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1. Naplňování kritérií  MA21 – splnění kritérií kategorie „B“  
 

Statutární město Jihlava je členem NSZM ČR od roku 2007 a prostřednictvím Projektu Zdravé město 
realizuje MA21 a naplňuje kritéria v Databázi MA21. V roce 2017 postoupilo Zdravé město Jihlava do 
kategorie „B“.  

U kritéria 20 – Management kvality v rámci veřejné správy, jehož ukazatelem je „Zavedení systému řízení 
kvality v rámci činnosti úřadu města/obce“ byla dána městu podmínka - Zavedení systému řízení kvality dle 
normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, případně jiného standardizovaného komplexního 
systému řízení a zvyšování kvality veřejné správy a služeb kromě MA21, do 12 měsíců, resp. do obhajoby 
případně přidělené kategorie B místní Agendy 21 v roce 2018.  

Rada města Jihlavy přijala na 67. schůzi konané dne 31. 8. 2017 usnesení č. 873/2017-RM – Rada města 
Jihlavy schvaluje změnu usnesení č. 298/017-RM ze dne 30. 3. 2017 takto: Přijetí metody kvality ISO 9001: 
2016 s certifikací a schvaluje změnu termínu splnění usnesení. Provede: tajemník MMJ, MMJ, termín: 30. 6. 
2018. 
 
Termín splnění: do 30. 9. 2018 
Odpovědnost: tajemník MMJ, manažer kvality 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, NSZM ČR, MŽP 

 
 

2. Vnitřní Audit UR (sebehodnocení) dle Metodiky hodnocení kategorie „A“ místní Agendy 21 (dle 
Aalborgských závazků) – oponentní stanovisko k Auditu UR 

 
V roce 2017 byl schválen Audit UR v kategorii „B“ Pracovní skupinou MA21 při Radě vlády pro udržitelný 
rozvoj (PSMA21 RVUR). K Auditu UR expertní tým vypracoval oponentní stanovisko. Dle tohoto stanoviska 
byla statutárnímu městu Jihlava doporučena opatření na zlepšení ve všech 10 tématech na následující 3 
roky. V průběhu roku 2018 proběhne stanovení priorit opatření v jednotlivých letech a jejich částečné 
naplnění v roce 2018. Vzhledem k tomu, že se jedná o více oborová opatření, je nutná součinnost celého 
vedení statutárního města Jihlavy a odborů MMJ. 
 
V říjnu 2018 bude probíhat veřejná obhajoba kategorie „B“ dle kritérií MA21, kde budou prezentována 
uskutečněná opatření před PSMA21 RVUR (na základě oponentního stanoviska k Auditu UR statutárního 
města Jihlava). 
 
Termín splnění: do 31. 10. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, garanti jednotlivých témat Auditu UR, 
Komise PZM a MA21 
Spolupráce: náměstci primátora, odbory MMJ, organizace zřizované a zakládané městem, odborní partneři, 
partnerské organizace PZM a MA21, PSMA21 RVUR (expertní tým) 
 
 

3. Strategický tým statutární města Jihlavy  
 
Na jednání Strategického týmu budou předkládána a projednávána témata týkající se PZM a MA21 jako 
např. propojování Auditu UR se strategickými dokumenty/oborovými koncepcemi města, příprava a 
vyhodnocování strategických dokumentů, plnění připomínek vyplývající z hodnocení stavu UR ve městě 
(PSMA21 RVUR) – výběr/plánování vhodných opatření/projektů, příprava a slaďování veřejných projednání, 
komunikace s občany, ankety, průzkumy a další aktuální témata. 
  
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: členové strategického týmu, dotčené odbory MMJ  
 
 

4. Aktivní zapojení do celostátních komunitních kampaní  
 

Osvětové kampaně: Den Země (22. 4.), Světlo pro AIDS (18. 5.), Do práce na kole (květen – červen), Den 
bez tabáku (31. 5.), Dny bez úrazů (3. – 13. 6.), Evropský týden mobility (16. – 22. 9.). Zdravé město Jihlava 
realizuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi v průběhu roku několik komunitních a osvětových 
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kampaní. U kampaní chceme zlepšit propagaci i návštěvnost, rozšířit obsah a zapojit více partnerů. Některé 
kampaně zahrneme do žádosti o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina (viz bod 6 tohoto plánu). 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠPJ, Kraj Vysočina, 
NSZM ČR 
 

 
5. Práce s veřejností 

 
V letošním roce budeme pokračovat v dalším aktivním zapojování veřejnosti do dění ve městě a prohlubovat 
ochotu radnice naslouchat přáním občanů. V plánu máme uspořádat Fórum mladých, veřejné projednávání 
k aktualizaci Zdravotního plánu města Jihlavy a další tematické diskuse a kulaté stoly ke komunitnímu 
projednání aktuálních místních problémů či záměrů. Budeme spolupracovat s odbory MMJ, které budou 
pořádat veřejná projednání dle své potřeby. 
 
Výstupy z Fóra mladých budeme ověřovat prostřednictvím následné ankety v jihlavských ZŠ a SŠ.  
 
Pro zjištění názorů občanů budeme používat i interaktivní pocitovou mapu, jakožto další z nástrojů ke 
zlepšení komunikace s občany. 
Práce z veřejností je jedna z aktivit, kterou zahrneme do žádosti o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina (viz 
bod 6 tohoto plánu). 
 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, jihlavské ZŠ a SŠ, partnerské organizace PZM a MA21, odborní 
partneři, Kraj Vysočina, NSZM ČR, veřejnost 
 

 
6. Získávání externích zdrojů na realizaci MA21 

 
Požádáme o podporu na aktivity PZM a MA21 ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina pro 
rok 2018. V případě získání prostředků budeme projekt realizovat. Název projektu „Zdravé město 
Jihlava 2018“, aktivity: 1) Grafická úprava a tisk dokumentu - Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu 
obyvatel města Jihlavy 2) Práce s veřejností, 3) Osvětové kampaně, 4) Vzdělávání. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21, Kraj 
Vysočina 
 

 
 

7. Realizace Dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 
 

Dotační program je systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, 
kteří chtějí přispět k naplňování cílů Projektu Zdravé město a MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod., 
a to na základě zpracovaného projektu. V rámci tohoto dotačního programu došlo k navýšení částky 
z rozpočtu statutárního města Jihlavy pro rok 2018 na 400 000 Kč; zvýšila se i výše dotace na jeden projekt 
z dosavadních 20 000 Kč na 30 000 Kč (na základě doporučení oponentního stanoviska expertů k Auditu 
UR).  
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018  
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, partnerské organizace PZM a MA21, Komise PZM a MA21 
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8. Sledování vlastních indikátorů 

 
Vlastní indikátory pro statutární město Jihlava jsou sledovány v souvislosti s vyhodnocováním  
Akčního plánu pro příslušný rok ke Strategickému plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020, jehož 
aktualizovaná verze bude v letošním roce předložena ke schválení Zastupitelstvu města Jihlavy.  
V roce 2018 je hlavním cílem prověření provázanosti indikátorů v jednotlivých oborových koncepcích, 
Strategickém plánu a v Auditu UR. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: Strategický tým statutárního města Jihlavy 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ 

 
 

9. Propagace Projektu Zdravé město a jednotný vizuální styl 
 

V nejvyšší možné míře využívat v propagaci Zdravého města Jihlavy jednotný vizuální styl a dle možností jej 
rozšiřovat. U všech tiskových zpráv, plakátů, prezentací apod. bude uveřejňováno logo Zdravého města. 
 
V Pravidlech a Výzvě statutárního města Jihlavy pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 je kladen 
důraz na propagaci PZM a MA21. Příjemci dotace mají povinnost prezentovat Zdravé město Jihlava na 
propagačních materiálech (pozvánkách, plakátech) i přímo na akcích prostřednictvím propagačních 
materiálů PZM. K tomuto účelu byla v předchozích 2 letech zakoupena křídla s logem Zdravého města a 
reklamní banner s logem Zdravého města, dále je příjemcům dotace umožněna výpůjčka stanu s logem 
Zdravého města. 
Tyto reklamní předměty budou samozřejmě využívány i na všech veřejných diskusích, osvětových akcích a 
kampaních Zdravého města. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, tiskový mluvčí 
Spolupráce: příjemci dotace v rámci PZM a MA21 
 
 

10. Akreditované vzdělávání koordinátorky 
 

Vzdělávání koordinátorky PZM a MA21 je důležité pro získání zkušeností a dobré praxe. Doložení dokladu  
o ukončeném akreditovaném vzdělávání je také nezbytné pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se 
zúčastní akreditovaného školení minimálně 3x ročně (jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR) a bude 
každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21 
Spolupráce: NSZM ČR 
 
 
11. Vzdělávání zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje, Strategický rámec České republiky 2030,  
MA21 a obhajobu Auditů UR 

 
Vzdělávání zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje, Strategický rámec České republiky 2030 a MA21 bude 
připraveno jako jednodenní seminář pro učitele EVVO jihlavských ZŠ a další učitele SŠ. Tato aktivita vznikla 
na základě oponentního doporučení expertů k Auditu UR. Seminář kromě vzdělávací části napomůže i 
síťování učitelů zabývajících se výukou udržitelného rozvoje, návaznosti výuky mezi ZŠ a SŠ a v neposlední 
řadě výměně dobré praxe.   
 
Vzdělávání se zaměřením na MA21 a obhajobu Auditů UR je určeno pro pracovníky MMJ, zejména pro 
garanty jednotlivých témat a členy jejich pracovních týmů, kteří se podílejí na plnění opatření vyplývající 
z oponentního posudku k Auditu UR a připravují se na veřejnou obhajobu kategorie „B“.  
Cílem vzdělávání je příprava na veřejnou obhajobu Auditu UR. Dalšími tématy budou novinky v udržitelném 
rozvoji, prezentační dovednosti, fungování Strategického týmu a týmové spolupráce apod. Úspěšní 
absolventi tohoto modulu budou znát nejnovější trendy v udržitelném rozvoji, dostanou zpětnou vazbu na 
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prezentaci svého tématu UR a své prezentační dovednosti, budou se učit reagovat na dotazy a následnou 
diskusi před publikem.  
 
Vzdělávací aktivity budou spolufinancovány v rámci projektu „Zdravé město Jihlava 2018“ z dotace Kraje 
Vysočina, aktivita 4) Vzdělávání – viz bod 6. 
 
Termín splnění: do 30. 9. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, OŠKT, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, jihlavské ZŠ, SŠ, Úřad vlády ČR, Institut komunitního rozvoje, Kraj 
Vysočina 
 
 

12. Spolupráce s žákovskými parlamenty  
 

Spolupráce s žákovskými parlamenty (ŽP) jihlavských ZŠ již trvá od roku 2015. V roce 2017 byly podpořeny 
v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“ 2 třídenní výjezdy zástupců ŽP a pedagogů z 5 škol, kde došlo 
k výměně zkušeností, vzdělávání a plánování aktivit na školní rok 2017/2018. V roce 2018 uspořádáme 
setkání se zástupci ŽP a pedagogů k vyhodnocení aktivit školního roku 2017/2018, výměně zkušeností z 
realizace a naplánování dalších aktivit a spolupráce s městem. 
  
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, OŠKT, politik PZM a MA21 

       Spolupráce: dotčené odbory, jihlavské ZŠ 
 
 

13. Vyhodnocení a aktualizace Zdravotního plánu města Jihlavy  
 

Po 3 letech budou vyhodnoceny místní cíle a opatření Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2015 – 
2017. V návaznosti na Analýzu zdravotního stavu obyvatel zpracovanou na přelomu roku 2016/2017 a na 
základě doporučení k Auditu UR – téma 5 – Zdraví bude zpracován Zdravotní plán města Jihlavy na roky 
2018 – 2020 dle Metodiky k tvorbě zdravotních plánů pro obce a města. Odborným garantem bude MVDr. 
Kateřina Janovská a MUDr. Stanislav Wassebauer. 
Na zpracování se bude podílet odborná veřejnost a před předložením zastupitelstvu bude aktualizovaný 
Zdravotní plán projednán s veřejností. 
 
Termín splnění: do 30. 6. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21, Komise PZM a MA21 rozšířena o experty 
z oblasti zdravotnictví v Jihlavě 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ, NSZM ČR, veřejnost 
 
 

14. Vyhodnocení Aalborgských závazků 
 
Na 3. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy dne 10. 2. 2015 byly schváleny Aalborgské závazky s návrhem 
vlastních kroků pro statutární město Jihlavu. V roce 2018 vyhodnotíme plnění těchto závazků. 
 
Termín splnění: do 31. 12. 2018 
Odpovědnost: koordinátorka PZM a MA21, politik PZM a MA21 
Spolupráce: dotčené odbory MMJ 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Oponentní stanovisko k Auditu UR, schváleno na jednání PSMA21 RVUR dne 22. 11. 2017 


