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Národní síť Zdravých měst ČR 
Zkušenosti z pilotní evaluace 

udržitelného rozvoje měst 
 

 
 
 

 Konference „Evaluace pro budoucnost“ 
  

Praha, 30. května 2012 
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Projekt Zdravé město WHO  
a místní Agenda 21 



MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ: 
    Světová zdravotní organizace [WHO] OSN-odb.garant  

  Energy-Cities  evropská asociace 

  ICLEI  globální asociace 

NÁRODNÍ ÚROVEŇ: 
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
  Ministerstvo životního prostředí ČR 
  Český statistický úřad [ČSÚ]  
  Státní zdravotní ústav [SZÚ] 

  Česká informační agentura živ.prostředí [CENIA]   
  Ústav zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] 

  Svaz měst a obcí ČR 
  Národní síť Místních akčních skupin ČR 

Oficiální partneři NSZM ČR 



Zdravá města,  obce, regiony v ČR  

2012 

106 členů NSZM (města, kraje, mikroregiony, malé obce) 
regionální vliv: 2 250 obcí = 3,795 mil. obyvatel /37% populace ČR/ 



Zdravé město a místní Agenda 21 
Přínosy pro municipalitu/region 
 
a. vyrovnaný rozvoj v 10ti hlavních tématech  
    podle nejlepší praxe v Evropě 
  
b. projektová kapacita  
    .. připravenost na čerpání zdrojů EU 
  
c. efektivní veřejná správa  
    + efektivní využívání veřejných zdrojů 
    dobrá komunikace o potřebách obyvatel  
     a transparentní strategické řízení 
  
d. konkurenceschopnost v rámci Evropy 
    .. příznivé podmínky pro život obyvatel  
       



  

8. Konference kvality ve veř. správě 

Ocenění postupu Zdravých měst  
v kvalitní realizaci metody MA21 

29. února 2012, Praha 
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www.DobraPraxe.cz 
[180 příkladů z 50ti míst v ČR i zahraničí] 



Zdravé město, obec, region, 
místní Agenda 21 

  

 = dlouhodobý systém 
 

MÍSTNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ 
ZDRAVÍ a KVALITY ŽIVOTA  

 

/ je nutné evaluovat ! / 

           



Zdravé město, obec, region, 
- schéma metody „místní Agenda 21“ 

Komunitní postupy,  
zapojení veřejnosti, 
místní partnerství 

Expertní 
plánování  

a řízení 

© NSZM ČR  

Kvalita života  
 
 

Udržitelný 
rozvoj 

 

 

EVALUACE 

VÝSTUPŮ 

 

/ STAV a TRENDY / 

EVALUACE 

PROCESŮ 



Zvyšování kvality veřejné správy  
- kategorie „místní Agendy 21“ 



Fórum  
Zdravého města 

rok 2011:  
 

proběhlo 45 akcí 
3000 účastníků 

 

Komunitní postupy k udržit. rozvoji 
/kat.“C“ MA21/ 
- eval.: kvalita procesů zapojení veřejnosti 



„MÍSTNÍ AKCE“ 
projekty a aktivity 
pro kvalitu života, 

zdraví   
a k uplatňování  

udržitelného rozvoje 

Komunitní základ 
Místní partnerství 

Komunitní plánování 
[induktivní proces] 

Expertní plánování 
[deduktivní proces] 

Q 
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Politické 
zastřešení, 

veřejná správa 

Strategické řízení k udržit. rozvoji 
/kat.“B“ MA21/ 
- eval.: kvalita procesů řízení 

Sledování 
podmínek a vlivů 
na kvalitu života 



Stav a trendy udržitelného rozvoje 
/kat.“A“ MA21/ 
- eval.: Audit 10-ti témat UR 

www.MistniAgenda21.cz/kategorieA 

http://www.mistniagenda21.cz/kategorieA


TÉMATA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj  

2. Životní prostředí  

3. Udržitelná spotřeba a výroba  

4. Doprava a mobilita  

5. Zdraví obyvatel  

6. Místní ekonomika a podnikání  

7. Vzdělávání a výchova  

8. Kultura a místní tradice  

9. Sociální prostředí  

10. Globální odpovědnost  

 

Metodika evaluace  
udržitelného rozvoje města 

dle evropských standardů 

pro města  

/ tzv. Aalborské závazky / 



ne 

Žádost  
municipality 

o obhajobu kat.A 

je 
Audit UR 

ok? 

-> oponentura 
Auditu 

ano 

super 
vizor 

I. 

III. 

IV. 

Výsledné 
stanovisko ke kat.A    

V. PS 
MA21 

Předání Auditu UR  
municipality 

II. 28.2. 

Procedura evaluace 
udržitelného rozvoje 
města v roce 2013 
 

Pracovní skupina  
pro místní Agendu 21 
při RVUR 
+ expertní tým 
  

31.1. 

5.3.-
25.9. 

5.3. 

30.9. 
ano 

ne 



Požadavky pro A* 
 

• pro dosažení minimální úrovně 
kategorie „A*“ je nutné dosáhnout 
hodnocení „splňuje bez podmínek“  
pro téma č. 1 – Správa věcí veřejných  
 

• maximálně v jednom tématu 
hodnocení „nesplňuje“.  

Stanovené limity v evaluaci měst  
v kategorii “A“ místní Agendy 21 (I.+II.) 



Požadavky pro A* 
 

• minimálně v jedné oblasti  
libovolného tématu UR  

municipalita prokazuje  
excelentní výsledky  
při uplatňování principů UR v rámci ČR  

Stanovené limity v evaluaci měst  
v kategorii “A“ místní Agendy 21 (III.) 





Pozvánka 

Konference NSZM + Obhajoba MA21 
20. listopadu 2012, Praha 
/ Kaiserštejnský palác, Malá Strana / 
 



www.ZdravaMesta.cz 
[možnost zasílání aktualit e-mailem + Facebook] 



 

 Petr Švec 
  

 Národní síť Zdravých měst ČR 
 

 E:  svec@nszm.cz 
 M:  602 500 639 
 W:   www.ZdravaMesta.cz 
 

Děkuji za pozornost. 

KONTAKT 


