




Místní Agenda 21
Rožnov pod Radhoštěm

6. června 2018



Globální rozměr



Agenda udržitelného rozvoje

- k 1. dubnu 2018 převedena z ÚV na MŽP

- úkoly trvají: implementace ČR 2030 (30.09.) a Agendy 
2030 pro UR OSN (31.5.)

- RVUR: předsednictví MŽP (ministr R. Brabec), 
místopředsednictví MMR 

- renominace do Rady i výborů během května a června

- rozšíření Řídicího výboru: 5 zástupců ministerstev, 3 
zástupců sociálních partnerů a NNO a 2 zástupci 
akademické obce



Česká republika 2030

Strategický rámec UR pro ČR

Schválen vládou v dubnu 2017

6 klíčových oblastí: 

Lidé a společnost (1)

Hospodářský model (2)

Odolné ekosystémy (3)

Obce a regiony(4)

Globální rozvoj(5) 

Dobré vládnutí(6)

- Spec. cíl 20.3: zvýší se počet i kvalita realizátorů MA21





MA21  aktuálně
- Úpravy kritérií

- Poradní sbor koordinátorů – platforma 

- Dotazníkové šetření

- Audity UR

- - kat. C  - 45 auditů/14 měst, kontrola expertů                      
- Kat. B – Praha 14
- Kat. A – Litoměřice (re-audit)

- Obhajoby

15.10. Kopřivnice (obhajoba kategorie B)
16.10. Zbyslavice - malá obec (usiluje o získání kat. B)
17.10. Jihlava (obhajoba kategorie B)
18.10. Křižánky - malá obec (obhajoba kategorie B)
22.10. Litoměřice (obhajoba kategorie A)
23.10. Chrudim (obhajoba kategorie A)
24.10. MČ Praha 14 (usiluje o získání kategorie B)



Nastavení a evaluace MA21

Kritéria MA21 Průřezová témata:

institucionální nastavení 

participace

propagace a prezentace MA21 
a UR, sdílení dobré praxe

spolupráce veřejné správy s 
neziskovým a 
podnikatelským sektorem (v 
různých oblastech UR)

vzdělávání k UR pro úřad a 
samosprávu, osvěta pro 
veřejnost

strategické řízení a plánování 

finanční podpora

Audity MA21

1a Správa věcí veřejných 

1b Územní  rozvoj 

2. Kvalitní 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 v obci 

10. Globální odpovědnost 



Udržitelné město – místní Agenda 21



Výzva SFŽP/NPŽP

Alokace 10 milionů Kč

Expertní podpora v oblastech: životní prostředí, 
USV, doprava

Vzdělávání, sdílení dobré praxe

Požadavek 4 953 206,- Kč /8 žádostí

Podpořeno 6 projektů / 4 345 366,- Kč



Čistá mobilita

• Výzvy NPŽP:

Osvěta čisté mobility
- alokace 20 mil. Kč, podpora 80%, okruh příjemců: kraje a stat. 

města

Nákup vozidel na alternativní pohon
- alokace 100 mil. Kč, podpora 20-80%, okruh příjemců: kraje a 

obce, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, 
společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem

Bikesharing
- alokace 20 mil. Kč, podpora 250 tis. – 5 mil. na jeden projekt, 

okruh příjemců: stat. města a PO

• Evropský týden mobility 16. – 22. září

Tři kategorie: týden aktivit, permanentní opatření, den bez aut

Za rok 2017 zapojeno 2 526 měst/obcí v celé Evropě
V České republice zapojeno 26 měst/obcí



Společná výzva MŽP a MPO na výměnu 
veřejného osvětlení

- MŽP pro obce v CHKO a MPO všechny ostatní 

obce
- datum vypsání výzvy podzim 2018
- maximální výše podpory na jeden projekt u 

MŽP 2 mil. Kč

Světelné znečištění

• Výzva: Společná výzva MŽP a MPO na výměnu 
veřejného osvětlení
- MŽP pro obce v CHKO a MPO všechny ostatní obce

- datum vypsání výzvy podzim 2018
- maximální výše podpory na jeden projekt u MŽP 2 mil. Kč

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

- vydalo MŽP se Svazem měst a obcí České republiky 
v září 2017

- stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na 
základě současných znalostí

- Návod není technickou normou ani technickým 
popisem, ale popisuje jednoduchá pravidla, jak svítit co 
nejlépe a přitom minimalizovat negativní vlivy světla v 
noci na přírodu i na obyvatele.



Dotazníkové šetření – výsledky a analýza

Analýza současného stavu programu MA 21

•Dotazník MŽP/CENIA/SMO ČR

•SWOT analýza podle členů PS MA21

•Stav MA21 z pohledu koordinátorů MA21 a tajemníků obcí MA21 

•Stav MA21 z pohledu politiků MA21 

•Stav MA21 z pohledu expertů MA21 

•Stav udržitelného rozvoje z pohledu tajemníků 

•Srovnání postojů cílových skupin k udržitelnému rozvoji

•Detail SWOT analýzy a její ověření na datech ze šetření

•Závěrečné shrnutí a doporučení D21



Cíle šetření

Zjistit současný stav programu místní Agenda 21

•Zjistit názory koordinátorů MA21, tajemníků úřadů 
veřejné správy obcí a krajů, politiků MA21 a expertů pro 
hodnocení Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21 na 
současný stav MA21

•Zjistit vztah koordinátorů MA21, tajemníků úřadů veřejné 
správy obcí a krajů, politiků MA21 a expertů pro 
hodnocení Auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21         
k udržitelnému rozvoji



















Kompletní výsledky jsou k dispozici na 
https://www.ma21.cz

sekce Pro členy PS/Materiály pro aktuální setkání PS MA21 

https://www.ma21.cz/


Děkuji za pozornost 
marie.petrova@mzp.cz


