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1. 
Jsou posuzovány stav a trendy 
v rámci  
10ti témat udržitelného rozvoje 
 

(v návaznosti na mezinárodní 
Aalborské závazky). 

 

Procesy a nástroje jsou sledovány  
v nižších kategoriích MA21.  

 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



TÉMATA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

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  

 

Hodnocení MA21 – Audit UR a oponentura 



2. 
Uchazeč (municipalita) předkládá 
„Audit UR“ shrnující důkazy kvality 
UR, které procházejí expertní 
oponenturou. 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



3. 

Standardními důkazy jsou  
klíčové a doplňkové indikátory, 
stanovené metodikou.  

 
V odůvodněných případech (po dohodě 
s oponentem) mohou být jednotlivé 
indikátory zastoupeny jinou formou 
důkazu. 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



4. 

Jako klíčové nejsou využívány 
indikátory a postupy,  

které jsou nedostupné z otevřených 
zdrojů a jejichž účelové zjišťování  
by bylo finančně náročné. 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



5. 
Metodika nestanovuje konkrétní 
cílové či mezní hodnoty  
pro jednotlivé indikátory. 
 
Hodnocení bere v úvahu širší kontext 
(místní podmínky a situaci  
ve srovnatelných municipalitách), 
přičemž za jeho odbornou věrohodnost 
je zodpovědný oponentní expert. 

 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



6. 

V rámci kategorie A je kvalita postupu 
municipalit k UR odstupňována pomocí 
symbolu „hvězdiček“ 
  
 

/ od nejnižší A* až do A***** /. 

 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



7. 

V dlouhodobém výhledu se náročnost 
podmínek pro udělení kategorie „A“ 
zvyšuje  
 

- v závislosti na šíření standardů  
dobré praxe a zlepšování stavu 
v jednotlivých tématech UR  
ve srovnatelných municipalitách  
v ČR i v zahraničí. 

 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



Požadavky pro A* 
 

• pro dosažení minimální úrovně 
kategorie „A*“ je nutné dosáhnout 
hodnocení „splňuje bez podmínek“  
pro téma č. 1 – Správa věcí veřejných  
 

• maximálně v jednom tématu 
hodnocení „nesplňuje“.  

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



Požadavky pro A* 
 

• v případě ne-zcela spokojivého  
stavu v některém z témat UR  
musí municipalita prokázat  
cílevědomou snahu o zlepšení 
situace 
 
-> zde je možno posuzovat nástroje, 
procesy, vyjednávání, apod. 
 

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



Požadavky pro A* 
 

• minimálně v jedné oblasti  
libovolného tématu UR  

municipalita prokazuje  
excelentní výsledky  
při uplatňování principů UR v rámci ČR  

Základní principy hodnocení kat.“A“ 



2013 
 

• 6. února 

PS: schválení oponentního týmu 

 

• 27. února 

Exp.: setkání expertů 
          - koordinace oponentního týmu 

          - návrh úprav Metodiky „A“ 2014 
       

• 5. března  

Exp.: převzetí Auditu UR k oponentuře 
 

 
  

Harmonogram 



2013 
 

• 29. května  

PS: schválení upravené Metodiky „A“ 2014 
 

• 24. června  
Exp.: koordinační setkání expertního týmu 
 

• 5. září  
Exp.: předání oponentur k tématům v Auditu UR 
 

• 18. září  

PS, Exp.: Obhajoba kat.B/A  
[Konference NSZM, Olomouc] 

 

 

 

Harmonogram 



2013 
 

•  říjen  

PS, Exp.: Kontroly na místě kat.B/A  

               - Chrudim 8.10. -- viz dále 
 

• 10. října  

PS, Exp.: Projednání výsled. stanoviska k Auditu  

              - ustanovení vedoucího oponentního týmu 2014 
  

• 3. prosince 

PS, Exp.: Veřejné zasedání PS MA21 

               - slavnostní předání ocenění kat.B/A 

 
 

Harmonogram 



2013 
 

Obhajoby kat.B/A  
18.09. /Olomouc/ 
 
Kontroly na místě kat.B/A  
08.10. Chrudim  

14.10. Křižánky  

15.10. Drahanská vrchovina 

16.10. Kopřivnice 

23.10. Prostějov 

24.10. Vsetín  

30.10. Litoměřice  

Harmonogram 


