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KLÍČOVÁ SDĚLENÍ

Místní Agenda 21 (MA21) znamená uplatňová-
ní principů udržitelného rozvoje na místní
a regionální úrovni.

Cílem místní Agendy 21 je zvýšení kvality
života obyvatel. Základními prostředky jsou
kvalitní veřejná správa, průběžná komunikace
s veřejností a strategické plánování a řízení. 

Agenda 21 byla na mezinárodní úrovni přijata
v roce 1992. Od té doby celosvětově tisíce
místních úřadů ve spolupráci s občany, nevlád-
ními organizacemi, podnikateli a dalšími sku-
pinami iniciovaly místní Agendy 21.

V České republice se MA21 začala rozvíjet
v průběhu 90. let formou  pilotních projektů.
V současnosti je do ní zapojeno několik desí-
tek municipalit.  

Pro hodnocení procesů MA21 byla vytvořena
sada Kritérií MA21, kterou zaštítila Rada vlády
pro udržitelný rozvoj. Seznam obcí, měst,
i regionů, které postupují podle Kritérií
MA21, lze nalézt ve veřejně přístupné Databá-
zi MA21. Součástí Kritérií MA21 jsou také
indikátory udržitelného rozvoje.
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ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE

Instituce a organizace
6 Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo životního

prostředí (MŽP) – http://www.mzp.cz

6 CENIA, česká informační agentura životního prostředí
– http://www.cenia.cz, http://www.ma21.cz 

6 Národní síť Zdravých měst ČR – http://www.nszm.cz,
http://www.dobrapraxe.cz 

Další užitečné odkazy
6 Informační portál o MA21 – http://www.ma21.cz,

http://www.mzp.cz/udrzitelny rozvoj

6 Finanční podpora – granty pro MA21 
– http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp

6 Oficiální evidence MA21 v ČR – http://ma21.cenia.cz

6 Udržitelný rozvoj – rozcestník internetových informací
–  http://www.udrzitelny-rozvoj.cz

6 MŽP (kolektiv autorů): Místní Agenda 21 – Informace,
postupy kritéria, Praha, 2006 – http://www.ma21.cz



servis. V této oblasti municipalitám metodicky pomáhá i řada dalších nevlád-
ních neziskových organizací, např. občanské sdružení TIMUR (Týmová iniciati-
va pro místní udržitelný rozvoj), zabývající se zejména správným používáním
evropských indikátorů ECI. Na mezinárodním poli lze získat řadu zkušeností od
organizací ICLEI či ANPED.

3 Počet obcí a obyvatel zapojených do místní Agendy 21 v ČR
Zdroj: CENIA

MA21 JAKO MĚŘÍTKO KVALITY 
V roce 2006 přijalo Ministerstvo vnitra místní Agendu 21 mezi oficiální meto-
dy kvality veřejné správy společně s metodami CAF (Common Assessment
Framework), Balanced Scorecard a Benchmarking. Současně s tímto krokem
bylo umožněno, aby města, obce a regiony, které realizují MA21, usilovaly
o dosažení resortní ceny MV za kvalitu ve veřejné správě. 

MÍSTNÍ AGENDA V PRAXI 
Místní Agenda 21 představuje metodu řízení kvality veřejné správy na bázi
zavádění principů udržitelného rozvoje do denní praxe obecních úřadů. Jedná
se zejména o zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a komunitního
plánování a zohledňování požadavků všech tří pilířů udržitelného rozvoje
v nastolené politice zvolených zastupitelů tak, aby se občan cítil v místě byd-
liště, ve svém životním prostředí, stále lépe a více doma.

BUDOUCNOST 
Česká republika je na cestě k tomu, aby se MA21 stala běžným standardem
veřejné správy a aby se česká města, obce a regiony mohly v kvalitě rozvoje
srovnávat se svými zahraničními sousedy. Úspěšnost tohoto procesu je podmí-
něna spoluprací a širokým partnerstvím klíčových aktérů nejen z řad politické
reprezentace a pracovníků úřadů, ale i zástupců neziskových organizací, škol,
podnikatelských subjektů a široké neorganizované veřejnosti.
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VZNIK MA21
Bývalé Československo a následně Česká republika se v roce 1992 na Summitu
Země v Rio de Janeiru přihlásily k principům udržitelného rozvoje, formulova-
ným v dokumentu Agenda 21. Termín místní Agenda 21 (MA21) vychází z kapi-
toly 28 tohoto dokumentu s názvem „Iniciativy místních úřadů na podporu
Agendy 21“. 

UPLATŇOVÁNÍ MA21 V ČESKÉ REPUBLICE

3 Hlavní milníky na cestě k místní Agendě 21 v České republice,
1991–2008

DATABÁZE MÍSTNÍCH AGEND 21
Veřejně přístupná centrální databáze místních Agend 21
(http://ma21.cenia.cz) přináší přehled realizátorů MA21 v ČR a jejich dosa-
žené úrovně v nastavení procesů MA21.   Může sloužit jako portál pro výmě-
nu zkušeností mezi jednotlivými obcemi, kraji a mikroregiony. Je vhodným
zdrojem inspirace pro politiky, koordinátory MA21 na příslušných úřadech
i pro samotné občany. Spolupráce a vzájemné obohacování cennými zkuše-
nostmi, případně i mírná soutěživost mezi municipalitami patří mezi 
nejefektivnější metody celkového zkvalitňování veřejné správy. 

FINANCE PRO MA21 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rámci svých grantových řízení pod-
poruje od druhé poloviny 90. let činnost nestátních neziskových organizací,
které  se ve spolupráci s konkrétním úřadem snaží v daném místě iniciovat
proces  MA21. V roce 2007 byla 27 obcím přiznána jednorázová dotace na
jejich aktivity v rámci MA21. Od roku 2008 existuje přímá účelová podpora
procesů MA21 v rámci Revolvingového fondu MŽP,  určená především pro
municipality (obce, města, mikroregiony a kraje), ale i další spolupracující
subjekty (NNO apod.). První dvě výzvy  v rámci tohoto fondu byly vyhláše-
ny v roce 2008, třetí v roce 2009. Celková částka na podporu implementace
a rozvoje MA21 z Revolvingového fondu MŽP činí 45 milionů korun. Řadu
konkrétních aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji na místní úrovni lze
efektivně financovat  také z dalších zdrojů Evropské unie (např. Evropský
sociální fond nebo Evropský fond pro regionální rozvoj).

METODICKÁ POMOC
Poslání zprostředkovat osvědčené inovativní postupy má i web Národní sítě
Zdravých měst ČR (NSZM ČR, http://www.dobrapraxe.cz). NSZM ČR poskytu-
je kromě toho svým členským obcím a regionům komplexní poradenský

Postupně přibývá obcí, měst a regionů, které usilují o promítnutí principů udr-
žitelného rozvoje a MA21 do svých politik. Zatímco v druhé polovině 90. let
to byly ojedinělé pilotní projekty, dnes se jedná o desítky míst v celé ČR.

DOSAŽENOU ÚROVEŇ MÍSTNÍ AGENDY 21 MĚŘÍ KRITÉRIA MA21
Pro potřeby porovnání kvality místních Agend 21 a případného oceňování
a certifikace  schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) v roce 2005
sadu oficiálních „Kritérií MA21“, zpracovanou Pracovní skupinou pro MA21
RVUR. Kritéria pomáhají municipalitám hodnotit úroveň MA21. Pro obce, kraje
a mikroregiony představují rámec několika desítek standardizovaných ukazate-
lů, jejichž úspěšným naplněním municipalita demonstruje vysokou kvalitu pro-
cesů v ní probíhajících. Kritéria zahrnují: organizační zajištění procesu MA21,
partnerství veřejné správy neziskového a podnikatelského sektoru, aktivní
zapojení veřejnosti, politické zastřešení, systémové řízení municipality na
principech udržitelného rozvoje. Přehled měst a obcí, která postupují dle těch-
to kritérií či to mají v plánu, je uveden v „Databázi MA21“, jejímž správcem
je agentura CENIA (http://ma21.cenia.cz). 

3 Obce zapojené do místní Agendy 21 v ČR, říjen 2008
Zdroj: CENIA
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