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Návrh NSZM ke snížení administrativní zátěže MA21 
vychází z projednávání s politiky a koordinátory 

Zdravých měst, obcí a regionů
v průběhu měsíců červen až listopad 2017.

Návrh byl schválen Valnou hromadou NSZM ČR
dne 1. listopadu ve Vsetíně s úkolem

předložit upravené Zásady MA21

k projednání mezirezortní PS MA21.



Administrativní zátěž – definice pojmu (dle MV ČR)

Administrativní zátěží se rozumí náklady, které je třeba vynaložit 
na splnění informačních povinností stanovených právními předpisy. 

© MV ČR



Výsledky členů a nečlenů NSZM ČR v MA21



Problémy v současném systému hodnocení MA21

HLAVNÍ PROBLÉMY (SLABÁ MÍSTA) MA21:

 Administrativní zátěž výkaznictví metody MA21
pro města, obce, regiony

 Ekonomická náročnost systému hodnocení MA21

 Hodnotitelé bez přímé zkušenosti z úřadů ÚSC

 Míra náročnosti MA21 v porovnání s podobnými nástroji 

 Motivace pro stávající uživatele a zapojení nováčků 
do metody MA21



Sběr názorů ke snížení administrativní zátěže MA21
od uživatelů MA21 - členů NSZM ČR

Poptávka po změně
způsobu hodnocení MA21

69% zapojených municipalit 
a regionů preferuje 

hodnocení na základě 
roční Hodnotící zprávy 

uživatele MA21

Sběr názorů členů NSZM (uživatelů 
metody MA21) probíhal v období 
06-11/2017 v rámci celostátních akcí 
a diskusních setkání NSZM:

- letní Škola (06)
- zasedání Rady (06)
- orientační průzkum (07-08)
- diskusní setkání (09)
- zasedání Rady (09)
- podzimní Škola (11)
- zasedání Valné hromady (11)



Shrnutí změn systému hodnocení MA21

PROBLÉMY a jejich ŘEŠENÍ (1)

 Administrativní zátěž výkaznictví metody MA21 
pro města, obce, regiony
- nahrazení důkazů v DB MA21 obsahem Hodnotící zprávy,
- rozlišení na hlavní a doplňková Kritéria,
- prodloužení období pro dopracování Auditů.

 Ekonomická náročnost systému hodnocení MA21
- zapojení nehrazených hodnotitelů,
- snížení počtu konzultantů u oponentur Auditu UR, 
- snížení počtu obhajob v místě.



PROBLÉMY a jejich ŘEŠENÍ (2)

 Hodnotitelé MA21 bez přímé zkušenosti z úřadů ÚSC
- zapojení hodnotitelů s praxí v úřadech ÚSC.

 Míra náročnosti metody MA21 v porovnání 
s podobnými nástroji 
- využití roční Hodnotící zprávy uživatele MA21.

 Motivace pro stávající uživatele a zapojení nových 
uživatelů metody MA21
- zjednodušení systému hodnocení MA21, 

snížení administrativní náročnosti, 
rychlejší postup mezi kategoriemi.

Shrnutí změn systému hodnocení MA21



Dílčí procesy hodnocení 
v rámci metody MA21 
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Změna systému hodnocení MA21 (1) 

• Hodnotící zpráva – základní podklad pro hodnocení MA21

Roční Hodnotící zprávu předkládá uživatel MA21 
v elektronické verzi po ukončení kalendářního roku 
- do 31.3.

(Sebe)Hodnotící zpráva musí obsahovat informace o naplnění 
hlavních Kritérií - viz dále.

Zpráva je schválena usnesením minimálně rady municipality / regionu.



Změna systému hodnocení MA21 (2) 

• Hlavní a doplňková Kritéria MA21

Kritéria hlavní musí být zachycena v Hodnotící zprávě 
a jsou podkladem pro přidělení kategorie MA21.

Kritéria doplňková mají být obsažena v Hodnotící zprávě, 
ale neovlivňují přidělení kategorie MA21 - slouží pro nezávazná 
doporučení hodnotitele.

3 Kritéria je doporučeno přesunout do jiné kategorie MA21 
(viz tabulka dále).



Kritérium Obsah Hlavní Doplňkové

1 D: Organizační zázemí (politik, koordinátor, skupina)

2 D: Plánování s veřejností +

3 D: Prezentace činností (web, média) +

4 D: Společné zapojení sektorů do akcí +

5 C: Komise

6 C: Deklarace (návrh: přesun do D)

7.1 C: Osvěta k UR (kampaně) +

7.2 C: Vzdělávání k UR (veřejnost) +

7.3 C: Vzdělávání k UR (zastupitelé a úřad 1 za voleb. obd.)

8 C: Plán a jeho vyhodnocení (návrh: přesun do D)

9 C: Finanční podpora aktivit z kom. plánování +

10 C: Veřejné fórum

11 C: Certifikované proškolení koordinátora (po 2 letech)

Kritéria MA21 
Hlavní a doplňková Kritéria – kategorie D, C



Kritéria MA21 
Hlavní a doplňková Kritéria – kategorie B, A

Kritérium Obsah Hlavní Doplňkové

12 B: Strategie města

13 B: Dílčí koncepce k UR +

14 B: Systém finanční podpory pro MA21 +

15 B: Získávání externích zdrojů pro MA21 +

16 B: Vlastní indikátory ke strategii +

17 B: Mezinárodně sledované indikátory +

18 B: Zveřejňování příkladů dobré praxe +

19 B: Oficiální orgán pro sledování UR +

20 B: Management kvality v úřadě (návrh: přesun do A)

21.1 A: Udržení/zlepšování stavu (dle Auditů UR)

21.2 A: Spokojenost obyvatel s kvalitou života +



Změna systému hodnocení MA21 (3)

• Postup hodnotitele a schválení kategorie MA21

Hodnotící zpráva je posouzena hodnotitelem, který zpracuje 
check-list (jednoduchý přehled naplnění hlavních Kritérií). 

Hodnotitel navrhne přidělení kategorie - do 15.5.

PS MA21 rozhodne o přidělení kategorie MA21 - do 31.5.

Přidělené kategorie za každý rok jsou evidovány v Databázi MA21, 
vč. Hodnotící zprávy a check-listu hodnotitele.



Upravený cyklus hodnocení Kritérií MA21
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Změna systému hodnocení MA21 (4) 

• Hodnotitel MA21

Hodnotitele stanovuje PS MA21; musí být doporučen sborem 
pokročilých MA21.

Hodnotitel musí splňovat obě následují podmínky: 
min. 3 roky praxe v úřadech ÚSC, min. 3 roky praxe v MA21  

Hodnotitel nemůže hodnotit konkrétní municipalitu či region 
v případě, že zde existuje vztah podle zákoníku práce nebo 
obchodního zákoníku (ale není zde zákaz takové spolupráce do 
budoucna).



Změna systému hodnocení MA21 (5) 

• Další informace k hodnocení Kritérií MA21

Hodnotitelé nejsou za hodnocení speciálně honorováni.

Hodnotitelé jsou min. 1x ročně svoláni k diskusi o hodnocení
(„kalibrace“ přístupu k hodnocení).



Další úpravy a změny  

• Další úpravy k hodnocení Kritérií MA21

Označení „MA21“ není podmínkou pro splnění jednotlivých 
Kritérií MA21. Podmínkou je pouze deklarace, v jejímž textu 
se municipalita oficiálně přihlásí k metodě MA21. 

Členové sboru pokročilých v rámci PS MA21 jsou řádnými členy 
s hlasovacím právem (v případě hlasování o jejich municipalitě 
se zdržují hlasování).



Dílčí procesy hodnocení 
v rámci metody MA21 
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Pozn.
Audit UR je nástroj pro hodnocení udržitelného rozvoje, 
volně dispozici dle potřeb municipalit a regionů



Další úpravy a změny (1) 

• Audit UR - oponentura 

Oponentura Auditu probíhá u MA21 v období kategorie B jako 
podmínka pro vstup do kategorie A; platnost Auditu je 3 roky.

Oponenturu Auditu provádějí 2 experti, tj. oponent a konzultant, 
vč. ověření v místě.

Přihláška k Auditu do 31.1., kompletní Audit předložen do 28.2., 
odezva oponenta do 31.5., možnost doplnění Auditů do 30.9.;
posudek oponetů do 30.10., celkový posudek 10.11. 

• Obhajoba v místě

Obhajoba probíhá vždy po oponentuře Auditu (1x za 3 roky)



Další úpravy a změny (2) 

• Cvičné Audity v jednotlivých tématech UR 

Cvičné tematické Audity mohou probíhat v libovolné kategorii MA21, 
dle zájmu uživatele MA21; platnost cvičných Auditů je 3 roky.

Cvičné Audity kontroluje 1 expert pro konkrétní téma.

Harmonogram kontroly cvičných Auditů je shodný s oponenturou:
přihláška k cvičnému Auditu do 31.1., tematický Audit předložen 
do 28.2., odezva oponenta do 31.5., možnost doplnění Auditů 
do 30.9.; stanovisko experta do 30.10. 

Podle počtu schválených cvičných Auditů je označena dosažená 
kategorie uživatele MA21 „hvězdičkami“ (např. B***/ C***/D***) 



leden
únor 
březen

duben
květen 
červen

září
srpen 
červenec

prosinec
listopad 
říjen

Upravený cyklus hodnocení Auditu UR



Problémy v současném systému hodnocení MA21

SLABÉ STRÁNKY MA21 ŘEŠENÉ PŘEDLOŽENÝM NÁVRHEM:

 Administrativní zátěž výkaznictví metody MA21
pro města, obce, regiony

 Ekonomická náročnost systému hodnocení MA21

 Hodnotitelé bez přímé zkušenosti z úřadů ÚSC

 Míra náročnosti MA21 v porovnání s podobnými nástroji 

 Motivace pro stávající uživatele a zapojení nováčků 
do metody MA21



Národní síť Zdravých měst ČR

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

KONTAKT

© NSZM ČR

http://www.zdravamesta.cz/

