
  

 
 

 
 
Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR:  
" Program Zdravé město – plánování a řízení obcí k udržitelnému rozvoji " 
 
Číslo akreditace MV ČR:  
AK/PV-926/2022 – průběžné vzdělávání pro úředníky 
AK/VE-443/2022 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky 
 
Cílová skupina:  
Cílovou skupinou programu jsou úředníci v souladu se zákonem 312/2002 Sb.  
Primární cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou úředníci na pozici Koordinátor Zdravého města a MA21 
či jejich asistenti (možnost zařazení na různých pracovních pozicích v rámci různých odborů, vždy dle 
rozhodnutí a úzu dané obce).  
Vzdělávání je určeno také vedoucím úředníkům, kteří v rámci výkonu své pozice mají zásadní vliv na řešená 
témata (zejména odbory plánování a rozvoje, odbory přípravy projektů ad. dle úzu dané obce). 
 
Obsah: 
Program je co do svého obsahu i časové náročnosti koncipován jako komplexní vzdělávací kurs. 
Záměrem je efektivněji využít potenciál cílové skupiny, umožnit jí lépe zvládat široký rozsah vymezených 
činností. Prostřednictvím tematicky zaměřených bloků získají účastníci poznatky z oblasti udržitelného rozvoje, 
kvality veřejné správy či strategického plánování a řízení. V neposlední řadě jsou do programu průběžně řazeny 
aktuální příklady dobré praxe, které slouží jako ukázková řešení v dotčených školených tématech. 
 
Tematické bloky vzdělávacího programu (celkem 2 školicí dny): 

1. Udržitelný rozvoj a vazba na územní veřejnou správu  
2. Kvalita veřejné správy  
3. Přenos dobré praxe v činnostech územních samosprávných celků  
4. Strategické plánování v územních samosprávných celcích  
5. Strategické řízení v územních samosprávných celcích  

 
Témata předmětných okruhů jsou průběžně rozvíjena a aktualizována dle aktuálně platných trendů a dostupné 
dobré praxe. Díky tomu je opakovaná účast na vzdělávání přínosná i pro ty, kteří vzdělávací program již 
absolvovali.  Vzdělávací program tak představuje dlouhodobě řízený proces, který naplňuje charakter 
průběžného vzdělávání, pružně reaguje na případné změny a umožňuje doplnit zájemcům aktuální informace 
a know-how. 

 

 
 

Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR:  
"Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování“ 
 
Akreditace MV ČR:  
AK/PV-927/2022 – průběžné vzdělávání pro úředníky 
AK/VE-444/2022 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky 
 



 
 
Cílová skupina: úředníci v souladu se zákonem 312/2002 Sb - úředníci územní veřejné správy na různém stupni 
pracovního zařazení. 
 
Obsah: 
Vzdělávací program je co do svého obsahu i časové náročnosti koncipován jako úvod do problematiky 
udržitelného rozvoje, kvality veřejné správy a strategického plánování a řízení.  
Program vychází z potřeby seznámit cílovou skupinu i další zájemce se základními pojmy: udržitelný rozvoj a 
jeho cíle z pohledu OSN (tzv. SDGs), dokument Česká republika 2030, mezinárodní Projekt Zdravé město, MA21 
a další metody kvality veřejné správy, strategické řízení, participace atp. Znalost těchto pojmů a jejich 
uplatňování v praxi přispívá v udržitelnému rozvoji v místních podmínkách a k zajištění dlouhodobé kvality 
života obyvatel měst, obcí a regionů v Česku. 
Důraz na udržitelný rozvoj a kvalitu života jsou základem pro strategickou práci a poskytování služeb územní 
veřejné správy. Současně je udržitelný rozvoj jednou z horizontálních priorit programů EU, kterou nemůže 
opomenout žádný žadatel o projektovou finanční podporu. 
 
Struktura vzdělávacího programu (celkem 6 školicích hodin): 

1. Udržitelný rozvoj (časový rozsah: 45 min) 
Vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj a jeho principů; historický vývoj a politické 

dokumenty, aktuální stav a problémy udržitelného rozvoje; souvislosti mezi 

globální, regionální a lokální dimenzí udržitelného rozvoje; poslání a role 

veřejné správy v udržitelném rozvoji ad. 

2. MA21 a komunitní plánování (časový rozsah: 45 min) 
Úvod do problematiky komunitního plánování  a participace, základní 

informace o metodě místní Agenda 21 a jejích hlavních přínosech a principech. 

Seznámení s konkrétními metodami a nástroji využitelnými z pohledu úřadu v 

rámci rozhodovacích a plánovacích procesů.  Přiblížit nejčasnější situace, v 

rámci nichž je doporučeno aplikovat participativní metody.  

3. kvalita veřejné správy (časový rozsah: 90 min) 
Základní pravidla řízení úřadu v souladu s principy UR, nové trendy v ČR i 

zahraničí a ukázky aktuální dobré praxe. Účastníci se seznámí s rolí úřadu jako 

zajišťovatele veřejných služeb a budou jim představeny vybrané metody kvality 

(CAF, Benchmarking, využití marketingu, informační systémy atd.) 

4. strategické plánování a řízení (časový rozsah: 90 min) 
Základy tvorby a aktualizace strategických dokumentů, význam indikátorů a 
analytické dokumentace, vazbou na rozpočet obce a přípravu projektů. Možnými 
nástroji, které lze v rámci strategického plánování využít i s dostupnými přístupy 
ke strategickému řízení.  

 

 


