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Jak propojit kraje, města, obce, mikroregiony a mas 
s národními institucemi 

pro udržitelný rozvoj České republiky?  
 
  

 



Municipální asociace sdružující obce: 
 

• SMO – Svaz měst a obcí ČR 

• SMS – Sdružení místních samospráv ČR 

• NS MAS – Národní síť Místních akčních skupin ČR 

• NSZM – Národní síť Zdravých měst ČR 

 

Další asociace zaměřené na obce: 

• STMOÚ – Sdružení tajemníků městských a obecních 
úřadů ČR 
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5. Stručná informace asociací o situaci po volbách 

http://www.smocr.cz/
http://www.smscr.cz/
http://nsmascr.cz/
http://www.zdravamesta.cz/index.shtml
http://www.tajemnici.cz/


Národní pracovní orgány k souvisejícím tématům 
udržitelných municipalit: 
 

• MV – Řídící výbor pro modernizaci veřejné správy  

• MŽP – PS pro místní Agendu 21 

• MMR – PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území  

• MMR – PS Databáze strategií  

• COŽP UK – PS pro indikátory 

 

Výbor pro udržitelné municipality  
3. Stručná informace o činnosti pracovních orgánů 

http://www.mvcr.cz/clanek/zapisy-ridiciho-vyboru-pro-modernizaci-verejne-spravy.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zapisy-ridiciho-vyboru-pro-modernizaci-verejne-spravy.aspx
http://www.databaze-strategie.cz/


Činnost Výboru: Nástroje pro udržitelné municipality 
Vzájemná harmonizace, metodické doladění, synergie 



 místní Agenda 21 (MA21) 
PS MA21, MŽP, NSZM 

 územní plánování (ÚP) 
MMR, ÚÚR, FA ČVÚT 

 Referenční rámec pro udržitelná města (RFSC) 
EK, MMR 

 program Smart Cities (SC) /„chytrá města, inteligentní města“/ 
EK, MMR, MPO, MŽP 

 Společné evropské indikátory (ECI) 
EK, CI2  

 Projekt Zdravé město WHO (ZM) 
WHO, NSZM, MZd, ÚZIS, SZÚ 

 komunitně vedený místní rozvoj (CLLD, CLLD-U) 
EK, MMR, MZe, NS MAS, CpKP 
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http://ma21.cenia.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
http://www.rfsc.eu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
http://ci2.co.cz/cs/spolecne-evropske-indikatory-eci
http://zdravamesta.cz/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/prezentace_haken.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/prezentace_haken.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/prezentace_haken.pdf


 Program obnovy venkova (POV), Vesnice roku 
MMR, MZe, Spolek pro obnovu venkova 

 norma ISO 37120 –  veřejné služby a podmínky pro kvalitu života 

 program Green Procurement, program EMAS 
ICLEI, MŽP, CENIA, STEP 

 Covenant of Mayors  /„úmluva, pakt starostů k energetice“/ 
EK, Energy Cities, NSZM 

 Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě,  
Národní cena kvality ČR 
MV, Rada kvality ČR  

 porovnání krajských měst v ČR  
(aktuálně.cz) 
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http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-a-obnovy-venkova-2014
http://www.iso.org/iso/news_archive/news.htm?refid=Ref1848&utm_medium=email&utm_campaign=ISO%20Consumer%20update&utm_content=ISO%20Consumer%20update+CID_386206fe8477df3d5d617c96dc512f05&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=citys%20service%20delivery%20and%20quality%20of%20life
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www1.cenia.cz/www/node/305
http://www.covenantofmayors.eu/
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.npj.cz/cz/narodni-cena-kvality-cr/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/index-kvality-zivota-porovnani-krajskych-mest/r~680e6818493e11e494d7002590604f2e/v~sl:d66a494230cbabe46683449fc21e8771/


 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj  

2. Životní prostředí  

3. Udržitelná spotřeba 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 prostředí  

10. Globální odpovědnost  

 

Činnost Výboru: Vertikálně propojená struktura témat UR  
Struktura témat UR v rámci MA21 (dle Aalborských závazků) 



 

 Úřad vlády ČR 
 Odbor pro udržitelný rozvoj 
 

 Jan Mareš 
  

 E:       mares.jan@vlada.cz 
 T:       224 002 053  
 M:     724 754 167 
 
 W:   www.Udrzitelny-Rozvoj.cz 
 

KONTAKT:  
Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
Výbor pro udržitelné municipality 

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

