro realizátory: ukončení předkládaní důkazů k 

plnění Kritérií MA21  v kategorii A a B (pro malé obce, 

MAS, mikroregiony)

termín pro realizátory: přihlášení k obhajobě kategorie A 

a B

termín pro realizátory: odevzdání Auditů UR k hodnocení 

expertním týmem

termín pro experty: poskytnutí zpětné vazby k předloženým Auditům UR 

termín pro realizátory: úpravy Auditů UR v souladu s připomínkami expertů a 

vyrozumění expertů

termín pro realizátory: dokončení Auditů UR v souladu s připomínkami expertů 



 

 

2. KRITÉRIA MA21 a upřesňující Pravidla MA21 

 

Zájemci 

ZÁJEMCI • startovací bod • bez formálních struktur či procesů • smyslem je být informován o tom, co MA21 obnáší 

 

Kritérium č. i: Zájem o zápis do evidence MA21 

Ukazatel: Vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21 

 kraje obce  MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

ADMINISTRÁTOR 

DB MA21 - registrační formulář je evidován pouze 1x (při registraci do IS MA21), dále se údaje neaktualizují, pokud o to Zájemce nepožádá 

 

Kritérium č. ii: Kontaktní osoba MA21 (týká se pouze kategorie zájemci) 

Ukazatel: Stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

 

Kritérium č. iii: Zpětná vazba o stavu MA21 (týká se pouze kategorie zájemci) 

Ukazatel: Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Databázi MA21 

 kraje obce MČ malé obce a MČ mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

 
 

Postup při nenaplnění ukazatele: zájemce je deaktivován v DB MA21 

ADMINISTRÁTOR 

DB MA21 - je ověřováno 1x v každém kalendářním roce, pokud subjekt nepostoupí do vyšší kategorie 

 

  



 

 

Kategorie D 

START • organizační zázemí na straně obce, města či regionu • aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování 

a rozhodování • aktivity založené na principu partnerství • start vybraných informačních aktivit – články, web, FB 

Povinná jsou uvedená Kritéria a Pravidla MA21, doporučení jsou nepovinná. Podrobný popis procesu hodnocení je popsán v Zásadách MA21. 

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21 

Ukazatel č. 1.1: Ustanovení odpovědného politika pro MA21 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

DOKUMENTACE 

Příjmení, jméno titul: 

Funkce: 

Kontaktní e-mail: 

Kontaktní tel.: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o ustanovení odpovědného politika pro MA21 a  
- Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika pro MA21 a 

- Pro MAS: Scan výpisu z usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS ustanovení odpovědného politika pro MA21 a 
 

- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- ustanovený politik pro MA21 nemůže být současně 

koordinátorem MA21 

- ustanovený politik 
pro MA21 může 

být současně 
koordinátorem 
MA21 

- ustanovený politik pro MA21 nemůže být 

současně koordinátorem MA21 

- Pro kraje: odpovědný politik pro MA21 musí být členem samosprávy municipality (v případě kraje např. hejtman kraje, náměstek hejtmana kraje, 

radní kraje, člen rady kraje) 
- Pro obce/MČ/malé obce: odpovědný politik pro MA21 musí být členem samosprávy municipality (např. starosta, místostarosta, člen zastupitelstva či 

rady) 
- Pro mikroregiony: ustanovený odpovědný politik pro MA21 musí být současně i zvoleným zastupitelem (pro aktuální volební období) v některé obci, 

která je členem mikroregionu či svazku obcí 
- Pro MAS: ustanovený odpovědný politik pro MA21 musí být současně i zvoleným zastupitelem (pro aktuální volební období) v některé obci, která je 

členem MAS 

Pro kraje/obce/MČ/malé obce:  

- v usnesení zastupitelstva o ustanovení odpovědného politika pro MA21 je nutno uvést, že jeho funkce se nazývá „politik pro místní Agendu 
21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi). 

- scan usnesení zastupitelstva o ustanovení odpovědného politika místní Agendy 21 (MA21) je nutné doložit pro každé volební období (tj. po 
každých řádných případně mimořádných komunálních volbách) 

Pro mikroregiony:  



 

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21 

Ukazatel č. 1.1: Ustanovení odpovědného politika pro MA21 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
- v usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika pro MA21 je nutno uvést, že jeho funkce 

se nazývá „politik pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi). 
- scan usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o ustanovení odpovědného politika místní Agendy 21 (MA21) je nutné 

doložit pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách) 
Pro MAS:  

- v potvrzeném usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení odpovědného politika pro MA21 je nutno uvést, že jeho funkce se 
nazývá „politik pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi). 

- scan potvrzeného usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení odpovědného politika místní Agendy 21 (MA21) je nutné 
doložit pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách) 

- scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení odpovědného politika pro MA21, kde ustanovený odpovědný politik pro 
MA21 musí být současně i zvoleným zastupitelem (pro aktuální volební období) v některé obci, která je členem MAS 

NELZE UZNAT 

- Pro kraje/obce/MČ/malé obce: nelze uznat jako důkaz usnesení rady municipality k ustanovení politika MA21 – je nutno doložit usnesení 
zastupitelstva (může být varianta „zastupitelstvo bere na vědomí“) 

- Pro mikroregiony: nelze uznat jako důkaz usnesení rady mikroregionu k ustanovení politika MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního orgánu 

mikroregionu (může být varianta „hlavní orgán mikroregionu bere na vědomí“) 
- Pro MAS: nelze uznat jako důkaz usnesení rady municipality k ustanovení politika MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního rozhodovacího orgánu 

MAS (může být varianta „bere na vědomí“) 

DOPORUČENÍ 
- spojit hlasování v zastupitelstvu o ustanovení odpovědného politika se schvalováním deklarace MA21 

(viz též Kritérium č. 1 – ukazatel č. 1.4) 

 

  



 

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21 

Ukazatel č. 1.2: Ustanovení koordinátora MA21 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

DOKUMENTACE 

Příjmení, jméno, titul: 

Zařazení v rámci úřadu: 

Forma pracovního vztahu: 

Rok nástupu do funkce: 

Kontaktní e-mail, Kontaktní tel.: 

Absolvovaní základního školení MŽP k MA21 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení koordinátora MA21 nebo scan potvrzené náplně práce 

koordinátora MA21 a 
- Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o ustanovení 

koordinátora MA21 nebo scan potvrzené náplně práce koordinátora MA21 a 
- Pro MAS: Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení koordinátora MA21 nebo scan potvrzené náplně práce koordinátora 

MA21 a 
 

- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- Pro kraje/obce/MČ/malé obce: v dokumentaci k ustanovení koordinátora MA21 (usnesení rady/zastupitelstva nebo náplň práce) je nutno uvést, že 
funkce se nazývá „koordinátor místní Agendy 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi) 

- Pro mikroregiony: v dokumentaci k ustanovení koordinátora MA21 (usnesení hlavního orgánu/např. valné hromady/nebo jiného příslušného orgánu 
mikroregionu nebo náplň práce) je nutno uvést, že funkce se nazývá „koordinátor místní Agendy 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být 
kombinováno s dalšími funkcemi) 

- Pro MAS: v dokumentaci k ustanovení koordinátora MA21 (usnesení rozhodovacího orgánu MAS nebo náplň práce) je nutno uvést, že funkce se 
nazývá „koordinátor místní Agendy 21 nebo MA21“ (v názvu funkce může být kombinováno s dalšími funkcemi) 

- pro jeden subjekt musí být ustanoven pouze jeden koordinátor místní Agendy 21 
- je nutno uvést rok nástupu koordinátora do funkce 
- v roce nástupu do funkce koordinátor absolvuje základní školení MŽP k MA21 

- ustanovený koordinátor pro místní Agendu 21 
nemůže být současně aktivním (tj. schváleným) 

politikem pro místní Agendu 21 

- ustanovený 
koordinátor pro 
místní Agendu 
21 může být 

starosta nebo 
jiný zastupitel 
této malé obce 
(v takovém 
případě není 
vyžadován 
pracovní vztah) 

- ustanovený koordinátor pro místní Agendu 21 nemůže být 

současně aktivním (tj. schváleným) politikem pro místní 
Agendu 21 

- Pro kraje: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. úřadu kraje 
- Pro obce/MČ/malé obce: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. úřadu municipality 



 

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21 

Ukazatel č. 1.2: Ustanovení koordinátora MA21 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
- Pro mikroregiony: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. kanceláře mikroregionu; 
- Pro MAS: koordinátor je pracovníkem realizátora MA21, tj. kanceláře MAS; 

- DPČ jsou uznávány jako důkaz o tom, že 
koordinátor je pracovníkem realizátora MA21 

- DPČ a DPP jsou uznávány jako důkazy o tom, že koordinátor je pracovníkem 
realizátora MA21 

NELZE UZNAT - smlouva o koordinaci mezi subjektem/municipalitou realizujícím MA21 a externí organizací není důkazem o kvalitním organizačním zajištění MA21 

 

  



 

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21 

Ukazatel č. 1.3: Existence neformální skupiny pro MA21 [může být i oficiální orgán – viz Kritérium 6] 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

DOKUMENTACE 
Název skupiny pro MA21: 

Datum ustanovení skupiny pro MA21: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21 s uvedením sektorů /veřejného, neziskového i komerčního/ a subjektů, které členové 
zastupují 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- v názvu neformální skupiny je nutno uvést „pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu může být kombinováno s dalšími programy) 
- zveřejňovat zápisy ze schůzí případně výtah z jednání neformální skupiny na webu MA21, neformální skupina se musí sejít alespoň 

jedenkrát v průběhu roku 
- v přehledu členů skupiny pro MA21 jsou uvedena jména členů a subjekty, které zastupují (pozn. v případě právnických osob se uvádí název 

organizace včetně právní formy, v případě fyzických osob, podnikajících na základě živnostenského oprávnění se uvádí zkratka OSVČ.); 
současně je v přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové reprezentují / veřejná správa, neziskový sektor a komerční sektor /; musejí 
být zastoupeny současně všechny 3 sektory; jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor 

Pro kraje: 

- přehled členů musí být potvrzen ze strany kraje (např. podpisem politika MA21) 

-  pro každé volební období (řádné či mimořádné) krajů je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21. 
 

Pro obce/MČ/malé obce: 

- přehled členů musí být potvrzen ze strany municipality (např. podpisem politika MA21) 

- pro každé volební období (řádné či mimořádné) obcí je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21. 
 

Pro mikroregiony: 

- přehled členů musí být potvrzen ze strany mikroregionu (např. podpisem politika MA21) 

- pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21. V případě mikroregionů 
je nutné znovu doložit seznam členů pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách). 

Pro MAS: 

- přehled členů musí být potvrzen ze strany MAS (např. podpisem politika MA21) 
- pro každé volební období (řádné či mimořádné) obcí a krajů je nutno znovu doložit seznam členů neformální skupiny pro MA21. V případě 

MAS je nutné znovu doložit seznam členů pro každé volební období (tj. po každých řádných případně mimořádných komunálních volbách). 

DOPORUČENÍ 
- v případě, že realizátor usiluje o Kategorie C, B, A: vyplnit a nechat administrátorem schválit nejprve Kritérium 6.1. (Kritérium 1.3 pak již nebude 

vyžadováno, protože je nahrazeno splněním vyššího Kritéria) 

 

  



 

Kritérium č. 1: Institucionální zakotvení MA21 

Ukazatel č. 1.4: Schválení Deklarace k MA21 

Dle subjektu (zastupitelstvem kraje)/(zastupitelstvem města/obce/MČ)/(hlavním orgánem – např. valnou hromadou mikroregionu)/(v území 

působnosti MAS) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

DOKUMENTACE 
Název dokumentu: 

Datum schválení dokumentu: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu a 
- Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o schválení dokumentu a 
- Pro MAS: Scan výpisu z usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o schválení dokumentu a 

 

- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 
- Elektronická verze dokumentu 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- schválený dokument musí obsahově odpovídat vzorovému znění, schválenému PS (vzorový text je k dispozici ke stažení na webu www.ma21.cz v sekci 

Dokumenty – Aktuální dokumenty k MA21). Znění dokumentu může být rozšířeno o další text, v případě, kombinace s dalšími programy. Schválený text 
je závazný pouze pro nově schvalované dokumenty, aktuálně platné dokumenty není třeba měnit. 

Pro kraje/obce/MČ/malé obce:  

- nelze uznat jako důkaz usnesení rady subjektu k Deklaraci MA21 – je nutno doložit usnesení zastupitelstva 

Pro mikroregiony: 

- nelze uznat jako důkaz usnesení jiného příslušného orgánu mikroregionu (např. rady) k Deklaraci MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního orgánu 
mikroregionu 

Pro MAS: 

- nelze uznat jako důkaz usnesení jiného příslušného orgánu MAS (např. rady) k Deklaraci MA21 – je nutno doložit usnesení hlavního rozhodovacího 
orgánu MAS 

ADMINISTRÁTOR 

DB MA21 

- je ověřováno pouze 1x (při vstupu subjektu do kategorie D) 

DOPORUČENÍ - Zvážit opětovné předložení Deklarace ke schválení novému zastupitelstvu na začátku každého nového volebního období 

 

  

https://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=_h6rJSO6bSU%3d&tabid=94&portalid=0&mid=438&language=cs-CZ
http://www.ma21.cz/


 

Kritérium č. 2: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.) 

Ukazatel č. 2.1: Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Minimálně 2 plánovací akce za rok Minimálně 1 plánovací akce za rok 

DOKUMENTACE 
Název plánovací akce 1, Téma/obsah akce 1, Termín akce: 

Název plánovací akce 2, Téma/obsah akce 2, Termín akce: 

Název plánovací akce 1, Téma/obsah akce 1, Termín akce: 

 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé 
plánovací akci 1 

- Fotodokumentace – nepovinná příloha 
 

- Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé 
plánovací akci 2 

- Fotodokumentace – nepovinná příloha 

- Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací akci 1 
- Fotodokumentace – nepovinná příloha 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- důkazem může být tisková zpráva nebo scan novinového článku, pokud je uveden zdroj informace (název média) a datum zveřejnění 
- výstup z akce, použitý jako důkaz musí obsahovat přesnou informaci, co bylo předmětem plánování a jaké závěry nebo závazky byly přijaty 

NELZE UZNAT 

- nelze uznat jako důkaz pozvánku na akci 

- z důvodu kvalitativních nároků na komunitní plánování nelze uznat jako důkaz akce těchto typů: běžné schůze a jiná běžná diskusní a informační 
setkání s veřejností; prezentace připravovaných záměrů a projektů bez možnosti veřejnosti ovlivnit jejich další realizaci; dny otevřených dveří; ap. 

- nelze uznat schůzku komise MA21 ani jiné komise jako důkaz komunitního plánování 
- nelze uznávat ankety a dotazníková šetření jako důkaz zapojení veřejnosti do procesu rozhodování v kvalitě MA21 (jsou nutná osobní setkání v rámci 

diskusí a projednávání záměrů či problémů) 

DOPORUČENÍ 

- projednávat důležité projekty a záměry s širokou veřejností technikami komunitního plánování (např. otevřené kulaté stoly) v etapě, kdy lze názory 
veřejnosti promítnout do realizace akcí 

- realizovat speciální kurz (trénink) pro pracovníky úřadu ke komunikaci s veřejností a komunitnímu projednávání záměrů 
- v rámci kulatých stolů otevřít speciální možnost zapojení mládeže, např. speciálními kulatými stoly s mládeží nebo „mladým fórem“ viz např. celostátní 

přehled: http://dataplan.info/cz/home/fora-mlada?rok=2014 

POZNÁMKA - Smyslem je uplatnění libovolné metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování. Nastartování procesu budování partnerství (participace). 

 

  

http://dataplan.info/cz/home/fora-mlada?rok=2014


 

Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21 

Ukazatel č. 3.1: Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu 

DOKUMENTACE Webový odkaz na stránku s informacemi o MA21 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- zveřejňovat na webu MA21 zápisy ze schůzí, případně výtahy z jednání neformální skupiny MA21/ oficiálního orgánu MA21 
- v názvu úvodní webové stránky (musí se jednat o podstránku oficiálního webu municipality/subjektu – tj. kraje/obce/MČ/malé obce/mikroregionu/MAS) 

s informacemi o MA21 je nutno uvést, že webová stránka je k tématu „místní Agenda 21 nebo MA21“. Hlavní stránka obce musí obsahovat přímý 
odkaz na podstránku s informacemi o MA21 (v názvu může být kombinováno s dalšími programy) 

NELZE UZNAT - nelze uznat jako důkaz web MA21, kde není minimálně jedna informace o aktivitách MA21 v aktuálním kalendářním roce  

DOPORUČENÍ - zajistit speciální jednoduchou webovou adresu („alias“) přímo na web MA21 

 

Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21 

Ukazatel č. 3.2: Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Minimálně 4 zprávy v médiích za rok Minimálně 2 zprávy v médiích za rok 

DOKUMENTACE Název článku 1, Datum publikování článku 1, Název média: 

Název článku 2, Datum publikování článku 2, Název média: 

Název článku 3, Datum publikování článku 3, Název média: 

Název článku 4, Datum publikování článku 4, Název média: 

Název článku 1, Datum publikování článku 1, Název média: 

Název článku 2, Datum publikování článku 2, Název média: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Scan článku 1 

- Scan článku 2 
- Scan článku 3 
- Scan článku 4 

- Scan článku 1 
- Scan článku 2 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- jako důkaz jsou uznávány scany či screenshoty článku k MA21, odkazy na videoreportáže, případně sdělení, vždy s uvedením zdroje informace 
(název média) a datum zveřejnění 

NELZE UZNAT - nelze uznat jako důkaz mediální článek, u kterého není uveden zdroj informace (název média) a datum zveřejnění 
- nelze uznat jako důkaz odkaz na web; musí vždy být vložen scan článku, výjimkou jsou odkazy na videoreportáže 
- nelze uznat jako důkaz printscreen z webových stránek municipality/subjektu (tj. kraje/obce/MČ/malé obce/mikroregiony/MAS), může být printscreen 

z elektronické verze místního periodika 

  



 

 

Kritérium č. 4: Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, nevládního sektoru a podnikatelského sektoru 

Ukazatel č. 4.1: Společné zapojení zástupců nevládního sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21 

 kraje obce MČ 

malé obce 

(povinné až při 

postupu do  

Kategorie C) 

mikroregiony MAS 

LIMIT Minimálně 1 společná aktivita se zapojením všech tří sektorů za rok, 
nebo minimálně 1 společná aktivita veřejného a podnikatelského a 1 společná aktivita veřejného a neziskového sektoru za rok 

DOKUMENTACE 

Název společné aktivity 1: 

Téma/obsah aktivity 1: 

 

Název společné aktivity 2: 

Téma/obsah aktivity 2: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Elektronická zpráva o společné aktivitě zástupců nevládního, veřejného a podnikatelského sektoru (aktivita 1) 
 

- Elektronická zpráva o společné aktivitě zástupců nevládního, veřejného a podnikatelského sektoru (aktivita 2) 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva, scan článku z tisku, scan článku z webu, scan plakátu pozvánky, video, foto, smlouva s partnery (ve všech 
případech musejí být uvedeny spolupracující organizace ze všech 3 sektorů; v případě článků vždy uvádět zdroj a datum zveřejnění) 

- v popisu položky v Databázi „Téma/obsah aktivity“ je nutno uvést za každý zapojený sektor minimálně jeden subjekt s informací, jaký sektor 
reprezentuje (např. „veř. správa: Město, podnik.: XY a.s., nezisk.: YZ z.s.“) 

- malé obce tento ukazatel povinně vykazují až při postupu do kategorie C. Pro získání kategorie D je ukazatel pro malé obce nepovinný. 

NELZE UZNAT - nelze uznat jako důkaz pouhý seznam členů komise či neformální skupiny 

  



 

Kritérium č. 5: Sledování a hodnocení procesu MA21 

Ukazatel č. 5.1: Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21: (radou nebo zastupitelstvem 

kraje/města/obce/MČ)/(hlavním orgánem – např. valnou hromadou nebo jiným příslušným orgánem mikroregionu)/(v území působnosti MAS) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne 

DOKUMENTACE 
Název zprávy/akčního plánu: 

Datum projednání zprávy/akčního plánu: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení dokumentu a 
- Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o schválení 

dokumentu a 
- Pro MAS: Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o schválení dokumentu a 

 

- Elektronická verze dokumentu 
- - Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

Pro kraje/obce/MČ/malé obce: 

- usnesením rady nebo zastupitelstva jsou schváleny „Plán zlepšování MA21“ na aktuální kalendářní rok a „Hodnotící zpráva MA21“ za minulý 
kalendářní rok; a 

Pro mikroregiony: 

- usnesením hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu jsou schváleny „Plán zlepšování MA21“ na 
aktuální kalendářní rok a „Hodnotící zpráva MA21“ za minulý kalendářní rok; a 

Pro MAS:  

- usnesením příslušného rozhodovacího orgánu MAS jsou schváleny „Plán zlepšování MA21“ na aktuální kalendářní rok a „Hodnotící zpráva 
MA21“ za minulý kalendářní rok; a 

 

- ve struktuře Plánu zlepšování MA21 musejí být zřetelně oddělené opakující se činnosti od těch, které představují skutečné zlepšení oproti 
minulému období. 

 

  



 

 
 

 

Kategorie C 

STABILIZACE • politické zastřešení procesu MA21 • schválení oficiálního dokumentu k MA21 • začlenění MA21 do 

oficiální organizační struktury úřadu • vyšší míra zapojení a aktivní účasti občanů 

Povinná jsou uvedená Kritéria a Pravidla MA21 doporučení jsou nepovinná.  Podrobný popis procesu hodnocení, včetně stanovení stupně pokročilosti pro kategorii C, je popsán  v Zásadách 

MA21.  

Kritérium č. 6: Oficiální orgán samosprávy/mikroregionu/MAS pro MA21 

Ukazatel č. 6.1: Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva)//(hlavního orgánu – např. valné hromady nebo jiného 

příslušného orgánu mikroregionu)//(orgánu MAS) pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a 

komerčního sektoru 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 

LIMIT 
Min. 1 zástupce z každého sektoru 

/speciální pravidlo pro kraje – viz níže/ 

DOKUMENTACE 
- Název orgánu: 

- Datum ustavení orgánu 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Pro kraje/obce/MČ/malé obce: Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení nebo pověření orgánu pro MA21 a 
- Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o ustanovení nebo 

pověření orgánu pro MA21 a 
- Pro MAS: Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o ustanovení nebo pověření orgánu pro MA21 a 

 

- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 
- Elektronická verze seznamu členů oficiálního orgánu pro MA21 s uvedením sektorů /veřejného, neziskového i komerčního/ a subjektů, které členové 

zastupují 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

Pro kraje/obce/MČ/malé obce:  

- v názvu orgánu rady (tj. komise) nebo zastupitelstva (tj. výboru) pro sledování postupu je nutno uvést „komise/výbor pro místní Agendu 
21 nebo MA21“ (v názvu může být kombinováno s dalšími programy) 

- v přehledu členů oficiálního orgánu pro MA21 (komise rady, příp. výbor zastupitelstva) jsou uvedena jména členů a subjekty, které zastupují; 
současně je v přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové reprezentují /veřejnou správu, neziskový sektor či komerční sektor/; musejí 
být zastoupeny současně všechny 3 sektory; jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor 

- pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit usnesení a aktualizovanou verzi seznamu členů oficiálního orgánu pro 
MA21; (v názvu může být kombinováno s dalšími programy) 

- Komise se musí sejít k oficiálnímu jednání alespoň jedenkrát v průběhu roku 
- informace z jednání orgánu MA21 (zápisy ze schůzí, případně výtah z jednání) jsou zveřejňovány na webu MA21 kraje/municipality (na webu 

MA21 musí být uveřejněn alespoň jeden zápis/výtah z jednání z aktuálního kalendářního roku),  



 

Kritérium č. 6: Oficiální orgán samosprávy/mikroregionu/MAS pro MA21 

Ukazatel č. 6.1: Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva)//(hlavního orgánu – např. valné hromady nebo jiného 

příslušného orgánu mikroregionu)//(orgánu MAS) pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a 

komerčního sektoru 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
Pro mikroregiony:  

-  v názvu orgánu mikroregionu pro sledování postupu je nutno uvést „komise/výbor pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu může být 

kombinováno s dalšími programy) 

- v přehledu členů oficiálního orgánu mikroregionu pro MA21 (komise mikroregionu, příp. výbor hlavního orgánu/např. valné 
hromady/mikroregionu) jsou uvedena jména členů a subjekty, které zastupují; současně je v přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové 
reprezentují /veřejnou správu, neziskový sektor či komerční sektor/; musejí být zastoupeny současně všechny 3 sektory; jeden člen může 
zastupovat pouze jeden sektor 

- pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného 
příslušného orgánu mikroregionu a aktualizovanou verzi seznamu členů oficiálního orgánu mikroregionu; (v názvu může být kombinováno s 
dalšími programy) 

- informace z jednání orgánu MA21 (zápisy ze schůzí, případně výtah z jednání) jsou zveřejňovány na webu MA21 mikroregionu (na webu 
MA21 musí být uveřejněn alespoň jeden zápis/výtah z jednání z aktuálního kalendářního roku) 

Pro MAS:  

- v názvu orgánu MAS pro sledování postupu je nutno uvést „komise/výbor pro místní Agendu 21 nebo MA21“ (v názvu může být 

kombinováno s dalšími programy) 
- v přehledu členů oficiálního orgánu MAS pro MA21 (komise MAS, příp. výbor hlavního rozhodovacího orgánu MAS) jsou uvedena jména 

členů a subjekty, které zastupují; současně je v přehledu uvedeno, jaký sektor jednotliví členové reprezentují /veřejnou správu, neziskový 
sektor či komerční sektor/; musejí být zastoupeny současně všechny 3 sektory; jeden člen může zastupovat pouze jeden sektor 

- pro každé volební období (řádné či mimořádné) je nutno znovu doložit usnesení rozhodovacího orgánu MAS a aktualizovanou verzi 
seznamu členů oficiálního orgánu MAS pro MA21; (v názvu může být kombinováno s dalšími programy) 

- informace z jednání orgánu MA21 (zápisy ze schůzí, případně výtah z jednání) jsou zveřejňovány na webu MA21 MAS (na webu MA21 musí 
být uveřejněn alespoň jeden zápis/výtah z jednání z aktuálního kalendářního roku) 

Pouze v kategorii C (základní podmínka): 

- o zasedání krajského orgánu 
pro MA21 krajský koordinátor 
pravidelně informuje všechny 
realizátory MA21 v kraji (např. 
rozesílkou zápisu, případně 
jeho zveřejněním na webu); tuto 
skutečnost uvede do zápisu 

- krajský koordinátor MA21 
informuje všechny obce o MA21 
na celokrajském setkání (např. 
setkání starostů), pokud se 
takové setkání v kraji realizuje; 

 



 

Kritérium č. 6: Oficiální orgán samosprávy/mikroregionu/MAS pro MA21 

Ukazatel č. 6.1: Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva)//(hlavního orgánu – např. valné hromady nebo jiného 

příslušného orgánu mikroregionu)//(orgánu MAS) pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a 

komerčního sektoru 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
tuto skutečnost uvede do zápisu 

DOPORUČENÍ 

- informovat nejen na setkání 
starostů, ale také na setkání 
tajemníků (v návaznosti na 
Strategický rámec rozvoje 
veřejné správy, kde MV uvádí 
MA21 jako jednu ze základních 
metod kvality) 

 

 

Kritérium č. 7: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 

Ukazatel č. 7.1: Realizace osvětových aktivit k UR (např. Den Země, Evropský týden mobility, osvětové akce k dílčím tématům UR) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Minimálně 1 aktivita za rok 

DOKUMENTACE 

Název aktivity: 

Datum konání aktivity: 

Pořadatel aktivity: 

Partneři aktivity: 

Odhad počtu účastníků: 

Způsob zapojení kraje/obce/města/MČ/malé obce/mikroregionu/MAS: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Elektronická verze tiskové zprávy k proběhlé aktivitě 
- Fotodokumentace - nepovinná příloha 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva, scan článku z tisku, scan článku z webu, scan plakátu nebo pozvánky (v případě článků vždy uvádět zdroj a 
datum zveřejnění) 

- je uznáváno pouze jako nepovinné doplňkové informace: video, foto, smlouva s partnery,  

 

  



 

Kritérium č. 7: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 

Ukazatel č. 7.2: Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost 

 kraje obce MČ 
malé obce 

(NEPOVINNÉ) 

mikroregiony 

(NEPOVINNÉ) 

MAS 

(NEPOVINNÉ) 

LIMIT 
Minimálně 1 vzdělávací akce za rok* 

______________________________________________________ 
* Pokud je v daném roce splněn ukazatel 7.3, ukazatel č. 7.2 není třeba vyplňovat. 

DOKUMENTACE 

Název vzdělávací akce: 

Datum konání vzdělávací akce: 

Pořadatel vzdělávací akce: 

Partneři vzdělávací akce: 

Počet účastníků: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Elektronická verze tiskové zprávy / článku k proběhlé vzdělávací akci 
- CV lektora 

- Anotace přednesené prezentace k udržitelnému rozvoji a MA21 
- Prezentace – nepovinná příloha 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- vždy se jedná o vzdělávací akci, zahrnující odborné vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“, který přednáší kvalifikovaný lektor 

- jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva / scan článku s jednoznačným názvem vzdělávacího semináře + přesný datum konání a jménem lektora (vždy 
uvádět datum konání akce, u článků název média), profesní životopis lektora a anotaci přednášky 

- obsahově musí akce zahrnout předepsané minimum informací v souladu s „Minimem k UR“ 
 

Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce (např. přednášky, semináře) s ohledem na splnění požadavku na odborné vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj. 

1. Tematické zaměření přednášky 

a) Přednáška má být věnována tématu udržitelného rozvoje (UR) obecně, případně místní Agendě 21 jako metodě pro uplatňování zásad UR ve veřejné správě. 

b) Hlavní část přednášky může být zaměřena na některé z konkrétních souvisejících témat, např. energetika, doprava, územní rozvoj a další, tyto musejí být ovšem vždy 

pojímané v kontextu UR. 

c) V případě, že je přednáška zaměřena na konkrétní související téma, je nutné dodržet poměr času věnovaného UR obecně vůči konkrétnímu tématu. Minimálně jedna třetina 

celkového času musí být věnována problematice UR a dvě třetiny času pak konkrétnímu dílčímu tématu. 

 

2. Požadavky na obsah obecné části o UR 

a) Vysvětlení pojmu by mělo zahrnout stručnou historii, základní principy a metody hodnocení (cíle a indikátory) se zaměřením na aktuální národní a mezinárodní iniciativy 

(zejména SDG's a strategický rámec Česká republika 2030). 

NELZE UZNAT 
- za naplnění Kritéria není uznáváno pořádání osvětové akce (viz ukazatel 7.1); vzdělávací seminář k udržitelnému rozvoji však může být součástí 

některé z akcí  (např. Týdne udržitelného rozvoje, Týdne mobility apod.) 

DOPORUČENÍ 
- pro vzdělávací akce je možné vybírat doporučené lektory dle seznamu, který odborně garantuje Výbor RVUR pro vzdělávání k udržitelnému rozvoj i 

- zaměřit se na semináře pro školy k tématu UR 

  

http://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=5QbGEIF1Fh0%3d&tabid=94&mid=884&language=cs-CZ&forcedownload=true


 

Kritérium č. 7: Informace a vzdělávání k UR a MA21 

Ukazatel č. 7.3: Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad a 

samosprávu 

 kraje obce MČ 
malé obce 

(NEPOVINNÉ) 
mikroregiony MAS 

LIMIT Minimálně 1 vzdělávací akce v průběhu aktuálního volebního období 

DOKUMENTACE 

Název vzdělávací akce: 

Datum konání vzdělávací akce: 

Pořadatel vzdělávací akce: 

Partneři vzdělávací akce: 

Počet účastníků: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Scan pozvánky pro úředníky 

- CV lektora 
- Anotace přednesené prezentace k udržitelnému rozvoji a MA21 
- Prezentace – nepovinná příloha 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- vždy se jedná o vzdělávací akci, zahrnující odborné vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“, který přednáší kvalifikovaný lektor 
- jako důkaz je uznáváno: tisková zpráva / scan článku / pozvánka s jednoznačným názvem vzdělávacího semináře + přesný datum konání a jménem 

lektora (vždy uvádět datum konání akce, u článků název média), profesní životopis lektora a anotaci přednášky 

- obsahově musí akce zahrnout předepsané minimum informací v souladu s Minimem k UR 
 

Minimální požadavky na obsah vzdělávací akce (např. přednášky, semináře) s ohledem na splnění požadavku na odborné vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj. 

1. Tematické zaměření přednášky 

a) Přednáška má být věnována tématu udržitelného rozvoje (UR) obecně, případně místní Agendě 21 jako metodě pro uplatňování zásad UR ve veřejné správě. 

b) Hlavní část přednášky může být zaměřena na některé z konkrétních souvisejících témat, např. energetika, doprava, územní rozvoj a další, tyto musejí být ovšem vždy 

pojímané v kontextu UR. 

c) V případě, že je přednáška zaměřena na konkrétní související téma, je nutné dodržet poměr času věnovaného UR obecně vůči konkrétnímu tématu. Minimálně jedna třetina 

celkového času musí být věnována problematice UR a dvě třetiny času pak konkrétnímu dílčímu tématu. 

 

2. Požadavky na obsah obecné části o UR 

a) Vysvětlení pojmu by mělo zahrnout stručnou historii, základní principy a metody hodnocení (cíle a indikátory) se zaměřením na aktuální národní a mezinárodní iniciativy 

(zejména SDG's a strategický rámec Česká republika 2030). 

DOPORUČENÍ 
- pro vzdělávací akce je možné vybírat doporučené lektory dle seznamu, který odborně garantuje Výbor RVUR pro vzdělávání k udržitelnému rozvoj i 
- vzdělávací akci uspořádat rok následující po volbách 

 

  

https://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=5QbGElF1Fh0%3d&tabid=94&portalid=0&mid=438&language=cs-CZ


 

 

Kritérium č. 8: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

Ukazatel č. 8.1: Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo zastupitelstvem města/obce)/(hlavního orgánu – 

např. valnou hromadou nebo příslušným orgánem mikroregionu)/(příslušným rozhodovacím orgánem MAS) 

Znění ukazatele pouze pro kraje 

Ukazatel č. 8.1: Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 

LIMIT 
Minimálně 1x za rok 

/speciální pravidlo pro kraje – viz níže/ 

DOKUMENTACE 
Projekt / aktivita: 

Oblast využití finanční podpory: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

Pro kraje: 

- Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 a 
- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 

nebo 

- jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu kraje 
- důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování 

 

Pro obce/MČ/malé obce: 

- Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 a 
- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 

nebo 

- jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu municipality 

- důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování 
 

Pro mikroregiony: 

- Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) nebo jiného příslušného orgánu mikroregionu o schválení finanční podpory pro 
konkrétní aktivitu MA21 a 

- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 
nebo 

- jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu mikroregionu 

- důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování 
 

Pro MAS: 

- Scan výpisu z usnesení příslušného rozhodovacího orgánu MAS o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 a 

- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 
nebo 

- jiný doklad o přidělení finanční podpory pro konkrétní aktivitu MA21 z rozpočtu MAS 

- důkaz, že aktivita vzešla z komunitního plánování 



 

Kritérium č. 8: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

Ukazatel č. 8.1: Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo zastupitelstvem města/obce)/(hlavního orgánu – 

např. valnou hromadou nebo příslušným orgánem mikroregionu)/(příslušným rozhodovacím orgánem MAS) 

Znění ukazatele pouze pro kraje 

Ukazatel č. 8.1: Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

Pro kraje: 

- vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu kraje 

- uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z 
výše uvedených forem komunitního plánování) 

 

Pro obce/MČ/malé obce: 

- vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu municipality 
- uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z 

výše uvedených forem komunitního plánování) 

Pro mikroregiony: 

- vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu mikroregionu 
- uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z 

výše uvedených forem komunitního plánování) 

Pro MAS: 

- vždy se má jednat o výdaj z rozpočtu MAS 
- uvedené pravidlo platí i v případě důkazu prostřednictvím systému finanční podpory (je nutno doložit podporu konkrétní aktivity, po které je poptávka z 

výše uvedených forem komunitního plánování) 

 

Pro obce/MČ/malé obce: 

- musí být prokázáno, že se jedná o podporu z rozpočtu municipality pro realizaci MA21 
prostřednictvím financování aktivit, které reagují na komunitní plánování: např. řešení ověřeného 
problému z veřejného fóra k UR nebo z jiného komunitního plánování (aktivita vyhlašovaná 
přímo na veřejném fóru; aktivita participativního rozpočtu; ap.) 

Pro mikroregiony: 

- musí být prokázáno, že se jedná o podporu z rozpočtu municipality pro realizaci MA21 
prostřednictvím financování aktivit, které reagují na komunitní plánování např. řešení ověřeného 
problému z veřejného fóra k UR nebo z jiného komunitního plánování (aktivita vyhlašovaná 
přímo na veřejném fóru; aktivita participativního rozpočtu; ap.) 

Pro MAS: 

- musí být prokázáno, že se jedná o podporu z rozpočtu MAS pro realizaci MA21 prostřednictvím 
financování aktivit, které reagují na komunitní plánování: např. řešení ověřeného problému z 
veřejného fóra k UR nebo z jiného komunitního plánování (aktivita vyhlašovaná přímo na 
veřejném fóru; aktivita participativního rozpočtu; ap.) 



 

Kritérium č. 8: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

Ukazatel č. 8.1: Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo zastupitelstvem města/obce)/(hlavního orgánu – 

např. valnou hromadou nebo příslušným orgánem mikroregionu)/(příslušným rozhodovacím orgánem MAS) 

Znění ukazatele pouze pro kraje 

Ukazatel č. 8.1: Schválení systému finanční podpory realizátorů MA21 v území kraje 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
Pouze v kategorii C (základní podmínka): 

- je vyžadován systém finanční 
podpory pro motivaci realizátorů 
MA21 v území kraje k postupu 
podle kritérií MA21 

 

NELZE UZNAT 
- za naplnění Kritéria není uznáváno navýšení některé provozní položky v rozpočtu kraje/obce/MČ/města/malé obce/mikroregionu/MAS, i když reaguje 

na poptávku z veřejného plánování (např. navýšení prostředků na údržbu zeleně) 

 

  



 

Kritérium č. 9: Pravidelné plánování s veřejností k tématům UR 

Ukazatel č. 9.1: Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: 

1 zjišťování potřeb 

2 konzultace návrhu 

3 prezentace výsledného řešení 

 

kraje 

(povinné až při postupu 

do  

Kategorie B) 

obce MČ 

malé obce 

(povinné až při 

postupu do  

Kategorie B) 

mikroregiony MAS 

LIMIT 
Pouze v kategorii B  

minimálně 1 x za 2 roky  

minimálně 1 plánovací akce za 

rok 

Pouze v kategorii B 

minimálně 1 x za 2 roky 
minimálně 1 plánovací akce za rok 

DOKUMENTACE 

Název plánovací akce 

Téma/obsah akce 

Datum konání akce: 

 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Elektronická verze zápisu nebo záznamu k proběhlé plánovací akci.  
- Fotodokumentace – nepovinná příloha 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- Zápis, nebo záznam z proběhlé akce musí obsahovat přesnou informaci, co bylo předmětem plánování a popis postupu ve všech fázích participace 
(zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení) 

- malé obce a kraje tento ukazatel povinně vykazují až při postupu do kategorie B. Pro získání kategorie C je ukazatel pro malé obce a kraje 
nepovinný. 

NELZE UZNAT 

- nelze uznat jako důkaz pozvánku na akci  

- z důvodu kvalitativních nároků na komunitní plánování nelze uznat jako důkaz akce těchto typů: běžné schůze a jiná běžná diskusní a informační 
setkání s veřejností bez struktury oblastí a možnosti veřejnosti dosáhnout definování priorit rozvoje;  

- ankety a dotazníková šetření lze uznat jako postup při realizaci některé dílčí fáze participačního procesu (např. ve fázi zjišťování potřeb), nicméně 
osobní setkání v rámci diskusí a projednávání záměrů či problémů jsou nezbytnou součástí procesu. Nelze uznat akce, kde osobní setkání v žádné 
fázi neproběhlo.  

POZNÁMKA 

- v Kategorii C je smyslem tohoto ukazatele uplatnění pokročilých metod spolupráce s veřejností, zahrnujících následující fáze participace: 
ad 1) zjišťování potřeb 

ad 2) konzultace návrhu 

ad 3) prezentace výsledného řešení 

 

 

Kritérium č. 10: Certifikované proškolení koordinátora MA21 

Ukazatel č. 10.1: Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony  MAS 



 

LIMIT absolvování 1 akreditovaného kurzu ročně 

DOKUMENTACE 
Jméno a příjmení školené osoby: 

Název a Číslo akreditovaného vzdělávacího programu: 

Název školicí instituce: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 
- Scan potvrzení (certifikátu) o absolvování nebo aktuální účasti v akreditovaném vzdělávání od školicí instituce 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

- vybraný akreditovaný kurz musí svým odborným zaměřením rozvíjet některou ze základních znalostí/dovedností koordinátora MA21 specifikovaných 
níže:  

 Odborné znalosti k UR a MA21 (koncepce/strategie, metodiky, kritéria MA21, nástroje) 
 Participační techniky a metody (veřejná projednání, kulaté stoly, osvětové akce, facilitace, moderace) 
 Komunikační dovednosti (jednání, prezentace, týmová práce)  

 Práce s informacemi (získávání a třídění informací, zdroje, dobrá praxe) 
 Orientace v plánovacích procesech (komunitní a strategické plánování) 
 Znalost fungování úřadu (hlavní aktéři, struktura úřadu)  

 Medializace (spolupráci s médii, publicita výstupů, dostupné nástroje)  
 Organizační dovednosti (příprava a vyhodnocení akcí ad.)  
 IT dovednosti (rutinní obsluha PC, online nástroje pro MA21) 

POZNÁMKA - v roce nástupu do funkce koordinátor absolvuje základní školení MŽP k MA21 (viz. Ukazatel 1.2) 

 

  



 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.1: Správa věcí veřejných a územní rozvoj (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  

- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.2: Životní prostředí (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  

- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.3: Udržitelná spotřeba a výroba (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  

- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.4: Doprava a mobilita (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 



 

LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  

- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.5: Zdraví (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  

- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.6: Místní ekonomika a podnikání (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  

- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.7: Vzdělávání a výchova (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  



 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  
- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.8: Kultura a volný čas (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  
- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.9: Sociální prostředí (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  
- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 

 

Kritérium č. 11: Audity UR v kategorii C /nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti */ 

Ukazatel č. 11.10: Globální odpovědnost (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 kraje obce MČ malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky 

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

Datum vyjádření hodnotitele k předloženému Auditu UR  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  
- Stanovisko hodnotitele  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy (nepovinná příloha) 

 



 

*Podrobný postup pro přidělení stupně pokročilosti je uvedený v Zásadách MA21.  

  



 

 

 

Kategorie B 

SYSTÉM ŘÍZENÍ • ucelená strategie udržitelného rozvoje připravená za účasti expertů, partnerů a veřejnosti • dílčí koncepce 

respektují principy udržitelného rozvoje • systémová a finanční podpora aktivit MA21 z vlastních i externích zdrojů • měření a 

hodnocení postupu k udržitelnému rozvoji • aktivní sdílení příkladů dobré praxe 

Povinná jsou uvedená Kritéria a Pravidla MA21 doporučení jsou nepovinná.  

Realizátoři, kteří zpracovávají Audit UR (sebehodnocení dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) nedokládají plnění Kritérií pro kategorii B ani nižších kategorií, 

s výjimkou Kritéria č. 1, 6 a 17. Podrobný popis procesu hodnocení v kategorii B je popsán v Zásadách MA21. 

Kritérium č. 12: Strategie UR města/obce nebo strategický plán rozvoje města/obce respektující principy UR 

Ukazatel č. 12.1: Strategický plán rozvoje obsahující závazek k podpoře principů UR 

 obce MČ kraje malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT   Ano/Ne 

DOKUMENTACE 
  Název dokumentu: 

Datum schválení dokumentu: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

  - Pro kraje a malé obce: Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu a 
- Pro mikroregiony: Scan výpisu z usnesení hlavního orgánu (např. valné hromady) mikroregionu o schválení 

dokumentu a 
- Pro MAS: Scan výpisu z usnesení hlavního rozhodovacího orgánu MAS o schválení dokumentu a 

 

- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 
- Elektronická verze dokumentu 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

  - sledování všech 3 pilířů UR ve strategickém plánu  
- - oficiální závazek zastupitelstva / hlavního orgánu mikroregionu či MAS ke směřování strategie k UR (v textu 

strategie nebo v textu usneseni k materiálu) 
- - provázání a průběžné sledování min. 1 mezinárodního ukazatele UR jako oficiálního indikátoru strategie 1 a 

sadou vlastních indikátorů 

DOPORUČENÍ 

  - - zpracování střednědobého plánu na volební období (k dlouhodobé strategii) - jako průmět politického „koaličního 
programu“ do strategického postupu k UR 

- - zpracování krátkodobého akčního plánu na 1-2 roky ke strategii - jako nástroje pro finanční řízení reálného 
strategického postupu k UR 

- - posouzení zásobníku strategických projektů z hledisek vlivu na UR 

 

Kritérium č. 13: Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR města/obce nebo strategickým plánem rozvoje města/obce respektujícím principy 

UR 

Ukazatel č. 13.1: Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR 



 

 obce MČ kraje 
malé obce 

(NEPOVINNÉ) 

Mikroregiony 

(NEPOVINNÉ) 

MAS 

(NEPOVINNÉ) 
LIMIT   Prohlášení o naplňování principů UR uvedeno min. v 1 platné dílčí koncepci 

DOKUMENTACE 
  Název dokumentu: 

Datum schválení dokumentu: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

  - Scan výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení dokumentu (koncepce) a 
- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno 
- Elektronická verze dokumentu (koncepce) 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

  - je vyžadována dílčí koncepce v libovolném tématu UR, ale nesmí se jednat o běžnou koncepci, kterou je vyžadována 
legislativou (např. Plán odpadového hospodářství není uznatelným důkazem) 

PŘÍKLAD   - dílčí koncepcí k tématu UR může být např. Plán udržitelné mobility, Energetická koncepce, ap. 

 

Kritérium č. 14.: Systém finanční podpory pro realizaci opatření MA21 

Ukazatel č. 14.1: Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 

 obce MČ kraje 
malé obce 

(NEPOVINNÉ) 

mikroregiony 

(NEPOVINNÉ) 
MAS 

LIMIT   Ano/Ne 

DOKUMENTACE 

   Datum usnesení o schválení systému finanční podpory: 

 

Typ systému finanční podpory (např. grantový systém atp.): 

 

Potvrzení aktuálnosti informací: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

   - Scan výpisu z usnesení rozhodovacího orgánu MAS o schválení systému finanční podpory  
- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno  
- Elektronická verze pravidel systému finanční podpory, s vyznačením souvislosti s MA21  

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

   -  v systému finanční podpory musí být prokázáno, že se jedná o systémový nástroj k podpoře z 
rozpočtu MAS pro realizaci MA21.  

DOPORUČENÍ    - zavést samostatnou část grantového systému MAS k tématu MA21 (pod garancí komise MA21) 

 

  



 

 

Kritérium č. 15: Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR 

Ukazatel č. 15.1: Stanovení a sledování indikátorů UR 

 obce MČ kraje malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT   1x za 3 roky 

DOKUMENTACE   Celkový počet sledovaných indikátorů v rámci Strategie UR: 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

   

- Elektronický přehled a vyhodnocení sledovaných indikátorů 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

  - je nutno sledovat vlastní indikátory v návaznosti na sledování úspěšnosti konkrétních cílů Strategie UR  
- nelze uznat jako důkaz sledování pouze ECI indikátorů  

DOPORUČENÍ 
  - vytvoření malé stálé sady pravidelně sledovaných indikátorů (užší výběr ze strategických, komunitních, 

mezinárodních či tematických indikátorů) a její pravidelné sledování 

 

Kritérium č. 16: Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21 

Ukazatel č. 16.1: Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné 

databáze 

 obce MČ kraje malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT   Ano/Ne 

DOKUMENTACE 
  Název akce/databáze, kde byly příklady dobré praxe prezentovány: 

Datum, kdy byly příklady dobré praxe na akci/v databázi prezentovány (v aktuálním roce): 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

  - Elektronická prezentace (ppt prezentace nebo popis) příkladů dobré praxe nebo odkaz na elektronický popis 
příkladů dobré praxe v rámci veřejně přístupné databáze 

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

  - jako důkaz jsou uznávány celostátní či mezinárodní weby dobré praxe (zejména rozcestník „DobraPraxe.cz“ nebo 
zde uvedené podobné weby)  

- je nutné, aby prezentace dobré praxe proběhla v aktuálním hodnoceném období  

NELZE UZNAT   - příklady z webu Dobrá praxe v kategorii střípků 

 

 

 

Kritérium č. 17: Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR 

Ukazatel č. 17.1: Ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro sledování stavu UR 

 obce MČ kraje malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT Ano/Ne    



 

Kritérium č. 17: Oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR 

Ukazatel č. 17.1: Ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro sledování stavu UR 

 obce MČ kraje malé obce mikroregiony MAS 

DOKUMENTACE 
Název orgánu:  

Datum ustavení orgánu:  

   

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva o ustanovení nebo pověření orgánu a  
- Odkaz na webové stránky, kde je usnesení zveřejněno  
- seznam členů. 

  -  

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

-  v rámci důkazu je nutno dodat informace o systémovém fungování orgánu 
samosprávy při sledování stavu UR (zodpovědnosti, řešená témata a výstupy 
řešení, harmonogram roční práce orgánu (vložit v celkovém ZIP souboru k důkazu)  

- zápisy ze schůzí orgánu UR jsou zveřejňovány na webu MA21 municipality (na 
webu MA21 musí být uveřejněn alespoň jeden zápis z aktuálního kalendářního 
roku)  

- koordinátor MA21 musí být členem nebo stálým hostem orgánu samosprávy pro 
sledování stavu UR  

  -  

DOPORUČENÍ 

- ustavení výboru zastupitelstva či komise rady s oficiální odpovědností za 
implementaci strategie k UR - ve formě oficiálního „strategického týmu“ k 
operativnímu řízení strategie/akčního plánu dle stanoveného implementačního 
procesu a současně k hodnocení stavu a trendů UR v místě (např. vedení města, 
tajemník, vedoucí relevantních odborů, manažeři kvality a další odborně fundované 
osoby; externí odborníci - většinou jako hosté)  
/ pozn. nenahrazuje běžnou komisi MA21, zaměřenou na rozvoj komunitního 

partnerství pro UR, která je standardem pro kategorie C, B, A /  

  -  

 

  



 

 

Kritérium č. 18: Management kvality v rámci veřejné správy 

Ukazatel č. 18.1: Zavedení systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu 

 obce MČ kraje 
malé obce 

(NEPOVINNÉ) 

mikroregiony 

(NEPOVINNÉ) 

MAS 

(NEPOVINNÉ) 
LIMIT   Ano/Ne 

DOKUMENTACE 
  Název certifikace:  

Datum získání certifikace:  

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

  - Scan certifikátu metody kvality  
nebo  

- Plán zlepšování v rámci realizované metody kvality  

NEZBYTNÁ 

PODMÍNKA 

  - minimálně 1 další metoda nebo nástroj kvality v rámci veřejné správy, propojená s MA21  
- jsou uznávány další metody a nástroje kvality doporučované Ministerstvem vnitra, zabývající se kompletní činností 

úřadu (CAF, Benchmarking, ISO řady 9001, EFQM, BSC)  

DOPORUČENÍ 
  - kromě základních metod kvality je doporučeno zabývat se dalšími specializovanými metodami a postupy úřadu v 

souvislosti s UR: EMAS, ISO řady 14001, společenská odpovědnost (CSR), energetický management, ad.  
- vybrané vhodné postupy je doporučeno realizovat i ve zřizovaných organizacích (např. školy, technické služby aj.)  

 

  



 

 

Kritérium č. 19: Audit udržitelného rozvoje v kategorii B 

Ukazatel č. 19.1: Audit UR ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 obce MČ kraje malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky  

DOKUMENTACE 
Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy  

Datum vyjádření oponentního týmu k předloženému 

Auditu UR  

 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  
-  Stanovisko oponentního týmu  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

 

 

  



 

 

 

Kategorie A 

DLOUHODOBÝ PROCES • komplexní proces strategického řízení • MA21 koordinuje a dozoruje stálý orgán rady či 

zastupitelstva • koordinace s dalšími metodami řízení kvality veřejné správy • důkladné sledování a vyhodnocování stavu 

udržitelného rozvoje na základě stanovených indikátorů, tzv. Audit udržitelného rozvoje 

 

Podrobný popis procesu hodnocení v kategorii A je popsán v Zásadách MA21. 

Kritérium č. 20: Principy UR jsou ve městě/obci/MČ/kraji/malé obci/mikroregionu/MAS prakticky uplatňovány 

Ukazatel č. 20.1: Audity UR v kategorii A (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) 

 obce MČ kraje malé obce mikroregiony MAS 
LIMIT 1x za 3 roky  

DOKUMENTACE Datum vyjádření oficiálního orgánu samosprávy.  

Datum vyjádření oponentního týmu k předloženému 

Auditu UR  

 

PŘÍLOHA 

(DŮKAZ) 

- Audit UR  
- Stanovisko oponentního týmu  
- Vyjádření oficiálního orgánu samosprávy 

 

 



 

3. PRAVIDLA pro místní obhajobu MA21 (Kategorie A, B) 
 

Cílem místní obhajoby je podrobně posoudit kvalitu realizace MA21 z pohledu národních hodnotitelů, ve spolupráci s místními partnery. Obhajoba je vždy otevřena pro 

místní partnery, širokou veřejnost a další externí návštěvníky – zejména pro jiné realizátory MA21, pro které má sloužit jako zdroj dobré praxe a inspirace. 

Podrobný popis postupu při obhajobě v kategorii B a A je popsán v Zásadách MA21. 

 

Místní obhajoby MA21 
Realizátor, ve spolupráci s partnery, v prezentacích představí stav UR – dle vlastního Auditu UR, vyhodnocení slabých stránek trendy, inovace. Při reauditu v rámci 

obhajoby prezentuje plnění podmínek a doporučení expertního týmu. 

 

Časové schéma prezentací 

 

rozsah prezentace ke stavu témat UR: max. 1,0 h. 

přestávka: 
15 minut 

dále navazuje: otázky hodnotitelů  
cca 1,0 h.  

CELKOVĚ OBHAJOBA: 
cca 2 h. 30 min.  

 

 

4. Národní přehlídka MA21 (Kategorie A,B) 

Cílem národní přehlídky je stručně prezentovat nejpokročilejší MA21 a příklady dobré praxe. Národní přehlídka je vždy otevřena pro veškeré návštěvníky z úrovně národní, regionální i místní, 

vč. případných mezinárodních hostů. Podrobná pravidla stanoví v každém roce supervizor. 

 

5. Informační ZDROJE a přílohy 

Databáze MA21 a základní informace o MA21: http://www.MA21.cz 

zde jsou k dispozici: 

- Kritéria a Pravidla hodnocení MA21  

- Metodika hodnoceni udržitelných měst; Audit udržitelného rozvoje pro realizátory MA21 v ČR.    

- odkazy na řadu dalších internetových informačních zdrojů k MA21. 

 

Doplňující informace jsou na tematickém webu NSZM ČR k MA21: http://mistniAgenda21.cz 

a dílčí informace o postupu realizátorů MA21 na webu: http://mistniAgenda21.cz/podklad-info 

  

http://www.ma21.cz/
http://mistniagenda21.cz/
http://mistniagenda21.cz/podklad-info


 

PŘÍLOHY: 

Příloha 1. 10 témat udržitelného rozvoje 
/ využíváno v Metodice hodnocení MA21 v ČR dle struktury mezinárodních Aalborských závazků;  

upraveno do podmínek ČR pro účely hodnocení udržitelného rozvoje v Kategorii A MA21 / 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj  

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava  

5. Zdraví obyvatel  

6. Místní ekonomika a podnikání  

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice  

9. Sociální prostředí  

10. Globální odpovědnost  

 

 

 


