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Místní Agenda 21
dobrovolný nástroj zlepšování kvality ve ejné 

správy a elektronizace procesu hodnocení 
p i jeho zavádění v obcích a regionech

Ing. Jarmila Cikánková



O co jde?

• udržitelný rozvoj 
– zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v 

mezích kapacity ekosystémů p i zachování 
p írodních hodnot a biologické rozmanitosti pro 
současné a p íští generace

• místní Agenda 21
– Dobrovolný nástroj ke zlepšování kvality ve ejné 

správy s cílem podpořit systematický postup k 
udržitelnému rozvoji na místní a regionální úrovni

– Metoda kvality ve ejné správy (MV)



Udržitelný rozvoj



Globální kontext (OSN)

• 1992 strategie pro 21. století 
Agenda 21 

• 2000 – 2015: Rozvojové cíle tisíciletí 
(MDGs) 

• 2016 – 2030: Cíle udržitelného rozvoje 
(SDGs) 
Agenda 2030 



Česko 2030+



Nastavení v ČR
• 2003 Pracovní skupina MA21

– Koordinace MŽP (UR v gesci) 
– systém hodnocení (21 kritérií v 5 kategoriích pro 5 

skupin) 

– www.ma21.cz oficiální databáze (provozuje CENIA)
• 2012 Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)

– Ú ad vlády - Výbor pro municipality RVUR 
– Ú ad vlády - PS MA21 RVUR 

• koordinace MŽP
• odborná podpora CENIA

• expertní spolupráce: tým více než 30 expertů (10 oblastí UR, 
oponentura interních auditů v kategorii A) 

http://www.ma21.cz/


Formální zakotvení

• Koncepce podpory MA21 v ČR 2013 – 20

– Usnesení vlády č.30/2012 
– Akční plán 2012-2015, 2016-2018

• Zásadní součástí
– Strategické plánování a ízení 
– Zapojování ve ejnosti / partnerství 
– Uplatňování principů udržitelnosti 
– Výměna/sdílení dobré praxe 



MA21 v obci

Politik

Koordinátor 
na ú adě

Komise p i Radě 
města

Kritéria – každoroční 
zlepšení



Postup v implementaci MA21 

Kategorie D: kampaně, místní partnerství 
zázemí MA21 v úřadu, dílčí akce 

Kategorie C: komunitní plánování 
systém komunitního plánování k UR 

profily(sebehodnocení), strategický plán 
Kategorie B: strategické ízení 

strat.plán k UR + indikátory + finanční 
nástroje, expertní spolupráce 
audity (sebehodnocení v 10 oblastech UR) 

Kategorie A: prokazatelné dobré výsledky kvalitní rozvoj 

k UR, spokojenost obyvatel

expertní oponentura auditů 



Hodnocené oblasti UR 
1. Správa věcí ve ejných a územní rozvoj 
2. Kvalitní životní prost edí 
3. Udržitelná spot eba 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 prost edí v obci 
10. Globální odpovědnost 



Databáze MA21
Elektronický systém pro podporu 

hodnocení postupu v MA21

• Provozuje CENIA od roku 2006

• ízení procesu hodnocení 
– Informace o plnění jednotlivých kritérií obcemi a regiony 

Dokumentace postupu 

– Hodnocení plnění kritérií ze strany PS MA21
– Zve ejňování informací o postupu jednotlivých subjektů 
– Další informace o MA21 v ČR





MA21 2006 - 2015



MA21 2006 - 2015









Děkuji za pozornost 

Ing. Jarmila Cikánková
Oddělení zpracování a správy dat CENIA

728 371 685, 267 225 281

jarmila.cikankova@cenia.cz

www.ma21.cz
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