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METODA 
MÍSTNÍ 

AGENDA 21 
 (MA21)

přehled MA 21 v ČR

http://ma21.cenia.cz



Místní Agenda 21 je oficiální metoda 
řízení kvality ve veřejné správě uznaná 
Ministerstvem vnitra ČR. 

Je založena na spolupráci veřejné správy, 
neziskového a podnikatelského sektoru.

Metoda je uvedena v dokumentu: 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 
České republiky pro období 2014–2020

Metoda MA21 je jedním z komplexních 
nástrojů pro hodnocení udržitelných 
municipalit v ČR se zaměřením na 
hodnocení systematického postupu veřejné 
správy na místní či regionální úrovni 
k udržitelnému rozvoji s důrazem  
na tyto základní oblasti: 

– stav a trendy udržitelného rozvoje 
v místě a regionu, 

– strategické řízení, 
– zapojování veřejnosti, 
– budování místního partnerství.
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KRITÉRIA 
MA21

http://ma21.cenia.cz



2V průběhu roku 2004 byla Pracovní 
skupinou pro MA21 při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj sestavena sada Kritérií 
MA21. Jejím hlavním cílem je zajistit 
monitorování úrovně procesu MA21 
v jednotlivých obcích, městech a regionech.  

Kategorie MA21 s vlastními kritérii a jasně 
měřitelnými ukazateli:

„Z“ ....................................................... zájemci
„D“ ............................... začátečnická úroveň
„C“ .......................... mírně pokročilá úroveň
„B“ ......................................pokročilá úroveň
„A“ ........................................ nejvyšší úroveň

Předpokladem pro splnění celé kategorie 
je naplnění a zdokumentování všech v ní 
obsažených Kritérií MA21.



HODNOCENÍ  
UDRŽITELNÝCH  

MĚST

www.zdravamesta.cz



3Metodika hodnocení udržitelných měst 
přináší podrobný popis evaluace za 
pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje 
v deseti oblastech rozvoje města, v souladu 
s mezinárodními Aalborskými závazky. 

Hodnocená témata udržitelného rozvoje:

 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
 2. Životní prostředí
 3. Udržitelná spotřeba a výroba
 4.  Doprava a mobilita
 5.  Zdraví
 6.  Místní ekonomika a podnikání
 7.  Vzdělávání a výchova
 8.  Kultura a volný čas
 9.  Sociální prostředí
 10.  Globální odpovědnost

Metodika byla vytvořena ve spolupráci 
s Univerzitou Karlova, Národní sítí Zdravých 
měst ČR a experty.



PRVNÍ KROK
INSTITUCIONÁLNÍ  
ZAKOTVENÍ MA21



4 Schválení dokumentu/deklarace 
o realizaci MA21 místním 
zastupitelstvem.

 Jmenování odpovědného politika/čky 
MA21 radou nebo zastupitelstvem.

 Jmenování koordinátora/ky MA21 
radou nebo zastupitelstvem. 

 Ustanovení neformální skupiny pro 
MA21 se zastoupením veřejného, 
neziskového a komerčního subjektu.

 Jmenování poradního orgánu pro 
sledování postupu MA21 radou nebo 
zastupitelstvem.

 Schválení ročního plánu radou nebo 
zastupitelstvem s každoročním 
vyhodnocováním a aktualizací.

PLNĚNÍ KATEGORIE „D“ a „C“



DRUHÝ KROK
VZDĚLÁVÁNÍ  

K MA21



5 Uspořádání semináře pro 
zaměstnance úřadu.

 Uspořádání semináře pro  
příspěvkové a jiné zřizované 
organizace.

 Uspořádání semináře pro zastupitele.
 Uspořádání semináře pro neziskové 

organizace.
 Uspořádání semináře pro podnikatele.
 Vzdělávání koordinátora/ky MA21 

pomocí akreditovaných kurzů.

Zavádění metody MA21 vyžaduje spolupráci 
všech odborů/oddělení úřadu, proto je 
nutno vyškolit zaměstnance úřadu, ale 
i volené orgány, tj. radu a zastupitelstvo.

MA21 je o spolupráci na udržitelném 
rozvoji mezi veřejnou správou, neziskovým 
a podnikatelským sektorem. Proto je 
důležité průběžně pořádat semináře i pro 
tyto sektory.

PLNĚNÍ KATEGORIE „C“



TŘETÍ KROK
ZAPOJOVÁNÍ  
VEŘEJNOSTI

www.iprpraha.cz/manualparticipace 

www.praha8.cz/ma21



6Komunikace  
Spolupráce  
Participace

Plánování s veřejností:
 Kulaté stoly,
 Veřejná projednání,
 Plánovací setkání,
 Veřejné fórum atd.

Společné akce se zapojením veřejného, 
soukromého a neziskového sektoru:

 Osvětové akce,
 Investiční akce.

Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji:
 Den Země,
 Dny zdraví,
 Týden udržitelného rozvoje,
 Týden mobility atd.

Vzdělávání občanů o MA21:
 Semináře, workshopy, kampaně.

PLNĚNÍ KATEGORIE „D“ a „C“



ČTVRTÝ KROK
FINANČNÍ  

PROSTŘEDKY



 Finančně podporovat aktivity 
vyplývající z participace s občany.

 Vytvořit systém finanční podpory 
např. grantovým systémem/
mikrogranty na realizaci aktivit 
spojených s úpravami veřejného 
prostoru.

 Získávání externích finančních zdrojů 
na realizaci MA21.

 Zapojit občany do participativního 
rozpočtu. Občané navrhují projekty 
ke zlepšení kvality života z předem 
dané finanční částky z rozpočtu 
municipality.
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PLNĚNÍ KATEGORIE „C“ a „B“



PÁTÝ KROK
STRATEGICKÉ  

PLÁNOVÁNÍ  
A ŘÍZENÍ

www.databaze-strategie.cz



8 Zpracování Strategického plánu 
udržitelného rozvoje a jeho  
schválení místním zastupitelstvem.

 Vytvoření dílčích koncepcí 
udržitelného rozvoje schválených 
místním zastupitelstvem.

 Jmenování orgánu samosprávy pro 
sledování stavu udržitelného rozvoje, 
např. strategický tým.

 Zpracování Auditů udržitelného 
rozvoje ve všech deseti oblastech.

 Stanovit a sledovat indikátory 
udržitelného rozvoje.

 Zavedení další metody kvality, např. 
ISO, EMAS, Společenská odpovědnost, 
Energetický management.

PLNĚNÍ KATEGORIE „B“ a „A“



PROPAGACE,  
MEDIALIZACE



 Uveřejňování informací  
o realizaci MA21 na webu města, 
městské části nebo obvodu.

 Uveřejňování zpráv v médiích:
Místní zpravodaj,
Rozhlas, televize,
Tištená média atd.

 Uveřejňování svých příkladů dobré 
praxe v oficiální databázi  
https://galerie.udrzitelne-mesto.cz.

 Využívání sociálních sítí k informová-
ní a diskuzi.

 Vydávání tiskových zpráv, informač-
ních a propagačních materiálů.

 Propagovat aktivity na akcích 
a různých neformálních setkání 
s občany, spolky, organizacemi.
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PLNĚNÍ KATEGORIE „D“ a „B“



POSTUP  
MĚSTSKÉ ČÁSTI  

PRAHA 8



Rok 2015 Kategorie ...........................„D“ 
Rok 2016 Kategorie ...........................„C“
Rok 2017 Kategorie ...........................„C“

MČ Praha 8 je od roku 2016 členem  
Národní sítě Zdravých měst ČR

www.zdravamesta.cz

Zdravá města, obce a regiony používají 
ke svému postupu nástroje pro udržitelný 
rozvoj a kvalitu života - např. metodu 
MA21, postupy pro zapojení veřejnosti 
a participaci, program Smart Cities, 
metody kvality pro úřad, akce pro zapojení 
mladé generace, program Město přátelské 
seniorům, a další. Výběr nástroje je na 
straně municipality, zejména na základě 
tzv. Auditu udržitelného rozvoje. NSZM ČR 
je k dispozici se svým know-how a experty, 
aby svým členům pomáhala k úspěšnému 
postupu.
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RADY  
A DOPORUČENÍ

www.praha8.cz/ma21



11 Rozdělte si své město, městkou  
část nebo městský obvod na menší 
lokality, abyste měli k občanům blíž.

 Zvěte občany na veřejná projednání 
do míst v okolí jejich bydliště, a ne 
na úřad. Jděte za občany, aby občané 
nemuseli chodit za vámi.

 Projednávejte s občany rozvojové 
aktivity, komunikujte s nimi.

 Průběžně vyhodnocujte proces 
zavádění metody MA21 a nenechte se 
odradit různými překážkami.

 Každý odbor úřadu by měl mít 
pracovníka, který spolupracuje 
s koordinátorem/kou MA21.

 Spolky realizují zajímavé akce, proto 
s nimi aktivně spolupracujte.



 Do udržitelného rozvoje zapojujte 
mladou generaci. Vytvořte orgán 
mladých na způsob místního 
zastupitelstva.

 Nezapomínejte na starší generaci, 
vytvořte si poradní orgán ze 
seniorů pro spolupráci.

 Průběžně od občanů sbírejte 
podněty pro zlepšení kvality života 
v městě, městské části/obvodu.

 Podněty zpracovávejte 
a uveřejňujte způsob jejich řešení.

 Vytvořte pracovní pozici na plný 
úvazek pro koordinátora/ky MA21 
a pracovníka strategie.

 Na úřadě zaveďte systém pro 
zpracování podnětů občanů 
a způsobu práce s nimi.
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„Dělejte správné věci 
správným způsobem 
a správně je komunikujte“
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