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Plán zlepšování procesu 
MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2018 

 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 uvádí ve specifickém cíli 1.3 
Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě. V něm jsou uvedeny oficiální metody 
kvality, mezi něž patří i místní Agenda 21. Ministerstvo vnitra zpracovalo Metodické doporučení k řízení kvality 
v územních samosprávných celcích, ve kterém doporučuje vytvářet pro realizaci metod kvality tzv. Akční plány. 
Tento akční plán informuje o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl 
proces posunout. Vychází z vyhodnocení Plánu zlepšování za předchozí kalendářní rok. Tento dokument 
představuje jedno z povinných kritérií místní Agendy 21 a je každoročně schvalován Radou MČ Praha 8.  
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A. OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
 

A.1. Podpora dobrovolnických aktivit 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, odbory ÚMČ Praha 8, koordinátorka MA21, tajemník ÚMČ Praha 8, Fond dalšího 
vzdělávání, p.o., Komise MA21, soukromé i neziskové organizace 
 
Stručná charakteristika: 
RMČ Praha 8 schválila zapojení do dvouletého pilotního projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“, jehož 
realizace je zahájena v únoru 2017 Fondem dalšího vzdělávání, p.o. bez finanční spoluúčasti MČ. Cílem je 
analyzovat možnosti veřejné správy v oblasti dobrovolnictví, jež mohou vést k legislativním změnám.  
Nadále bude realizována spolupráce s neziskovými organizacemi, místními podnikateli a dobrovolníky na 
převážně úklidových aktivitách, např. kampaň Ukliďme Česko.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Podpořit dobrovolnické úklidy se zapojením do projektu 
Ukliďme Česko 

Počet dobrovolnických akcí/ počet 
dobrovolníků 

 
 

A.2. Zastupitelstvo mladých 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, koordinátorka MA21, Komise MA21, Komise pro školství, školy  
 
Stručná charakteristika: 
Zastupitelstvo mladých (ZM) zahájilo svoji činnost v září 2016. V tomto roce plánují zapojit se do pořádání Fóra 
mladých, Veřejného fóra, úklidových aktivit, osvěty k udržitelnému rozvoji a předvolební debaty s politiky. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Aktivní zapojení nebo organizační pomoc Počet aktivit/počet zúčastněných ze ZM 

 
 

A.3. Zapojování veřejnosti 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, tajemník a odbory ÚMČ Praha 8, koordinátorka MA21, Komise MA21, Zastupitelstvo 
mladých 
 
Stručná charakteristika: 
V tomto roce budou opět pořádána veřejná projednání, kulaté stoly a veřejné fórum nad různými tématy dalšího 
rozvoje MČ.  
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Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Alespoň jedno veřejné projednání měsíčně Počet veřejných projednání / počet 
účastníků* 

Uspořádání veřejného fóra (VF) k určení 10P VF uspořádáno ANO x NE / počet účastníků* 

*) počet zúčastněných úředníků a zastupitelů uvést zvlášť 
 

A.4. Fórum mladých 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: duben 2018 
Spolupráce: příslušní radní, tajemník a odbory ÚMČ Praha 8, koordinátorka MA21, Komise MA21, Zastupitelstvo 
mladých 
 
Stručná charakteristika: 
Žáci a studenti ze základních a středních škol se mohou zapojit do diskuze se zastupiteli MČ o námětech pro 
zkvalitňování života v MČ z pohledu mladé generace. Výstupem bude deset největších problémů/podnětů, ke 
kterým se budou moct následně vyjádřit ostatní žáci a studenti formou ankety distribuovanou do předmětných 
škol.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Uspořádání Fóra mladých Akce uspořádána ANO x NE 

Počet účastníků Počet žáků/studentů/škol/zastupitelů 

 

A.5. Bezpečné cesty do školy 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, koordinátorka MA21, Komise MA21, střední a základní školy, Zastupitelstvo mladých, 
dopravní projektant, spolek Pražské matky, Magistrát hl. m. Prahy, TSK Praha  
 
Stručná charakteristika: 
Program Bezpečné cesty do školy má za cíl podporovat bezpečné docházení do školy se snižováním používání 
dovážení dětí do školy osobními automobily. Z tohoto důvodu žáci určité školy mapují své cesty, označují 
nebezpečná místa a zpracují z nich celkovou školní mapu. Během realizace je úzká spolupráce s dopravním 
projektantem a spolkem Pražské matky, který tento program v Praze koordinuje. Výstupem je dopravní studie 
nejvíce nebezpečného místa, která navrhuje úpravy pro zvýšení bezpečnosti žáků školy.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Bezpečné cesty do školy jsou realizovány v základních školách Počet zapojených škol 

Zpracování dopravní studie Dopravní studie je zpracována 
ANO x NE 

 

A.6. Zapojení škol do ekologických programů 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, Odbor životního prostředí, základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 8, 
koordinátorka MA21, Komise MA21, ekologické organizace a společnosti  
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Stručná charakteristika: 
MČ Praha 8 nabízí školám zapojení do různých ekologických programů a soutěží, které podporují znalosti dětí a 
žáků v oblasti ochrany a zkvalitňování životního prostředí. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Realizace ekologických programů Počet programů / počet zapojených žáků a 
dětí / počet škol 

Realizace ekologických soutěží Počet soutěží / počet zapojených žáků a dětí 
/ počet škol 

 
A.7 Komunitní kompostování 

Aktivita nová 
 
Termín: 31. 12. 2018 
Spolupráce: příslušní radní, Odbor životního prostředí, koordinátorka MA21, Komise MA21 
 
Stručná charakteristika: 
V tomto roce je zahájen pilotní projekt s umístěním pěti komunitních kompostérů (KK) do jednotlivých částí Prahy 
8, zajištění správce kompostéru a komunity (10-15 domácností) 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Instalace KK do vytipovaných lokalit občany Prahy 8  KK jsou instalovány do veřejného prostoru 
ANO x NE 

Určení pěti správců a vyškolení komunity Správci a komunita jsou vyškoleni 
ANO x NE 

 
A.8 Spolupráce s podnikateli 

Aktivita nová 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, koordinátorka MA21, podnikatel 
 
Stručná charakteristika: 
MČ Praha 8 spolupracuje s podnikateli např. na revitalizaci oblasti Palmovka, protože mají v území své plány a je 
nutno o nich diskutovat a koordinovat. Jako další forma spolupráce by bylo vhodné zřídit tzv. podnikatelský 
inkubátor se zajištěním vzdělávání pro začínající podnikatele.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Společné aktivity veřejné správy s podnikateli počet akcí / počet zapojených podnikatelů 

 
A.9 Spolupráce s neziskovými organizacemi 

Aktivita nová 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, koordinátorka MA21, neziskové organizace 
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Stručná charakteristika: 
MČ Praha 8 spolupracuje s neziskovými organizacemi při pořádání různých akcí kulturních, sportovních, 
osvětových atd. Zájem je o rozšíření spolupráce při revitalizaci některých území MČ Praha 8 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Společné aktivity veřejné správy s neziskovými subjekty počet akcí / neziskových subjektů 

 
 
 

B. OBLAST STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
 
B.1.Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje MČ Praha 8 

Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: 31. 12. 2018 
Spolupráce: příslušní radní, tajemník, odbory ÚMČ Praha 8, odborný konzultant pro oblast strategického řízení, 
Komise MA21 
 
Stručná charakteristika: 
Součástí zpracovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 je návrh na postup při strategickém 
řízení. Zavedeními strategickém plánování a řízení dojde k naplňování strategie MČ. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory 

Vytvoření metodiky pro zavedení strategického plánování a 
řízení 

Metodika vytvořena ANO x NE 

 
B.2. Sestavení dvouletého Akčního plánu s provázáním na rozpočet MČ Praha 8 

Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: 31. 12. 2018 
Spolupráce: strategický tým, koordinátorka MA21, Komise MA21 
 
Stručná charakteristika: 
Akční plán (AP) bude obsahovat konkrétní investiční i neinvestiční akce vycházející ze SPUR, Programového 
prohlášení RMČ Praha 8 a z podnětů občanů z veřejného fóra, tzv. 10P s navázáním na rozpočet MČ Praha 8. AP 
je sestavován každoročně s přesahem do dalších let, jeho plnění je vyhodnoceno vždy za předchozí kalendářní rok.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Zpracování a Akčního plánu 2018/2018 (AP)  AP je zpracován 
ANO x NE 

Schválení Akčního plánu 2017/2018 (AP) AP je schválen v RMČ Praha 8 
ANO x NE 

 

B.3. Splnění Kategorie C kritérií MA21 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: 31. 10. 2017 
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Spolupráce: příslušní radní, koordinátorka MA21, Komise MA21, tajemník a odbory ÚMČ Praha 8 
 
Stručná charakteristika: 
MČ Praha 8 získala Kategorii C prvně v roce 2016 a v roce 2017 ji obhájila. Jednotlivé Kategorie obsahují povinné 
dokumenty, které je nutno vložit do databáze CENIA ke splnění dílčích kritérií. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Průběžné plnění databáze příslušnými aktivitami MČ. 
Databázi je možno vyplňovat do 31. 10. 

MČ Praha 8 získala Kategorii C kritérií MA21 
ANO x NE 

 
B.4. Participativní rozpočet 

Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: 31. 12. 2018 
Spolupráce: příslušní radní, tajemník a odbory ÚMČ Praha 8, Komise MA21, Magistrát hl. m. Prahy 
 
Stručná charakteristika: 
Formou participativního rozpočtu (PPR) se zapojí občané do zkvalitnění Prahy 8. Své projekty podávají dle pravidel 
schválených RMČ Praha 8.  
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Realizované projekty z roku 2017 Počet vítězných projektů / počet 
realizovaných projektů 

Podané projekty 2018 Počet podaných projektů / počet 
doporučených projektů / počet projektů k 
realizaci 

 
B.5. Audity udržitelného rozvoje 

Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: 31.8.2018 
Spolupráce: příslušní radní, tajemník a odbory ÚMČ Praha 8, Komise MA21, Národní síť Zdravých měst ČR 
 
Stručná charakteristika: 
Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj (PS MA21 RVUR), ve které jsou zastoupeni zástupci 
ministerstev, expertů, municipalit a různých organizací, zpracovali Metodiku hodnocení udržitelných měst se 
stanovením návodných otázek a indikátorů. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města v souladu s 
mezinárodními Aalborskými závazky.  Úroveň zpracování auditů hodnotí expertní tým jmenovaný PS MA21 RVUR. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Zpracované audity UR Počet zpracovaných auditů / počet 
schválených auditů expertním týmem 
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C. VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA 
 

C.1. Realizace osvětových kampaní 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: 31. 12. 2018 
Spolupráce: příslušní radní, Komise MA21, odbory ÚMČ, koordinátorka MA21, soukromé i neziskové organizace 
 
Stručná charakteristika: 
Osvětové kampaně mají za cíl upozornit na nějaký problém nebo upevňovat pozitivní návyky převážně v oblasti 
zdraví, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. Osvěta bude také věnována Cílům udržitelného 
rozvoje, Česko 2030. 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Den Země – osvětová akce zaměřená nejen na 

odpadové hospodářství, třídění a druhotné využití 

surovin, průběžná výchova k odpovědnosti za čistotu 

našeho okolí se zapojením škol, veřejnosti a organizací 

Kampaň se uskutečnila ANO x NE 
(evidovat počet návštěvníků) 

Ukliďme Česko – úklidová akce s aktivními občany a 

organizacemi v rámci celonárodní kampaně 

Dny zdraví – zaměřit se na prevenci některých 

zdravotních problémů a zdravého školního stravování 

Evropský týden mobility – Zažít město jinak – Pražské 
cyklozvonění 

Evropský týden udržitelného rozvoje 

 

C.2. Podpora projektu Fairtrade 
Aktivita pokračuje z roku 2017 
 
Termín: celoročně 
Spolupráce: příslušní radní, koordinátorka MA21, Komise MA21, Ekumenická akademie Praha, Fairtrade Česko a 
Slovensko, soukromé i neziskové organizace 
 
Stručná charakteristika: 
MČ Praha 8 získala v roce 2016 titul Fairtradová MČ Praha 8, proto realizuje akci na podporu férového obchodu. 

 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory 

Realizace osvětových akcí Počet osvětových akcí / počet návštěvníků 

 

 
 
Schváleno RMČ Praha 8 dne 28. 3. 2018 usnesením č. 0135/2018. 


