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SMĚRNICE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Č.j.: 26191/2016-MZE-16221

ze dne 10. května 2016

o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb.,

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Odvětví: lesní hospodářství
Oddíl I.

Obecná ustanovení

Čl. 1

(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) stanovuje postup při poskytování
a) částečné úhrady zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen

„úhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin“) podle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“),
a prováděcího právního předpisu1),

b) úhrady nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „úhrada nákladů na zpracování osnov“) podle
§ 26 odst. 2 zákona o lesích,

c) úhrady nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích, pokud jsou prováděna z rozhodnutí orgánu státní
správy lesů (dále jen „úhrada nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích“) podle § 35 odst. 1 a 3 zákona o lesích,

d) úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát (dále jen „úhrada
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře“) podle § 37 odst. 7 zákona o lesích,

e) náhrady újmy vzniklé v důsledku omezeného výnosu nebo jiného užitku z pozemku dotčeného přípravou, budováním
nebo údržbou zařízení meliorací a hrazení bystřin v lesích na základě rozhodnutí krajského úřadu z vlastního podnětu
(dále jen „náhrada ostatní újmy“) podle § 35 odst. 4 zákona o lesích,

f) úhrady zvýšených nákladů při omezení hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení na základě
rozhodnutí krajského úřadu z vlastního podnětu (dále jen „úhrada ostatních zvýšených nákladů“) podle § 36 odst. 5
zákona o lesích, pokud se nejedná o vojenské lesy a lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

(2) Na Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát hl. m. Praha“) se pohlíží jako na obecní úřad obce
s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.

Oddíl II.

Úhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

Čl. 2

Nakládání s žádostmi o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

Obecní úřad obce s rozšířenou působností posoudí žádost o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících
dřevin a zjistí-li, že není místně příslušný2), žádost o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
bezodkladně postoupí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a současně o tom uvědomí žadatele.
Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, jemuž byla žádost o úhradu nákladů na výsadbu melioračních
a zpevňujících dřevin postoupena, za to, že není místně příslušný, může ji postoupit dalšímu obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností nebo vrátit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu ji postoupil,
jen se souhlasem ministerstva.

Čl. 3

Kontrola náležitostí žádostí o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

Nemá-li žádost o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin nebo její přílohy náležitosti
předepsané podle § 2 odst. 2 prováděcího právního předpisu1), nebo trpí-li jinými vadami, pomůže obecní úřad obce
s rozšířenou působností žadateli nedostatky odstranit na místě, nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu
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1) Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
a o poskytování náhrad zvýšených nákladů.

2) § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.



přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Neodstraní-li žadatel nedostatky žádosti
o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve stanovené lhůtě, obecní úřad obce s rozšířenou
působností rozhodne o jejím zamítnutí.

Čl. 4

Uplatnění požadavků žadatelů o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností používá při uplatňování úhrady nákladů na výsadbu melioračních
a zpevňujících dřevin webovou aplikaci pro administraci národních dotací, která je umístěna na webových stránkách
ministerstva (dále jen „aplikace národní dotace“).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňuje požadavky žadatelů o úhradu nákladů na výsadbu melioračních
a zpevňujících dřevin u krajského úřadu v termínu do 28. února kalendářního roku, za žádosti o úhradu nákladů na výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin podané v období od 1. července do 31. prosince předcházejícího roku, a do 31. srpna
kalendářního roku, za žádosti o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podané v období od 1. ledna
do 30. června kalendářního roku, na formuláři vygenerovaném z aplikace národní dotace. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností zaokrouhlí finanční požadavky žadatelů o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
na celé koruny dolů.

(3) Krajský úřad uplatňuje úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin zaslaných obecním úřadem
obce s rozšířenou působností sumárně u ministerstva do 10 pracovních dnů následujícího měsíce po uplatnění požadavků
u krajského úřadu prostřednictvím formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace.

(4) Magistrát hl. m. Prahy uplatňuje požadavky žadatelů o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících
dřevin u ministerstva v termínu do 10. března kalendářního roku, za žádosti o úhradu nákladů na výsadbu melioračních
a zpevňujících dřevin podané v období od 1. července do 31. prosince předcházejícího roku, a do 10. září kalendářního roku,
za žádosti o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin podané v období od 1. ledna do 30. června
kalendářního roku, na formuláři vygenerovaném z aplikace národní dotace. Magistrát hl. m. Prahy zaokrouhlí finanční
požadavky žadatelů o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin na celé koruny dolů.

Čl. 5

Úhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

(1) Krajský úřad zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících
dřevin na účet místně příslušné obce s rozšířenou působností nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich připsání na účet
kraje z účtu ministerstva.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin na účet žadatele nejpozději do 30 pracovních dnů od jejich připsání na účet místně
příslušné obce s rozšířenou působností z účtu kraje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností použije ministerstvem
poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin pouze
v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty.

(3) Magistrát hl. m. Prahy zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na výsadbu melioračních
a zpevňujících dřevin na účet žadatele nejpozději do 45 pracovních dnů od jejich připsání na účet hl. m. Prahy z účtu
ministerstva. Magistrát hl. m. Prahy použije ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin pouze v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty.

Čl. 6

Vypořádání finančních vztahů s ministerstvem na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

(1) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu
nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně
prostřednictvím účtu kraje na účet ministerstva. Tuto skutečnost obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně oznámí
ministerstvu prostřednictvím krajského úřadu.

(2) Pokud Magistrát hl. m. Prahy zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně na účet ministerstva.
Tuto skutečnost Magistrát hl. m. Prahy písemně oznámí ministerstvu.

Čl. 7

Kontrola úhrady nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

Finanční kontrolu žádostí dle § 11 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předběžná veřejnosprávní kontrola“),
provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností před uplatněním požadavků u krajského úřadu. Magistrát hl. m. Prahy
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provádí předběžnou veřejnosprávní kontrolu žádostí před uplatněním požadavků u ministerstva. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností zkontroluje u všech žádostí o úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
soulad se zákonem o lesích a jeho prováděcími právními předpisy1), 3) a zkontroluje správnost údajů uvedených v žádosti.
Údaje uvedené v žádosti je možné ověřit provedením kontroly na místě u vlastníka lesa.

Oddíl III.

Úhrada nákladů na zpracování osnov

Čl. 8

Uplatnění úhrady nákladů na zpracování osnov

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností používá při uplatňování úhrady nákladů na zpracování osnov aplikaci
národní dotace. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamená v aplikaci národní dotace údaje ze smlouvy o dílo
na zpracování osnovy uzavřené mezi obcí a zpracovatelem.

(2) V případě platby za převzatou osnovu uplatňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností u krajského úřadu úhradu
nákladů na zpracování osnovy do 20 pracovních dnů po převzetí osnovy od zpracovatele, nejpozději však do 31. října
daného rozpočtového roku, prostřednictvím formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace s úplným přehledem
případných úhrad nákladů na zpracování osnovy v předchozích letech. Magistrát hl. m. Prahy uplatňuje úhradu nákladů
na zpracování osnovy v uvedených termínech u ministerstva. Uplatněná úhrada nákladů na zpracování osnovy
je zaokrouhlena na celé koruny dolů. Kromě formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace zašle obecní úřad
obce s rozšířenou působností krajskému úřadu kopii smlouvy o dílo a jejích případných dodatků. Magistrát hl. m. Prahy
zašle ministerstvu kromě formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace i kopii smlouvy o dílo a jejích případných
dodatků.

(3) V případě, že smlouva o dílo mezi zadavatelem a zpracovatelem připouští platbu či platby za dílčí plnění v daném
rozpočtovém roce, uplatňuje obecní úřad obce s rozšířenou působností úhradu těchto nákladů na zpracování každé osnovy
u krajského úřadu za daný rozpočtový rok sumárně nejpozději do 30. září daného rozpočtového roku prostřednictvím
formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace s úplným přehledem úhrad nákladů na zpracování osnovy
v předchozích letech. Magistrát hl. m. Prahy uplatňuje úhradu nákladů na zpracování osnovy v uvedených termínech
u ministerstva. Kromě formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace zašle obecní úřad obce s rozšířenou
působností krajskému úřadu kopii smlouvy o dílo a jejích případných dodatků. Magistrát hl. m. Prahy zašle ministerstvu
kromě formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace i kopii smlouvy o dílo a jejích případných dodatků. Uplatněná
úhrada nákladů na zpracování osnovy je zaokrouhlena na celé koruny dolů.

(4) Krajský úřad uplatňuje úhradu nákladů na zpracování osnov zaslaných obecním úřadem obce s rozšířenou
působností u ministerstva nejpozději do 10 pracovních dnů měsíce následujícího po uplatnění úhrady nákladů
na zpracování osnovy u krajského úřadu jednotlivě na základě žádosti, jejíž přílohou je obecním úřadem obce
s rozšířenou působností zaslaný formulář, kopie smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

Čl. 9

Úhrada nákladů na zpracování osnov

(1) Krajský úřad zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na zpracování osnovy na účet místně
příslušné obce s rozšířenou působností nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich připsání na účet kraje z účtu ministerstva.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů
na zpracování osnovy na účet zpracovatele nejpozději do 30 pracovních dnů od jejich připsání na účet obce s rozšířenou
působností z účtu kraje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností použije ministerstvem poskytnuté finanční prostředky
na zpracování osnovy pouze v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty.

(3) Magistrát hl. m. Prahy zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na zpracování osnovy
na účet zpracovatele nejpozději do 45 pracovních dnů od jejich připsání na účet hl. m. Prahy z účtu ministerstva.
Magistrát hl. m. Prahy použije ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na zpracování osnovy
pouze v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty.

Čl. 10

Vypořádání finančních vztahů s ministerstvem na úhradu nákladů na zpracování osnov

(1) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu
nákladů na zpracování osnovy nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně prostřednictvím účtu kraje
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na účet ministerstva. Tuto skutečnost obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně oznámí ministerstvu
prostřednictvím krajského úřadu.

(2) Pokud Magistrát hl. m. Prahy zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů
na zpracování osnovy nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně na účet ministerstva.
Tuto skutečnost Magistrát hl. m. Prahy písemně oznámí ministerstvu.

Čl. 11

Kontrola úhrady nákladů na zpracování osnov

Předběžnou veřejnosprávní kontrolu žádostí provádí krajský úřad před uplatněním požadavků u ministerstva. Krajský
úřad zkontroluje u všech žádostí, zda údaje uvedené ve formuláři zaslaném obcí s rozšířenou působností jsou v souladu
se smlouvou o dílo a jejími případnými dodatky.

Oddíl IV.

Úhrada nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích

Čl. 12

Žádost o příslib

(1) Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy používá při uplatňování úhrady nákladů na meliorace a hrazení bystřin
aplikaci národní dotace.

(2) Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy zasílá ministerstvu žádost o příslib poskytnutí finančních prostředků
do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí orgánu státní správy lesů dle § 35 odst. 1 a 3 zákona o lesích.
Finanční částka uvedená v žádosti o příslib se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Přílohou žádosti o příslib je:

a) pravomocné rozhodnutí orgánu státní správy lesů o tom, že se jedná o opatření prováděné ve veřejném zájmu
dle § 35 odst. 1 zákona o lesích nebo pravomocné rozhodnutí dle § 35 odst. 3 zákona o lesích,

b) přehled požadovaného finančního plnění v jednotlivých letech na základě formuláře vygenerovaného z aplikace
národní dotace,

c) kopie podnětu k vydání rozhodnutí o uložení, nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích podle
§ 48a odst. 1 písm. f) zákona o lesích,

d) pravomocné stavební povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě, k níž není třeba stavební povolení4),
nebo doklad o ohlášení stavby stavebnímu úřadu5).

(3) V případě, že dojde ke změně podmínek (upřesnění finanční částky po zadávacím řízení, změna dodavatele
stavby), které mají dopad na financování akce ve veřejném zájmu, zasílá krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy
ministerstvu aktualizované podklady podle čl. 12 odst. 2 směrnice do 15 pracovních dnů od doby, kdy se o této změně
dozvěděl.

Čl. 13

Úhrada nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích

Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy zasílá bezhotovostně finanční prostředky na účet žadatele v souladu
s ministerstvem vydaným příslibem a avízem o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů na meliorace
a hrazení bystřin v lesích nejpozději do 30 pracovních dnů od podání žádosti o uvolnění finančních prostředků ze strany
žadatele. Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy použije ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na meliorace
a hrazení bystřin v lesích pouze v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty.

Čl. 14

Vypořádání finančních vztahů s ministerstvem na úhradu nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích

Pokud krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu
nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích nebudou využity na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně
na účet ministerstva. Tuto skutečnost krajský úřad nebo magistrát písemně oznámí ministerstvu.

Čl. 15

Kontrola úhrady nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích

Předběžnou veřejnosprávní kontrolu žádostí o příslib provádí krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy
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před uplatněním požadavků u ministerstva. Tato kontrola se provádí v rozsahu uvedeném v čl. 12 odst. 2 směrnice. Údaje
uvedené v žádosti je možné ověřit provedením kontroly na místě.

Oddíl V.

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

Čl. 16

Uplatnění úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností používá při uplatňování úhrady nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře webovou aplikaci pro výpočet úhrad nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (dále jen „aplikace
odborného lesního hospodáře“), která je umístěna na webových stránkách ministerstva, a aplikaci národní dotace.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňuje požadavky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře u krajského úřadu do 15 pracovních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. V případě Magistrátu hl. m. Prahy
se tyto požadavky uplatňují v uvedeném termínu u ministerstva. Požadavky se uplatňují prostřednictvím formuláře
vygenerovaného z aplikace národní dotace. Uplatněná úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
je zaokrouhlena na celé koruny dolů.

(3) Krajský úřad uplatňuje požadavky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře zaslané obecním
úřadem obce s rozšířenou působností u ministerstva do 10 pracovních dnů následujícího měsíce po uplatnění požadavků
u krajského úřadu. Požadavky se uplatňují prostřednictvím formuláře vygenerovaného z aplikace národní dotace.

Čl. 17

Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

(1) Krajský úřad zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
na účty místně příslušných obcí s rozšířenou působností nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich připsání na účet kraje
z účtu ministerstva.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost
odborného lesního hospodáře na účty odborných lesních hospodářů nejpozději do 30 pracovních dnů od jejich připsání
na účet obce s rozšířenou působností z účtu kraje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností použije ministerstvem
poskytnuté finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře pouze v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly
poskytnuty.

(3) Magistrát hl. m. Prahy zasílá bezhotovostně finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře na účty odborných lesních hospodářů nejpozději do 45 pracovních dnů od jejich připsání na účet hl. m. Prahy
z účtu ministerstva. Magistrát hl. m. Prahy použije ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na činnost odborného
lesního hospodáře pouze v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty.

Čl. 18

Vypořádání finančních vztahů s ministerstvem na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

(1) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně
prostřednictvím účtu kraje na účet ministerstva. Tuto skutečnost obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně
oznámí ministerstvu prostřednictvím krajského úřadu.

(2) Pokud Magistrát hl. m. Prahy zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost
odborného lesního hospodáře nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně na účet ministerstva.
Tuto skutečnost Magistrát hl. m. Prahy písemně oznámí ministerstvu.

Čl. 19

Kontrola úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

Předběžnou veřejnosprávní kontrolu požadavků na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře provádí
obecní úřad obce s rozšířenou působností před uplatněním úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje soulad údajů souvisejících s uplatněním úhrady nákladů
s vyhláškou č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho
činnost hradí stát.
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Čl. 20

Aktualizace dat pro výpočet úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při změně pověření fyzické nebo právnické osoby výkonem činnosti
odborného lesního hospodáře neprodleně tuto změnu zaznamenává v aplikaci odborného lesního hospodáře.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí aktualizaci dat v aplikaci odborného lesního hospodáře
na základě nově převzatých lesních hospodářských osnov ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení průvodního listu lesní hospodářské osnovy
s potvrzením souladu dat lesní hospodářské osnovy s informačním standardem lesního hospodářství.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
na vědomí kopie pravomocných rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního
hospodáře a informuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem o zániku či prodloužení licence
pro výkon funkce odborného lesního hospodáře.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
o skutečnostech, že vlastník lesa, pro který jsou zpracovány osnovy, si sám vybral svého odborného lesního hospodáře
nebo činnost odborného lesního hospodáře v lesích, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy, vykonává
sám vlastník lesa. Obdobně obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem o skutečnostech, že činnost odborného lesního hospodáře v lesích, pro které jsou zpracovány lesní
hospodářské osnovy, již nevykonává sám vlastník lesa, nebo osoba jím vybraná.

(5) Orgány státní správy lesů zasílají Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem na vědomí kopie
pravomocných rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo jejich částí, či pravomocných rozhodnutí,
že nejde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, vydaných při pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí
lesa v případech, kdy se jedná o řízení vztahující se k lesům, pro které jsou osnovy zpracovány.

Oddíl VI.

Náhrada ostatní újmy a úhrada ostatních zvýšených nákladů

Čl. 21

Nakládání s žádostmi o náhradu ostatní újmy a žádostí o úhradu ostatních zvýšených nákladů

Krajský úřad posoudí žádost o úhradu ostatní újmy nebo žádost o úhradu ostatních zvýšených nákladů a zjistí-li,
že není místně příslušný2), žádost o náhradu ostatní újmy nebo žádost o úhradu ostatních zvýšených nákladů bezodkladně
postoupí příslušnému krajskému úřadu a současně o tom uvědomí žadatele. Má-li krajský úřad, jemuž byla žádost o náhradu
ostatní újmy nebo žádost o úhradu ostatních zvýšených nákladů postoupena za to, že není místně příslušný, může
ji postoupit dalšímu krajskému úřadu, nebo vrátit krajskému úřadu, který mu ji postoupil, jen se souhlasem ministerstva.

Čl. 22

Kontrola náležitostí žádosti o náhradu ostatní újmy a žádosti o úhradu ostatních zvýšených nákladů

Nemá-li žádost o náhradu ostatní újmy nebo žádost o úhradu ostatních zvýšených nákladů odpovídající náležitosti,
nebo trpí-li jinými vadami, pomůže krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy žadateli nedostatky odstranit na místě,
nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění
nedostatků v této lhůtě. Neodstraní-li žadatel nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě, krajský úřad nebo
Magistrát hl. m. Prahy řízení rozhodne o jejím zamítnutí.

Čl. 23

Uplatnění požadavků žadatelů o náhradu ostatní újmy nebo o úhradu ostatních zvýšených nákladů

Požadavky žadatelů na náhradu ostatní újmy nebo na úhradu ostatních zvýšených nákladů uplatňuje krajský úřad
nebo Magistrát hl. m. Prahy u ministerstva do 10 pracovních dnů od zaevidování žádosti, případně od doplnění žádosti
žadatelem podle čl. 21 směrnice, ve spisové službě. Uplatněná náhrada ostatní újmy nebo úhrada ostatních zvýšených
nákladů je zaokrouhlena na celé koruny dolů.

Čl. 24

Náhrada ostatní újmy a úhrada ostatních zvýšených nákladů

(1) Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy zasílá bezhotovostně finanční prostředky na náhradu ostatní újmy
nebo na úhradu ostatních zvýšených nákladů na účet žadatele nejpozději do 30 pracovních dnů od jejich připsání
na účet kraje nebo účet hl. m. Prahy z účtu ministerstva.
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(2) Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy použije ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na náhradu ostatní
újmy nebo na úhradu ostatních zvýšených nákladů pouze v tom rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty.

Čl. 25

Vypořádání finančních vztahů s ministerstvem na náhradu ostatní újmy a na úhradu ostatních zvýšených nákladů

Pokud krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy zjistí, že ministerstvem poskytnuté finanční prostředky na náhradu
ostatní újmy a na úhradu ostatních zvýšených nákladů nepoužije na stanovený účel, vrátí tyto prostředky bezodkladně
na účet ministerstva. Tuto skutečnost krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy písemně oznámí ministerstvu.

Čl. 26

Kontrola náhrad ostatních újem a úhrad ostatních zvýšených nákladů

Předběžnou veřejnosprávní kontrolu žádostí provádí krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy před uplatněním
požadavků u ministerstva. Krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy zkontroluje u všech žádostí, zda jsou dodrženy
podmínky stanovené krajským úřadem nebo Magistrátem hl. m. Prahy v jeho rozhodnutí. Údaje uvedené v žádostech
o náhradu ostatní újmy nebo o úhradu ostatních zvýšených nákladů je možné ověřit kontrolou na místě.

Oddíl VII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 27

Přechodná ustanovení

Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti této směrnice se vyřizují podle dosavadní směrnice č. j. 41459/2002-5030
ze dne 30. dubna 2003.

Čl. 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 41459/2002-5030 ze dne 30. dubna 2003, o postupu při poskytování
finančních prostředků na výkony a opatření, které stát hradí nebo kde stát rozhoduje o subjektu, který náklady nebo újmy
uhradí, ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, uveřejněná v částce 5/2003 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Čl. 29

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí s výjimkou
Oddílu II., který nabývá účinnosti dnem 30. června 2016 a Oddílu V., který nabývá účinnosti dnem 30. září 2016.

Ministr zemědělství:

Ing. Marian Jurečka, v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. března 2016 č. 245

o Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

Vláda

I . schvaluje

Národní strategii rozvoje sociálních služeb
na období 2016 – 2025, obsaženou v části III materiálu
čj. 59/16 (dále jen „Národní strategie“);

I I . ukládá

ministryni práce a sociálních věcí
1. ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku

a ministrem financí, ministry vnitra, zdravotnictví
a ministryní pro místní rozvoj podle jednotlivých
opatření realizovat úkoly obsažené v Národní strategii,

2. předložit vládě do 31. května 2016 akční plán
na období 2016 – 2018,

3. zajistit jednou ročně, vždy k 31. březnu, předložení
informace o plnění Národní strategie rozvoje sociálních
služeb za předchozí rok, přičemž první zpráva
bude předložena k 31. březnu 2017 a poslední
k 31. březnu 2026,

4. zajistit zveřejnění Národní strategie ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí.

Provedou:

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí,

ministryně práce a sociálních věcí,

pro místní rozvoj

ministři vnitra, zdravotnictví

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. března 2016 č. 247

ke Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu
zpracovávané dokumentace

Vláda

I . schvaluje

Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů
obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané
dokumentace, obsaženou v části III materiálu čj. 308/16
(dále jen „Směrnice“);

I I . ukládá

1. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
a Směrnice ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí,

2. členům vlády, předsedovi Správy státních
hmotných rezerv a předsedovi Rady Českého
telekomunikačního úřadu zabezpečit ve své
působnosti realizaci Směrnice;

I I I . doporučuje

guvernérovi České národní banky, hejtmanům
a primátorce hlavního města Prahy zabezpečit ve své
působnosti realizaci Směrnice.

Provedou:

členové vlády,

předseda Správy státních hmotných rezerv,

předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Na vědomí:

guvernér České národní banky,

primátorka hlavního města Prahy,

hejtmani

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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A. Úvodní ustanovení

Cílem Směrnice pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané
dokumentace (dále jen „Směrnice OOI“) je stanovit zásady, kritéria a postupy při výběru objektů obranné infrastruktury
a jejich vyhodnocování, upřesnit rozsah, obsah a způsob vedení zpracovávané dokumentace k nim a stanovit zásady jejich
střežení a ochrany.

Objekty obranné infrastruktury pro potřeby zajišťování obrany státu před vnějším napadením se rozumí:

• objekty důležité pro obranu státu (dále jen „ODOS“) podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 222/1999 Sb.);

• objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny (dále jen „OMN“),
vyhodnocené krajským úřadem a Magistrátem hl. m. Prahy (dále jen „KÚ“) podle § 7 zákona č. 222/1999 Sb.

Směrnice OOI vychází a navazuje na Koncepci operační přípravy státního území České republiky,
čj. V60292/2004-1203 a Plán operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 až 2016,
čj. V77/2013-1203. Je návodem pro navrhovatele, kterými jsou ministerstva, jiné ústřední správní úřady
(dále jen „ÚSÚ“), Česká národní banka (dále jen „ČNB“), zpravodajské služby, Kancelář Poslanecké sněmovny,
Kancelář Senátu Parlamentu ČR, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“),
KÚ a OÚ ORP, kteří provádějí výběr objektů obranné infrastruktury k realizaci jejich úkolů v souladu se zákonem
č. 222/1999 Sb.

Při výběru objektů obranné infrastruktury se vychází ze schválených dokumentů, které se vztahují k plánování, řízení
a organizaci obrany státu a ze stanovených úkolů, které je navrhovatel povinen k zajišťování obrany státu plnit. Mezi
tyto objekty mohou být zahrnuty i objekty jejichž vlastníky jsou subjekty výrobní i nevýrobní sféry provozující zařízení
a objekty nebo poskytující služby, popř. vytvářející produkty ve stanovených prvcích kritické infrastruktury1.

Přehled objektů obranné infrastruktury je veden u Ministerstva obrany (dále jen „MO“) v aplikačním programovém
vybavení (dále jen „APV“) Informačního systému mobilizačních příprav (dále jen „ISMP“) modulu Operační příprava
státního území (dále jen „OPSÚ“) v hlavní aplikaci. Jednotliví navrhovatelé vedou přehled objektů obranné infrastruktury
podle své věcné působnosti (ÚSÚ) nebo podle území (KÚ) v externí aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ. V hlavní a externí
aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ jsou vedena společná a specifická data o objektech po jednotlivých infrastrukturách,
údaje o ochraně a střežení objektu v míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, fotodokumentace objektu, výřezy
z map a letecké snímky objektu a údaje o spojení na kontaktní osoby k danému objektu. V hlavní aplikaci APV ISMP
modulu OPSÚ je také sledováno, zda je objekt současně objektem obranné a kritické infrastruktury.

Data mezi jednotlivými navrhovateli a MO jsou předávána formou exportu a importu. Exportem nebo importem
dat se rozumí předání datového souboru s využitím APV ISMP modulu OPSÚ z úrovně MO a mezi zpracovateli a zpět,
a je prováděno pomocí evidovaného flash disku, CD, DVD nebo pomocí vládního utajeného spojení. Pokud obsahuje
utajovaná data, je nosné médium označeno příslušným stupněm utajení.

B. Objekty důležité pro obranu státu

ODOS jsou pozemky, stavby a další objekty strategického významu, jejichž poškozením, částečným nebo celkovým
zničením, případně neutralizací jejich činnosti získá nepřítel zjevné vojenské výhody a podstatně naruší obranu České
republiky před vnějším napadením.

B.1. Rozdělení a charakteristika ODOS

ODOS se dělí na vojenské a nevojenské.

B.1.1. Vojenské ODOS2 jsou pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají
z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení
základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil České republiky (dále jen „OS ČR“). Dále vojenskými ODOS jsou
pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu a jiných majetkových práv státu vykonává MO nebo právnická
osoba jím zřízená nebo založená.

B.1.2. Nevojenské ODOS3 jsou pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel, pozemky, stavby a další objekty, které
v míru, za stavu ohrožení státu (dále jen „SOS“) nebo za válečného stavu (dále jen „VS“) mají nebo mohou mít
z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska strategický význam a které určí vláda.
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B.2. Zásady vyhodnocování a výběru ODOS

B.2.1. Vyhodnocování a výběr objektů, navrhovaných k určení za ODOS podle § 29 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, provádí MO.

B.2.2. Za vyhodnocení a výběr pozemků a staveb určených k ochraně obyvatel podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona
č. 222/1999 Sb., odpovídá Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“), které podle § 7 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Koncepci
ochrany obyvatelstva.

B.2.3. Vyhodnocování a výběr objektů, navrhovaných k určení za ODOS podle § 29 odst. 2 písm. c) a d) zákona
č. 222/1999 Sb., provádí ministerstva, ÚSÚ, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu Parlamentu ČR, Kancelář
prezidenta republiky, ČNB, zpravodajské služby a NKÚ za oblast své působnosti.

B.2.4. Úkoly spojené s vyhodnocováním a výběrem ODOS koordinuje MO.

B.2.5. O určení ODOS u objektů navrhovaných k určení za ODOS rozhodne vláda České republiky svým nařízením.
O určení ODOS jsou navrhovatelé informováni bez zbytečného odkladu.

B.2.6. O určení ODOS, které budou střeženy armádou České republiky (dále jen „AČR“), rozhodne vláda České
republiky svým nařízením.

B.3. Postup při vyhodnocování a výběru ODOS

B.3.1. Při vyhodnocování a výběru konkrétního pozemku, stavby, objektu a zařízení (dále jen „objekt“) navrhovaných
k určení za ODOS se posuzuje a zohledňuje výjimečnost, důležitost a strategický význam konkrétního objektu pro potřeby
zajišťování obrany České republiky. K určení za ODOS se navrhují objekty, které mají z politického, vojenského
nebo hospodářského hlediska význam při zajišťování obrany státu, zejména pro zajištění základních funkcí státu,
zabezpečení OS ČR, ostatních součástí bezpečnostního systému České republiky a spojeneckých ozbrojených sil
(např. sídla ministerstev a ÚSÚ).

Podle zákona č. 222/1999 Sb., § 29 odst. 1 a odst. 2 písm. a), odst. 2 písm. b) jsou zařazeny vojenské ODOS
a podle odst. 2 písm. c) a d) při vyhodnocování a výběru nevojenských ODOS navrhovatelé:

I.) provádí vyhodnocení a výběr zejména se zaměřením u:

kategorie a1) a a2) na vojenské areály;

kategorie b) na objekty (pozemky a stavby) určené MV podle koncepce ochrany obyvatelstva;

kategorie c) a d) na civilní letiště, objekty podpory hostitelskou zemí, na sídla ministerstev, ÚSÚ a budovy, kde jsou
umístěny jejich (hlavní, záložní – chráněná, nechráněná) krizová pracoviště, dále mosty, mimoúrovňové křižovatky, tunely,
nadjezdy, podjezdy, viadukty, železniční stanice, elektrárny, distribuční soustavy elektřiny a plynu, čerpací stanice
pohonných hmot, sklady nebezpečných látek, telekomunikační objekty a technologická zařízení elektronických
komunikací včetně rozhlasových a televizních vysílačů, vodní díla a objekty na vodních tocích, atd., které mají zásadní
význam pro zachování funkcí státu.

II.) zařazují jednotlivé objekty do těchto kategorií:

Kategorie: Specifikace:

a1 Pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu vykonává MO – pozemky a stavby
umístěné ve vojenských újezdech

a2 Pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu vykonává MO – vojenské objekty

b) Pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel

c) Pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda

d) Pozemky a stavby, které za SOS nebo VS mohou mít strategický význam a které určí vláda

B.3.2. Po provedeném vyhodnocení a výběru:
a) MO zpracovává data o ODOS podle § 29 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb. do hlavní

aplikace APV ISMP modulu OPSÚ. Přitom vychází z vymezení pojmu vojenský objekt.4;
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b) MV zpracovává data o ODOS podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb., do externí aplikace APV ISMP
modulu OPSÚ. Export z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ zasílá MV do 31. ledna každého kalendářního
roku se stavem k 1. lednu na MO;

c) navrhovatelé uvedení v bodu B. 2.3 zpracovávají data o objektech, navrhovaných k určení za ODOS
podle § 29 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 222/1999 Sb., do externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ. Export
z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ zasílají navrhovatelé do 31. ledna každého kalendářního roku se stavem
k 1. lednu na MO, doplněný písemnou informací o hlavních změnách (zrušení objektu, navržení nového objektu, atd.).

d) navrhovatelé jsou oprávněni posoudit, zda export dat ODOS obsahuje utajované informace ve smyslu
zákona č. 412/2005 Sb.

B.3.3. Export z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ zasílají navrhovatelé uvedení v bodu B. 2.3 na MO jako
dokument, který po posouzení, že obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., označí stupněm utajení
„VYHRAZENÉ“. MO exporty importuje do hlavní aplikace APV ISMP modulu OPSÚ.

B.3.4. Exporty navrhovatelů zasílané na MO musí být kompletní a obsahovat všechny požadované údaje (ve všech
záložkách) externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ. V případě, že export neobsahuje všechny údaje, nebo je zpracován
v rozporu s uživatelskou příručkou, která je součástí externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ, vrací
export MO navrhovateli k odstranění nedostatků.

B.3.5. MO každý kalendářní rok se stavem k 1. dubnu informuje Bezpečnostní radu státu (dále jen „BRS“) o provedení
aktualizace dat objektů navrhovaných k určení za ODOS nebo určených ODOS.

B.3.6. Po předložení informace do BRS o provedení aktualizace dat objektů a jejím projednání, MO informuje všechny
navrhovatele o výsledku aktualizace, případně o závěrech z jednání BRS. Informace pro navrhovatele je MO prováděna
elektronickou poštou, prostřednictvím utajeného vládního spojení nebo společně s exporty ODOS do 4 měsíců
po jednání BRS.

B.4. Dokumentace ODOS

B.4.1. Centrální přehled ODOS

Centrální přehled ODOS vede MO v hlavní aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ. Tento přehled obsahuje údaje
o všech ODOS stanovených zákonem a objektech navrhovaných k určení za ODOS podle § 29 tohoto zákona.

Centrální přehled ODOS podléhá režimu ochrany informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 412/2005 Sb.) a označuje
se stupněm utajení „DŮVĚRNÉ“.

B.4.2. Přehled o objektech určených za ODOS

Přehled o objektech určených za ODOS podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 222/1999 Sb., je veden u MV v externí
aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ a označuje se stupněm utajení „VYHRAZENÉ“. Poskytování dat dalším subjektům není
dovoleno.

B.4.3. Přehled o objektech navrhovaných k určení za ODOS

Přehled o objektech, navrhovaných k určení za ODOS podle § 29 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 222/1999 Sb., je veden
u navrhovatelů uvedených v bodu B. 2.3 podle oboru působnosti a KÚ a krajských vojenských velitelství (dále jen „KVV“)
podle území v externí aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ, po posouzení, že obsahuje utajované informace ve smyslu zákona
č. 412/2005 Sb., se označuje stupněm utajení „VYHRAZENÉ“. Poskytování dat dalším subjektům je povoleno pouze
státním subjektům a subjektům státem zřízeným nebo založeným. Předat lze pouze data o objektech, které tento subjekt
vlastní nebo provozuje.

B.4.4. Oznámení o určení objektu za ODOS nebo navržení objektu k určení za ODOS

KVV zpracovává na základě přehledu o objektech, navrhovaných k určení za ODOS podle § 29 odst. 2 písm. c) a d)
zákona č. 222/1999 Sb. „Oznámení o určení objektu za ODOS, nebo navržení objektu k určení za ODOS“, které zasílá
vlastníkovi a uživateli objektu. Součástí oznámení je požadavek na poskytnutí dat o objektu příslušným vojenským
orgánům ke zpracování vojenské dokumentace k případnému střežení objektu. Vzor oznámení je uveden v příloze 3.

Oznámení o určení nebo navržení objektu k určení za ODOS se ukládá do příloh externí aplikace APV ISMP modulu
OPSÚ.

B.5. Střežení ODOS Armádou České republiky

B.5.1. Střežením ODOS se rozumí souhrn opatření, která mají vyloučit nebo omezit snahu nepřítele o získání zjevných
vojenských výhod nebo narušení obrany státu poškozením těchto objektů, jejich částečným nebo celkovým zničením, anebo
neutralizací v nich provozované činnosti. Opatření zahrnují přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků AČR
a zpracování, vedení a aktualizaci dokumentace ke střežení ODOS.

B.5.2. Ke střežení ODOS zpracovává MO rozkaz ministra obrany, obranné a operační plány a příslušnou vojenskou
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dokumentaci. Při zpracování vojenské dokumentace ke střežení ODOS je prováděna součinnost s vlastníky nebo
provozovateli ODOS, s ÚSÚ a KÚ. Tito jsou povinni v souladu s § 6 odst. b) zákona č. 222/1999 Sb., poskytnout
požadované podkladové materiály.

B.5.3. Součástí zpracovávané vojenské dokumentace ke střežení ODOS je písemný součinnostní dohovor a písemný
návrh smlouvy o střežení ODOS5 mezi jeho vlastníkem (provozovatelem) a MO (KVV). Návrh smlouvy průběžně
aktualizuje KVV. Tyto dokumenty se ukládají do příloh záložky „Střežení“ v externí aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ.

C. Objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny

Na území České republiky jsou mimo ODOS i další objekty, které z hlediska své funkce při zajišťování obrany státu
nemají strategický význam, ale na území správních obvodů krajů a obcí mají význam zásadní.

Tyto objekty jsou v souladu s § 7 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb. nazvány OMN.

C.1. Charakteristika a kategorizace OMN

C.1.1. OMN jsou objekty, které mají za SOS a za VS, funkcí nebo umístěním zásadní význam pro zabezpečení
mobilizace OS ČR na území kraje, plnění opatření k zajišťování obrany na území kraje, zajištění základních životních
potřeb obyvatel kraje a fungování státní správy a samosprávy na území kraje.

C.1.2. Základní princip kategorizace OMN spočívá ve vyhodnocování a zařazování OMN do jednotlivých kategorií
z hlediska naplňování požadavků na zajišťování obrany státu před vnějším napadením.

C.1.3. K zajištění obrany státu se OMN rozdělují do těchto kategorií:

e 1.1) – objekty k zabezpečení fungování státní správy a samosprávy, regionální úroveň – kraj

Jedná se o objekty, které svým zásadním posláním nebo funkcí hrají rozhodující roli v oblasti fungování státní správy
a samosprávy na území kraje při zajišťování obrany ČR.

e 1.2) – objekty k zabezpečení fungování státní správy a samosprávy, místní úroveň – ORP, obec

Jedná se o objekty, které svým zásadním posláním nebo funkcí hrají rozhodující roli v oblasti fungování státní správy
a samosprávy na území obce (ORP) při zajišťování obrany ČR.

e 2) – objekty k zabezpečení úkolů OS ČR a spojeneckých ozbrojených sil.

Jedná se o objekty, které jsou na území kraje již v míru plánovány pro zabezpečení úkolů OS ČR nebo jsou k jejich
zabezpečení předurčeny a dále objekty, které by byly za SOS nebo za VS k zabezpečení úkolů OS ČR vyčleněny.

e 3.1) – objekty k zabezpečení potřeb obyvatel při zajišťování obrany ČR, regionální úroveň – kraj

Jedná se o objekty, které slouží na území kraje k vytvoření nezbytných podmínek zabezpečení života, zdraví
a základních životních potřeb obyvatel.

e 3.2) – objekty k zabezpečení potřeb obyvatel při zajišťování obrany ČR, místní úroveň – ORP, obec

Jedná se o objekty, které slouží na území obce k vytvoření nezbytných podmínek zabezpečení života, zdraví
a základních životních potřeb obyvatel.

e 4) – objekty pro zachování funkcí kraje při zajišťování obrany ČR

Jedná se o objekty, jejichž narušení, omezení jejich činnosti nebo zničení by vážně narušilo běžný chod vyššího
územně správního celku a schopnost využití obranné infrastruktury.

e 5) – objekty pro potřeby obce

Jedná se o objekty, které nejsou uvedeny v kategoriích e 1.2) a e 3.2) a jsou do této kategorie zařazeny podle potřeb
obce.

C.2. Zásady vyhodnocování a výběru OMN

C.2.1. KÚ vyhodnocují OMN a navrhují vládě cestou MO způsob jejich ochrany (§ 7 písm. a) zákona
č. 222/1999 Sb.). Obecní úřady ORP (dále jen „OÚ ORP“) se podílejí na vyhodnocování OMN v rozsahu stanoveném
KÚ (§ 7a písm. a) zákona č. 222/1999 Sb.).

C.2.2. Ministerstva, jiné ÚSÚ, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu Parlamentu ČR, Kancelář prezidenta
republiky, ČNB, zpravodajské služby a NKÚ (dále jen navrhovatelé) vyhodnocují OMN k nimž vykonávají vlastnická
práva nebo jiná majetková práva fyzické osoby nebo právnické osoby. Navrhovatelé současně stanovují i kritéria, podle
kterých KÚ navrhnou OMN jejichž činnost souvisí s okruhem působnosti navrhovatelů vyplývající ze zákona č. 2/1969 Sb.,
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o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, respektive
stanovenou jiným právním předpisem. Návrh vlastních OMN předkládají navrhovatelé formou exportu dat z externí
aplikace APV ISMP modulu OPSÚ na KÚ.

C.2.3. Cílem vyhodnocování objektů je výběr pouze takových objektů, jejichž napadení by významným způsobem
vyvolalo omezení činností OS ČR, orgánů státní správy a samosprávy a života obyvatel v době SOS nebo za VS
ve správním obvodu jednotlivých krajů a hl. m. Prahy.

C.2.4. Při vyhodnocování OMN mohou KÚ požádat o součinnost a spolupracovat s teritoriálně příslušným KVV
a dalšími místními subjekty a orgány státní správy a samosprávy. Vyhodnocení a výběr OMN je KÚ prováděn na základě
stanovené kategorizace OMN dle bodu C.3.1. a podle kritérií a návrhů, které poskytují ministerstva a jiné ÚSÚ v oboru své
působnosti. Přehled kritérií pro výběr OMN je uveden v příloze 2 této směrnice.

C.3. Postup při vyhodnocování a výběru OMN

C.3.1. Při vyhodnocování a výběru OMN navrhovatelé uvedení v bodě C.2.1., C.2.2. a ostatní, kteří
se na vyhodnocování OMN podílejí:

I.) provádí vyhodnocení a výběr zejména se zaměřením u:

kategorie e 1.1), e 1.2) na budovy regionálních pracovišť ÚSÚ, KÚ, objekty finančních úřadů a celních úřadů, budovy
OÚ ORP; krizová pracoviště KÚ a OÚ ORP (hlavní, záložní – chráněná, nechráněná); školy, pošty, atd.;

kategorie e 2) na objekty a prostory vytipované pro využití v rámci mobilizačního rozvinutí OS ČR, vytipované zdroje
pitné vody pro OS ČR, objekty a sklady zvláštních obnovovacích závodů, civilní letiště, objekty podpory hostitelskou zemí,
atd.;

kategorie e 3.1), e 3.2) na objekty IZS, objekty určené pro zásobování pitnou vodou (zdroje, vodojemy, úpravny),
objekty určené pro zpracování zemědělských produktů a výrobu potravin (velkochovy hospodářských zvířat, velkokapacitní
sila, velkosklady potravin, masokombináty, mlýny apod.), nemocnice, polikliniky, objekty zdravotnické záchranné služby,
úkryty obyvatelstva, sklady civilní obrany, čističky odpadních vod, atd. na krajské a obecní úrovni;

kategorie e 4) na mosty, mimoúrovňové křižovatky, tunely, nadjezdy, podjezdy, viadukty, železniční stanice,
elektrárny, distribuční soustavy elektřiny a plynu, čerpací stanice pohonných hmot místního významu, sklady
nebezpečných látek, telekomunikační objekty a technologická zařízení elektronických komunikací včetně rozhlasových
a televizních vysílačů, objekty na vodních tocích, atd., nezařazené mezi objekty důležité pro obranu státu;

kategorie e 5) na objekty, které nejsou zařazeny do kategorie e 1.2) a kategorie e 3.2), ale jsou zařazeny
do této kategorie podle potřeb a rozhodnutí obcí. Objekty této kategorie nejsou zařazeny do Souhrnného přehledu OMN.

II.) zařazují jednotlivé objekty do těchto kategorií:

Kategorie: Specifikace:

e 1.1) Objekty k zabezpečení fungování státní správy a samosprávy při zajišťování obrany ČR, regionální
úroveň – kraj

e 1.2) Objekty k zabezpečení fungování státní správy a samosprávy při zajišťování obrany ČR,
místní úroveň – ORP, obec

e 2) Objekty k zabezpečení úkolů OS ČR

e 3.1) Objekty k zabezpečení potřeb obyvatel při zajišťování obrany ČR, regionální úroveň – kraj

e 3.2) Objekty k zabezpečení potřeb obyvatel při zajišťování obrany ČR, místní úroveň – ORP, obec

e 4) Objekty pro zachování funkcí kraje při zajišťování obrany ČR.

e 5) Objekty pro zachování funkcí obcí

C.3.2. Po provedeném výběru:
a) navrhovatelé uvedení v bodu C.2.2. zpracovávají data o OMN do externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ. Export

dat z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ zasílají příslušnému KÚ (podle území) do 15. února každého
kalendářního roku se stavem k 1. lednu.

b) navrhovatelé uvedení v bodu C.2.1. zpracovávají data o všech navrhovaných OMN na území kraje do externí aplikace
APV ISMP modulu OPSÚ. Export z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ zasílají na MO do konce měsíce
února každého kalendářního roku se stavem k 1. lednu.).
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c) navrhovatelé jsou oprávněni posoudit, zda export dat OMN z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ obsahuje
utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.

C.3.3. Export dat OMN z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ navrhovatelé zasílají jako datový soubor, který
po posouzení že obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., se označí stupněm utajení
„VYHRAZENÉ“. KÚ exporty dat OMN od navrhovatelů uvedených v bodu C.2.2. a od OÚ ORP importují ke svým
vyhodnoceným OMN do externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ. MO exporty dat OMN od KÚ importuje do hlavní
aplikace APV ISMP modulu OPSÚ.

C.3.4. Exporty dat OMN z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ zasílané na KÚ i na MO musí být kompletní
a obsahovat všechny požadované údaje v externí aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ ve všech záložkách). V případě,
že export dat OMN neobsahuje všechny údaje, nebo je zpracován v rozporu s uživatelskou příručkou, která je součástí
externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ, KÚ a MO jej vrací zpět k odstranění nedostatků.

C.3.5. MO každý kalendářní rok se stavem k 1. dubnu informuje BRS o provedení aktualizace dat OMN a podle
potřeby, např. v případě větších změn v Souhrnném přehledu OMN předkládá cestou BRS vládě ke schválení aktualizovaný
Souhrnný přehled OMN ke stanovenému datu.

C.3.6. Po předložení informace cestou BRS do vlády o provedení aktualizace dat OMN a jejím projednání, informuje
MO KÚ a navrhovatele uvedené v bodu C.2.2. o výsledku aktualizace, případně o závěrech z jednání BRS nebo vlády
a současně jim zasílá export dat OMN z hlavní aplikace APV ISMP modulu OPSÚ podle teritoriální působnosti nebo oboru
jejich působnosti. Informace pro navrhovatele je MO prováděna elektronickou poštou nebo prostřednictvím utajeného
vládního spojení anebo společně s výpisy OMN do 4 měsíců po jednání BRS nebo vlády.

C.3.7. KÚ rozpracovávají exporty dat OMN z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ od MO a zasílají je formou
exportu dat OMN výpisy na OÚ ORP podle teritoriální působnosti. KÚ zabezpečí součinnost a přiřadí data o OMN
od navrhovatelů do vlastního exportu dat OMN na MO.

C.4. Zásady ochrany OMN

C.4.1. Způsobem ochrany objektu se rozumí taková ochrana a činnost, která umožní jeho stálou funkčnost, ochranu
proti vniknutí cizích osob a ochranu proti aktivitám, které by omezily jeho provoz. Ochrana objektu se uskutečňuje
technickým, fyzickým nebo kombinovaným způsobem zabezpečení.

C.4.2. KÚ a další navrhovatelé navrhují k ochraně OMN přednostně ten subjekt, který provádí jeho ochranu již v míru,
a dále městskou policii, bezpečnostní agenturu, ochrannou službu, Policii ČR, případně využití technických prostředků,
institutu pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

C.4.3. Zabezpečení ochrany OMN silami a prostředky OS ČR se neprovádí. Použitím sil a prostředků OS ČR
k zabezpečení ochrany OMN by se tyto objekty v souladu s mezinárodním humanitárním právem staly legitimním
vojenským cílem. Ochrana poskytovaná mezinárodním humanitárním právem civilním objektům by byla výrazně
snížena a potenciální možnost napadení by se zásadně zvýšila. Vybrané OMN přechází pod ochranu OS ČR pouze
v případě jejich využívání pro potřeby OS ČR.

C.4.4. Za SOS nebo za VS KÚ a navrhovatelé vytvářejí podmínky k zabezpečení vládou schváleného způsobu
ochrany OMN.

C.5. Dokumentace OMN

C.5.1. Souhrnný přehled OMN

Souhrnný přehled OMN vede MO v hlavní aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ. Tento přehled obsahuje údaje
o všech OMN schválených vládou.

Souhrnný přehled OMN podléhá režimu ochrany informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a označuje se stupněm
utajení „VYHRAZENÉ“.

C.5.2. Přehled OMN

Přehled o OMN je veden u ÚSÚ podle oboru jejich působnosti a u KÚ podle teritoriální příslušnosti v externí aplikaci
APV ISMP modulu OPSÚ, která se po posouzení, že obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.,
označuje stupněm utajení „VYHRAZENÉ“.

C.5.3. Výpis z Přehledu OMN

KÚ podle svého rozhodnutí zpracovávají a zasílají pro OÚ ORP v jejich správním obvodu výpisy z Přehledu OMN
pomocí exportu dat OMN z externí aplikace APV ISMP modulu OPSÚ. KÚ je oprávněn posoudit, zda jím pořízený výpis
obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.

C.5.4. Export dat OMN

MO zpracovává pro navrhovatele uvedené v bodu C.2.2 export dat OMN v jejich působnosti v externí
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aplikaci APV ISMP modulu OPSÚ a označuje jej po posouzení, že obsahuje utajované informace ve smyslu
zákona č. 412/2005 Sb., stupněm utajení „VYHRAZENÉ“.

Navrhovatelé uvedení v bodu C.2.2. zpracovávají a zasílají export dat OMN v externí aplikaci APV ISMP modulu
OPSÚ pro KÚ. Navrhovatelé jsou oprávněni posoudit, zda export dat OMN obsahuje utajované informace
ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.

D. Finanční zabezpečení

Finanční prostředky na vládou určené ODOS se zabezpečují v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb.

Finanční prostředky k ochraně OMN v době míru zabezpečují jejich vlastníci a provozovatelé. Pokud bude na základě
rozhodnutí vlády stanoveno realizovat opatření k ochraně OMN, budou výdaje s tím spojené hrazeny v souladu
s ustanovením § 55 zákona č. 222/1999 Sb.

Finanční služby poskytované státní správě za SOS a VS budou garantovány a zajišťovány prostřednictvím pobočkové
sítě ČNB.

E. Závěr

Aktualizace přehledů ODOS a OMN je MO a navrhovateli prováděna v souladu s platnými nařízeními (usneseními)
vlády České republiky k této problematice a v souladu s aktuálním Plánem operační přípravy státního území
České republiky.

Realizace výše uvedených úkolů, zpracování a aktualizace Centrálního přehledu ODOS a Souhrnného přehledu OMN
se vyhodnocují jako součást operační přípravy státního území České republiky ve Zprávě o zajištění obrany České republiky
a ve Zprávě o stavu zajištění bezpečnosti České republiky6.

Aktualizace této směrnice je prováděna podle potřeb na základě změn v oblasti operační přípravy státního území,
změn v zákonech a jiných právních předpisech.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2016 č. 286

o Zásadách pro poskytování příspěvku obci
na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území
ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů

Vláda

I . schvaluje

s účinností od 18. prosince 2015 Zásady pro poskytování
příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených
v souvislosti se zařízením na jejím území ve smyslu
zákona č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, uvedené v příloze
tohoto usnesení (dále jen „Zásady“);

I I . s tanoví

1. od 18. prosince 2015 příspěvek obcím za ubytovaného
cizince a pobytový den podle čl. II odst. 1 Zásad
ve výši 10,- Kč za osobu a pobytový den,

2. termín pro první předložení žádostí obcí ve smyslu

čl. II. odst. 3 Zásad do 10. dubna 2016 s tím,
že rozhodným obdobím pro tuto první žádost
je období od 18. prosince 2015 do 31. března 2016;

II I . ukládá

ministru vnitra zajistit

1. poskytování příspěvku obcím podle Zásad, a to ve výši
stanovené v bodě II tohoto usnesení,

2. zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.

Provede:

ministr vnitra

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2016 č. 287

o Společných zásadách pro poskytování jednorázové dotace
ze státního rozpočtu České republiky na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení

ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016 a v následujících letech

Vláda

I . schvaluje

Společné zásady pro poskytování jednorázové dotace
ze státního rozpočtu České republiky na rozvoj obce,
na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů,
nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016
a v následujících letech, uvedené v části III materiálu
čj. 321/16;

II . ukládá

ministru vnitra

1. zabezpečit v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva
vnitra v roce 2016 a v následujících letech finanční
prostředky na jednorázovou dotaci na rozvoj obce,

2. průběžně uvolňovat na základě kladně posouzených
žádostí obcím jednorázové dotace na rozvoj obce
podle zásad uvedených v bodě I tohoto usnesení,

3. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí;

I I I . žádá

hejtmany a primátorku hlavního města Prahy zajistit
v roce 2016 a v následujících letech převod finančních
prostředků příslušným obcím a městským částem.

Provede:

ministr vnitra

Na vědomí:

hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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Společné zásady pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce,
na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1

Vymezení právního rámce

Jednorázová dotace na rozvoj obce (dále jen „dotace“) se poskytuje na základě § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) a na základě
§ 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 2

Oprávněný příjemce dotace

Oprávněným příjemcem dotace je obec, na jejímž území se nachází zařízení provozované ve smyslu § 130 zákona o pobytu
cizinců nebo azylové zařízení ve smyslu § 79 – 80 zákona o azylu (v obou případech dále jen „zařízení“).

Čl. 3

Podmínky pro poskytování dotace oprávněným příjemcům

(1) Obec zašle Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) prostřednictvím kraje, do jehož územního obvodu náleží, žádost
o dotaci podepsanou starostou nebo primátorem (vzor v příloze č. 1). Adresa pro podávání žádostí je Ministerstvo vnitra,
odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, ID datové schránky: 6bnaawp.

(2) Ministerstvo žádost o dotaci posoudí a rozhodne o ní.

(3) Poskytnutí dotace obci bude realizováno v souladu s rozpočtovými pravidly, a to písemným rozhodnutím o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (vzor v příloze č. 2). V rozhodnutí podle věty první se uvedou podmínky
poskytnutí dotace. Ministerstvo doručí rozhodnutí podle věty první obci, která podala žádost o dotaci, a kopii rozhodnutí
zašle pro informaci a pro účely převodu finančních prostředků kraji, do jehož územního obvodu obec náleží a jehož
prostřednictvím dojde k uvolnění dotace.

(4) Konečným příjemcem dotace je vždy obec. Poskytnuté peněžní prostředky nemůže obec dále převést jako dotaci jinému
subjektu (právnické nebo fyzické osobě).

(5) Obec může podat žádost o poskytnutí dotace nejpozději do 15. listopadu daného roku kraji. Kraj zašle podanou žádost
bez zbytečného odkladu ministerstvu.

(6) Dotace je určena výlučně na neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, ve kterém bylo v obci
provozováno zařízení, a lze ji použít pouze za účelem rozvoje obce, např. na opravy nebo udržování majetku obce zejména
v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře (např. lavičky, odpadkové koše, vitríny, informační
tabule, plakátovací sloupy, přístřešky a zařízení na zastávkách veřejné dopravy, zařízení městského a turistického
orientačního systému, zařízení dopravního značení a signalizace, patníky, parkovací zábrany, odstavné stojany pro jízdní
kola, svítidla veřejného osvětlení atp.).

(7) Výše dotace poskytnuté podle zákona o pobytu cizinců je stanovena na 1 000 000 Kč. Výše dotace poskytnuté podle
zákona o azylu je stanovena na 1 000 000 Kč.

Čl. 4

Odpovědnost a kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky

(1) Příjemce dotace odpovídá za:
a) hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků poskytnuté dotace,
b) dodržení podmínek podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
c) řádné vypořádání dotace.

(2) Poskytnuté prostředky podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Porušení rozpočtové kázně
při nakládání s dotací bude sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 rozpočtových pravidel.

(3) Ministerstvo odpovídá za:
a) výkon předběžné veřejnosprávní kontroly (§ 11 odst. 1 a 2 zákona o finanční kontrole) zaměřené zejména

na prověření oprávněností žádosti obce o dotaci,
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b) výkon průběžné veřejnosprávní kontroly (§ 11 odst. 3 zákona o finanční kontrole) zaměřené zejména na prověření
dodržení podmínek podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a na respektování zásad hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti použití prostředků poskytnuté dotace.

(4) K výkonu následné veřejnosprávní kontroly (§ 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole) způsobu použití rozpočtových
prostředků poskytnuté dotace jsou oprávněny:

a) územní finanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad,
b) příslušný odborný útvar ministerstva,
c) odbor interního auditu a kontroly ministerstva.

(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami řídí jinými
právními předpisy (zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

Čl. 5

Vypořádání dotace se státním rozpočtem

(1) Příjemce dotace je povinen s ministerstvem vypořádat dotaci v rámci finančního vypořádání. Vypořádání poskytnutých
dotací se státním rozpočtem za příslušný kalendářní rok bude provedeno v rámci finančního vypořádání s jednotlivými
kapitolami státního rozpočtu prostřednictvím kraje dle § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním
vypořádání), a to do 5. února roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta.

(2) Případné nedočerpané prostředky dotace jsou předmětem finančního vypořádání a musí být vráceny do státního rozpočtu
prostřednictvím kraje. Obec předloží kraji nejpozději do 5. února roku následujícího po roce, v němž byla dotace
poskytnuta, podklady k vypořádání dotací na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
včetně komentáře, a převede nevyčerpané finanční prostředky na účet kraje.

(3) Kraj v souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 367/2015 Sb. prověří předložené podklady, v případě zjištění nedostatků
zajistí nápravu a vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden
v příloze č. 8 vyhlášky č. 367/2015 Sb., včetně komentáře.

(4) Kraj, případně Hl. m. Praha, v souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky č. 367/2015 Sb., předloží ministerstvu do 25. února roku
následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta, souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací na formuláři
uvedeném v příloze č. 8 vyhlášky č. 367/2015 Sb. a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků poskytovatele celkovou
výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

(1) Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení usnesení vlády.
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Příloha č. 1 k Zásadám
VZOR ŽÁDOSTI OBCE

ŽÁDOST

obce…

o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů nebo azylové zařízení ve smyslu
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

IČ/DIČ:
Adresa (název obce nebo města, ulice, č. p., PSČ):
bankovní spojení obce (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ):
primátor (starosta) / primátorka (starostka):
telefon, e-mail:

Kraj, do jehož územního obvodu obec náleží:
Bankovní spojení kraje (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ):

Datum:
Č. j.:

Příloha:

V souladu se společnými zásadami pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž
území se nachází a je provozované zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších
předpisů, viz usnesení vlády č. 287/2016 ze dne 30. 3. 2016, obec ................ žádá o poskytnutí jednorázové dotace
na rozvoj obce podle (zaškrtněte příslušnou možnost)

c § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,

c § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

na rok … v celkové výši ...

Specifikace účelu použití dotace: …

Obec doručí žádost příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím datové schránky. Kraj zašle podanou žádost
bez zbytečného odkladu ministerstvu datovou schránkou.

podpis primátora (starosty)/primátorky (starostky) obce
razítko obce

Ministerstvo vnitra ČR
PRAHA
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Příloha č. 2 k Zásadám
VZOR ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ
ministerstva vnitra

o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci ..., na jejímž
území se nachází a je provozované zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Datum:
Č. j.:
Název a adresa poskytovatele:

Na základě posouzení žádosti č. ... obce ... IČ ... (DIČ ...), adresa ve smyslu ustanovení § 14 a § 19 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vydávám Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozvoj obce ve výši … z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra. Dotace
je poskytnuta na rok ...

1. Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obec na rozvoj obce.
Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 4 písm. d) rozpočtových pravidel, jako závazná a její nedodržení bude
postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písmeno b) rozpočtových pravidel.

2. Dotace je určena na rozvoj obce – na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky,
inženýrských sítí a obecního mobiliáře v roce...

3. Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce ... č. ... vedený u ... prostřednictvím ...
kraje – bankovní účet č. ... vedený u ...

4. Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci kopii výpisu z běžného účtu, kterou
bude uvolnění dotace doloženo. Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční
dotace přijaté ze státního rozpočtu, účelový znak 14028 – Jednorázové neinvestiční dotace obcím dle § 84 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, a § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

5. Dotaci není možné uvolnit obci zálohově na následující kalendářní rok.

6. Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace a vést odděleně
její účetní evidenci.

7. V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 6 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání s dotací bude
toto sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písmeno b) rozpočtových pravidel.

8. Poskytnutá dotace podléhá veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

9. Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách
a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání).

Originál tohoto Rozhodnutí obdrží obec a jeho kopii krajský úřad.

podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. dubna 2016 č. 303

o změně výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území,

a to od 1. ledna 2016

Vláda

I . s tanoví

od 1. ledna 2016 příspěvek obcím za ubytovaného
cizince a pobytový den podle bodu II/1 Zásad
pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů
obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením
na jejím území, vydaných jako příloha usnesení vlády
ze dne 20. listopadu 2013 č. 877, ve výši 10,- Kč
za osobu a pobytový den;

II . ukládá

ministru vnitra zajistit

1. poskytování příspěvku obcím podle zásad, uvedených
v bodu III usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013
č. 877, a to ve výši stanovené v bodu I tohoto usnesení,

2. zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí.

Provede:

ministr vnitra

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 11. dubna 2016 č. 312

o Akčním plánu na léta 2016 až 2018 ke Koncepci podpory místní Agendy 21
v České republice do roku 2020

Vláda

I . schvaluje

Akční plán na léta 2016 až 2018 ke Koncepci podpory
místní Agendy 21 v České republice do roku 2020,
uvedený v části III materiálu čj. 396/16 (dále jen „Akční
plán“);

I I . ukládá

1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů realizovat Akční plán,

2. ministru životního prostředí
a) koordinovat realizaci postupů a úkolů uvedených

v Akčním plánu,

b) předložit vládě do 31. března 2019 vyhodnocení
Akčního plánu společně s jeho aktualizací pro další
období,

c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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Příloha č. 1

KONCEPCE PODPORY MÍSTNÍ AGENDY 21 V ČR

DO ROKU 2020

A AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2012 – 2013
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1 DEFINICE MA21

Pro účely Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (dále také „koncepce“ a „MA21“) je MA21 definována následovně:

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního
partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

2 ÚVOD

2.1 ÚČEL KONCEPCE PODPORY MÍSTNÍ AGENDY 21 V ČR A ZÁKLADNÍ INFORMACE O JEJÍM
ZPRACOVÁNÍ

O zpracování koncepce bylo rozhodnuto na 23. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále též „RVUR)
23. června 2009. Dle zadání RVUR je účelem koncepce zejména vytvoření národního systémového rámce
pro koordinovanou podporu a rozvoj MA21 v ČR. Koncepce tak bude představovat podklad pro efektivnější koordinaci
rozvoje MA21 (zejména na úrovni centrálních orgánů státní správy) a jeho financování. S ohledem na snižování veřejných
rozpočtů v důsledku nepříznivého ekonomického vývoje je koordinace aktivit mezi resorty velmi důležitým prostředkem
k účelnému vynakládání dostupných prostředků – jak finančních, tak personálních.

Koncepce má také sloužit k identifikaci existujících opatření a aktivit, které jsou již realizovány příslušným orgány státní
správy (např. v rámci schválených koncepcí, plánů a programů) a které kromě svého primárního zaměření mohou přispět
k plnění cílů koncepce.

Hlavní cíle věcné koncepce jsou definovány prostřednictvím strategické vize rozvoje MA21 v ČR (viz kap. 5)
– tj. implementace koncepce by měla zejména:

• Zvýšit povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací
• Zvýšit prestiž a celospolečenský význam MA21
• Zvýšit počet dobře fungujících MA21 v ČR
• Zvýšit podporu procesům MA21 ze strany politické reprezentace

Zpracování koncepce bylo koordinováno Ministerstvem životního prostředí, z obsahového hlediska je koncepce založena
zejména na výstupech diskusí v rámci Pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Také návrhy opatření
a aktivit, které jsou navrženy v Akčním plánu koncepce pro období 2012 - 2013 (dále také „akční plán“), byly projednávány
s příslušnými resorty.

Časovým horizontem koncepce je rok 2020. Akční plán, který je součástí koncepce, byl zpracován pro období 2012 – 2013.

2.2 VAZBA NA OSTATNÍ STRATEGIE

Koncepce významných způsobem navazuje na Strategický rámec udrži telného rozvoje ČR (dále též „SRUR“), který ve své
prioritní ose 5 „Stabilní a bezpečná společnost“ obsahuje prioritu 5.2 „Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj
občanského sektoru“. Cílem této priority je dosáhnout efektivní veřejné správy a samosprávy územně samosprávných
celků – obcí, měst a krajů, které transparentně hospodaří s konsolidovanými veřejnými financemi (dlouhodobě
vyrovnaný rozpočet) a s minimalizovanými zásahy do soukromého života jednotlivců. Priorita také hovoří o posílení
možnosti participace občanů na rozhodování jako předpokladu soudržné společnosti a pojistky proti zneužití moci.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR dále ve své prioritní ose 3 „Rozvoj území“ řeší upevňování územní
soudržnosti, zvyšování kvality života obyvatel území a úči nnější prosazování strategického a územního plánování. Jako
jeden z ukazatelů této prioritní osy je uváděn podíl municipalit zapojených do aktivit místní Agendy 21. Lze předpokládat,
že MA21 bude významným nástrojem implementace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR na místní úrovni
a tedy další úspěšný rozvoj MA21 povede k plnění cílů tohoto dokumentu.

Dokumentem podporujícím MA21 ve smyslu zapojení veřejnosti do územního plánování je Politika územního rozvoje
České republiky 2008, a to prostřednictvím v ní obsažené republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území (článek 28).

MA21 je také jedním z nástrojů pro naplňování Státní politiky životního prostředí, podporující takové strategické plánování,
které dostatečně zohledňuje problemati ku životního prostředí respektive udržitelného rozvoje.

Koncepce podpory MA21 navazuje na relevantní strategické oblasti Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj
ČR 2008 – 2015.

Za jedno z východisek MA21 je možno považovat Strategii regionálního rozvoje ČR 2007 – 2013, jejíž prioritou je výkonná
a efektivní veřejná správa v regionech. Problemati ku efektivní veřejné správy řeší také Strategie realizace Smart
Administration v období 2007 – 2015, která ve své vizi uvádí, že „veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba
občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně“, čímž představuje další významný rámec
pro rozvoj MA21. V této souvislosti je nutné zmínit i Strategii mezi národní konkurenceschopnosti ČR pro období
2012 až 2020, která si jako jeden z cílů rovněž klade výkonnou a efektivní veřejnou správu pojatou jako službu občanům.

3 HLAVNÍ STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY MA21 V ČESKÉ REPUBLICE

Na základě získaných vstupů a podkladů lze stávající problémy MA21 v ČR rozděli t do následujících skupin:

• Medializace, osvěta a vzdělávání;
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• Politická podpora;
• Financování MA21;
• Hodnocení MA21.

3.1 MEDIALIZACE, OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

Povědomí a znalosti obyvatel, pracovníků veřejné správy a politické reprezentace jak specificky o MA21, tak o širších
souvislostech v rámci problematiky udržitelného rozvoje je stále nízké. A to i přesto, že v oblasti medializace MA21
a vzdělávání byly či jsou realizovány mnohé aktivity.1 Udržitelný rozvoj je často nahlížen jako „ochrana životního
prostředí“ či „ekologie“. Také vnímání MA21 je odlišné od zamýšlené role tohoto nástroje – tj. MA21 je často
považována za pouhé zapojování veřejnosti nebo segmentována na dílčí aktivity bez systémového rámce a postupu
ke zlepšování reálného stavu. V některých případech je vlivem zásadní role veřejné správy vMA21 zkreslen její význam
jako formální nebo teoretické záležitosti, bez dopadů na reálné fungování obce a „každodenní život“.

Tento stav je mimo jiné podmíněn skutečností, že výše uvedeným cílovým skupinám nejsou v dostatečné míře
zprostředkovávány srozumitelné informace. Na regionální či místní úrovní jsou v médiích obvykle uváděny konkrétní
výstupy a projekty související s rozvojem území případně i s MA21, nikoliv však MA21 jako metoda, v celostátních
médiích je problematika udržitelného rozvoje či MA21 zmiňována velmi okrajově. Stále zůstává prostor k rozsáhlejší
propagaci praktických dopadů realizace MA21 a vazeb na místní podmínky, příkladů dobré praxe, vazeb MA21
na plánování apod. Není dostatečná nabídka možností systematického vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje,
resp. MA21.
1 V roce 2006 vydalo MŽP publikac i „Místní Agenda 21 – informace, postupy, kritéria“ i s doprovodným CD, Národní síť Zdravých
měst realizuje akreditovaný vzdělávací program k MA21 (pro koordinátory a politiky MA21), byla zřízena internetová databáze
DobráPraxe MA21, Technická univerzita Liberec realizuje akreditovaný kurz k územně analytickým podkladům pro zástupce
místních samospráv (zahrnující mimo jiné informace kMA21), apod.

S nedostatkem povědomí a znalostí je spojena nízká motivace politické reprezentace k účasti v procesech MA21, skepse
pracovníků veřejné správy a také pasivita obyvatel – tu je však nutné vnímat v souvislosti s obecně nízkým zájmem
o „věci veřejné“ v České republice. Lze předpokládat, že vyšší informovanost a rozsáhlejší znalosti přispějí ke zvýšení
zájmu o danou problematiku a její podporu.

3.2 POLITICKÁ PODPORA

Z hlediska politické podpory lze konstatovat postupnou změnu vnímání problematiky MA21 zejména na centrální
úrovni – přestože je MA21 stále primárně agendou v gesci Ministerstva životního prostředí, některé další resorty také
realizují aktivity přímo v rámci podpory MA21 či úzce související. Ministerstvo pro místní rozvoj např. koordinuje Pracovní
skupinu pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území – na setkáních této pracovní skupiny jsou členům (tj. zejména
představitelům krajů) pravidelně podávány informace o MA21 jako o jedné z moderních metod řízení municipalit
(a regionů). Problematika MA21 je také projednávána v rámci Odborné sekce kvality ve veřejné správě Rady kvality
ČR (Rada kvality je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, odborná sekce pak v gesci Ministerstva vnitra). Ministerstvo
vnitra zaštituje oceňování kvality MA21 (Cena za kvalitu ve veřejné správě MV), v gesci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy je implementace Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2008 – 2015. Stále však existuje prostor
pro zapojení dalších resortů, jejichž agenda s udržitelným rozvoje na místní úrovni resp. s MA21 souvisí (např. doprava,
kultura, finance).

Chybí ucelený systém koordinace podpory MA21 na krajské úrovni -tato agenda je v některých regionech roztříštěná
a v rámci celé republiky nevyvážená. Je však zároveň nutné konstatovat, že některé kraje se o MA21 zajímají a např. Kraj
Vysočina systematicky MA21 podporuje na svém území a rozvíjí na krajské úrovni.

Na krajské i místní úrovni je nezájem politiků často zdůvodňován nedostatkem času. Důvodem také může být neochota
měnit zažité postupy při plánování a koordinaci rozvoje kraje, obce či území, dále také (z pohledu politické reprezentace)
nejasné pozitivní dopady, které MA21 může přinést.

Nízká míra podpory zejména na místní úrovni ústí v nedostatečné personální zajištění implementace principů MA 21 uvnitř
úřadů a také v nedostatek aktivních jedinců, kteří jsou ochotni participovat v rámci realizace MA21.

3.3 FINANCOVÁNÍ MA21

Problematiku financování MA21 lze rozdělit na tři oblasti -(ne)existence finančních zdrojů, jejich zaměření a obtížnost
jejich čerpání. Významným finančním zdrojem byl v uplynulých třech letech Revolvingový fond MŽP, který umožňoval
financování aktivit přímo se týkajících zavádění a realizace MA21. S ohledem na úsporná opatření v rámci ČR nebude moci
MŽP nadále pokračovat v uvedeném financování. Ostatní resorty na MA21 přímo zaměřené zdroje nenabídly.2 Další
existující zdroje (např. tzv. blokové granty Finančního mechanismu EHP/Norska, koordinované Národním vzdělávacím
fondem, prostředky z operačních programů SFEU apod.) mohou sloužit k financování aktivit souvisejících sMA21,
resp. na realizaci výstupů z MA21. Nabídka těchto zdrojů je poměrně široká, stejně jako je široké spektrum výstupů,
projektů a aktivit v rámci MA21 (v nejrůznějších oblastech života obcí a regionů). Jako hlavní problém lze tedy označit
omezené finanční zdroje na podporu samotného zavádění procesů MA21.
2 MA21 např. není podporována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ač některé další nástroje zvyšování kvality
ve veřejné správě z tohoto programu podporovány jsou.
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Na krajské úrovni existuje krajský dotační program pro MA21 Kraje Vysočina. Na místní úrovni jsou prostředky na realizaci
MA21 čerpány především z obecních rozpočtů – jejich výše je však většinou nedostatečná.

MA21 byla oficiálně zahrnuta mezi metody kvality veřejné správy v ČR, nicméně MA21 a s ní spojená zvýšená kvalita
řízení, a tedy i realizovaných projektů, není systémově zvýhodňována při financování z jednotlivých finančních zdrojů.

Chybí podpora víceletých projektů (3 – 5 let) – stávající programy jsou zejména krátkodobé a neumožňují tak stabilizaci
procesů MA21 v obcích. Jejich parametry jsou vhodnější spíše pro větší obce a města, předpokládají dostatečnou lidskou
i finanční kapacitu aparátu obce a motivované vedení obce, což zejména v případě malých obcí znesnadňuje či znemožňuje
získání finanční podpory.

V souvislosti s Revolvingovým fondem MŽP bylo možné zaznamenat názory, které konstatovaly zvýšenou administrativní
náročnost získání této podpory (komplikovaná kritéri a apod.), což mohlo být limitujícím faktorem zejména v případě
menších obcí. Na druhou stranu je v této souvislosti nutné uvést, že podmínky určující obsah žádosti (včetně příloh)
procházely postupným vývojem a konkrétní návrhy byly řešeny administrátorem fondu tj. odborem fondů EU MŽP.

3.4 HODNOCENÍ MA21

Hodnocení MA21 je zaměřeno především na splnění administrativních kritérií, nikoliv na reálné dopady na vývoj obce
a území. Chybí soubor kritérií a metody pro hodnocení dopadů MA21 na reálný vývoj území,3 není doposud přijata oficiální
sada indikátorů pro hodnocení udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.4

V oblasti indikátorů udržitelného rozvoje jsou realizovány některé aktivity a výzkumné projekty – např. výzkumný projekt
k indikátorům udržitelného rozvoje (Centrum pro otázky životního prostředí UK, Univerzita Hradec Králové, TIMUR).
3 Tato problematika je řešena v rámci metodiky hodnocení kategorie A MA21 - v roce 2011 proběhne její pilotní testování.
4 Probíhá příprava základních sad indikátorů pro krajskou i místní úroveň v rámci implementace SRUR – ve spolupráci
orgánů RVUR (PS URROU, PSI, PS MA21), v garanci MMR a ČSÚ.

4 SWOT ANALÝZA

Zjištění a závěry, uvedené v předchozí kapitole, jsou níže shrnuty formou analýzy silných a slabých stránek, příležitostí
a hrozeb (tj. SWOT analýza):

Silné stránky (S) Slabé stránky (W)

S1: Existující struktura pro MA21 na národní úrovni
(PS MA21 při RVUR)

S2: Funkční metodická podpora (Databáze MA21 apod.),
systém Kritérií MA21 a oceňování kvality MA21
(Cena za kvalitu ve veřejné správě MV)

S3: Vzor systematické podpory MA21 na krajské úrovni
(Kraj Vysočina)

S4: Existence celostátní asociace několika desítek
pokročilých MA21 (Národní sít Zdravých měst ČR)
a existence neziskových organizací zaměřených
na podporu MA21 a udržitelný rozvoj na místní úrovni

W1: Nedostatek povědomí obyvatel o problematice MA21
a udržitelného rozvoje

W2: Nedostatečná politická podpora na centrální, krajské
i místní úrovni (nedocenění významu metody MA21
pro veřejnou správu)

W3: Omezené finanční zdroje, jejich nevhodné zaměření
(není zajištěna provázanost přidělování dotací s kvalitou
místního rozvoje, který reprezentuje MA21) a obtížná
dosažitelnost a nesystémové využití pro MA21.

W4: Nízká úroveň aktivit resortů mimo MŽP, MMR, MV,
MZD a MŠMT v oblasti MA21

Příležitosti (0) Hrozby (T)

01. Převádění MA21 do praxe a demonstrace reálných
pozitivních dopadů

02. Využití operačních programů v období 2014 – 2020
a dalších významných zdrojů pro financování MA21

03. Systematizace podpory MA21 na národní a krajské
úrovni a další rozvoj vzájemné spolupráce
realizátorů MA21 (jak v rámci ČR, tak
v mezinárodním měřítku)

04. Dosažení široké politické podpory problematice
udržitelného rozvoje jako průřezového
celospolečenského tématu

T1: Prohlubující se obecná pasivita obyvatel a jejich
nezájem o „věci veřejné"

T2: Nepříznivý ekonomický vývoj a s tím spojené
omezování financí z veřejných rozpočtů
T3: Formalizace některých MA21 bez dopadů na reálný
vývoj obce (pouhé „výkaznictví" ve snaze jakkoliv získat
finance)

T4: Nepochopení systémového základu MA21
jako nástroje k udržitelnému rozvoji (zaměření obcí
pouze na dílčí aktivity vytržené ze souvislostí)
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5 STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MA21 V ČR

Existuje značné povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou
reprezentací – MA21 je vnímána jako prestižní celospolečenská záležitost a respektovaný stabilní nástroj zlepšování
kvality veřejné správy. Do roku 2020 dojde ke zvýšení počtu dobře fungujících MA21 v ČR – obce a další subjekty
aktivně usilují o zavedení MA21 a politická reprezentace poskytuje procesům MA21 dostatečnou morální a finanční
podporu. Stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republice bude mít podpůrný vliv na další
demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy.

Naplnění této vi ze dále předpokládá, že:
• Na podpoře rozvoje MA21 budou spolupracovat všechna relevantní ministerstva a kraje.
• Poskytovaná podpora bude zejména na centrální a regionální úrovni dostatečně koordinována.
• Do rozvoje MA21 budou zapojeny i svazky, sdružení či asociace, sdružující municipality a regiony na národní, regionální

i místní úrovni, příp. působící v oblasti veřejné správy a udržitelného rozvoje.5

• Do rozvoje MA21 budou zapojeny i další relevantní instituce (ČSÚ apod.).
• Mezi jednotlivými subjekty MA21 a dalšími partnery bude probíhat intenzivní komunikace a výměna

zkušeností – jak v rámci ČR, tak mezi národně.
• Kvali ta MA21 bude nadále sledována pomocí standardizovaného souboru kritérií.
• Budou stanoveny a pravidelně naplňovány základní sady indikátorů udržitelného rozvoje pro místní a regionální úroveň;

budou využívány expertní metody hodnocení dopadů a efektivity MA21.
5 Např. Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR aj.

6 PRIORITNÍ OBLASTI, CÍLE A OPATŘENÍ K ROZVOJI MA21 V ČR

Jednotlivé cíle k rozvoji MA21 v ČR jsou členěny do pěti prioritních oblastí. K jednotlivým cílům je navrženo
– jako podklad pro další diskusi – zaměření případných opatření. Tyto návrhy vycházejí z diskuse v rámci PS MA21
v předchozích dvou letech.

6.1 PRIORITNÍ OBLAST 1: MEDIALIZACE, OSVĚTA, KOMUNIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl 1.1: Zajistit osvětu a šíření informací o MA21

Zaměření opatření:
• Zpracovat osvětové i nformační materiály o MA21 a udržitelném rozvoji

Zaměřit se na zpracování podkladových materiálů, které budou sloužit pro osvětu v oblasti MA21 a udržitelného
rozvoje jednotlivým cílovým skupinám na národní, regionální i místní úrovni.

• Realizovat osvětové i nformační akce
Konference a semináře budou realizovány pro jednotlivé cílové skupiny na národní, regionální i místní úrovni.
Žádoucí je vzájemná koordinace mezi organizátory k omezení překryvů (jak věcných, tak časových) jednotlivých
akcí – spolupráci při koordinaci může poskytovat PS MA21.

Cíl 1.2: Zajistit výměnu informací mezi partnery a členy MA21 jak v rámci ČR, tak v mezi národním měřítku

Zaměření opatření:
• Dále rozvíjet webový portál pro MA21 a databázi praktických zkušeností v oblasti MA21

Portál pro MA21 bude dále provozován CENIA, českou i nformační agenturou životního prostředí,
na adrese http://ma21.ceni a.cz/. Webové stránky k širší problematice udrži telného rozvoje by mohly
být zprovozněny např. v souvislosti s i mplementací Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR.

• Zpracovat a šířit příklady dobré praxe v MA21
Příklady dobré praxe budou zpracovávány zejména úspěšnými realizátory MA21 – např. jako jeden z výstupů
úspěšného získání či obhajoby dané kategori e MA21. Lze však využít také příkladů z obcí, měst či krajů,
které doposud nejsou zařazeny v databázi

MA21, přesto však realizují aktivity, které mohou být v rámci MA21 prezentovány jako příklad dobré praxe.
• Posilovat národní spolupráci v oblasti MA21 a přenos dobré praxe

Podporovat síťovou a asociační spolupráci mezi realizátory MA21 k přenosu zkušeností a dobré praxe a k dalšímu
intenzivnímu rozvoji MA21 v ČR.

• Posilovat mezinárodní spolupráci v oblasti MA21
Zaměřit se na posílení spolupráce s ICLEI 6 a dalšími mezinárodními organizacemi s tématikou MA21,
a dále na twinningové přeshraniční aktivity mezi realizátory MA21. Opatření napomůže plnění mezinárodních
závazků ČR (Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji -Aalborgská charta,
Lipská charta o udržitelných evropských městech apod.).

Cíl 1.3: Zajistit dostatečné možnosti vzdělávání Zaměření opatření:
• Pokračovat v systému certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21
• Rozšířit systém vzdělávání dalších cílových skupin (politiků, úředníků, pedagogických pracovníků, podnikatelů,

NNO i široké veřejnosti)
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Cíl 1.4: Kvalitně zpracovanými informacemi a podklady motivovat média k medializaci témat souvisejících s MA21
a udržitelným rozvojem a přispět tak ke vnímání MA21 jako veřejného tématu

Zaměření opatření:
• Propagovat problematiku udržitelného rozvoje a MA21 za využití všech typů médií (tisk, rozhlas, TV, internet)

na místní i celostátní úrovni

S využitím výstupů předchozích cílů a opatření budou informace o udržitelném rozvoji a MA21 zprostředkovávány
médiím. Významnou roli budou hrát specializované útvary (odbory vnější komunikace apod.) jednotlivých
úřadů – pro efektivní realizaci opatření je však žádoucí jejich vzájemná koordinace, kterou může zajistit PS MA21.

6 ICLEI – Local Governments for Sustainability je mezinárodní organizace, založená v roce 1990 jako Mezinárodní rada pro místní
environmentální iniciativy (International Council for Local Environmental Initiatives)

6.2 PRIORITNÍ OBLAST 2: FINANCOVÁNÍ

Cíle:

Cíl 2.1: Zvýšit dostupnost finančních zdrojů a spojit jejich čerpání s kvalitou místního rozvoje

Zaměření opatření:
• Zajistit odborné kapacity na zavádění, realizaci a hodnocení MA21

V závislosti na dostupnosti prostředků bude podporováno zavádění a realizace MA21 v rámci resortů a krajů. Budou
koordinovány nutné odborné kapacity a další vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje.

• Realizovat soutěže v MA21 s motivační podporou
Primárně bude realizována národní soutěž mezi aktivitami v rámci MA21, podpořeny budou také případné celostátní
či regionální soutěže. Ocenění úspěšných uchazečů bude poskytnuto ve formě podpory dalšího rozvoje aktivit
MA21, případně jinými formami (účast na mezi národních fórech apod.).

Cíl 2.2: Koordinovat zaměření finančních zdrojů zejména na národní úrovni
Zaměření opatření:
• Jednotlivé resorty budou hledat možnosti financování aktivit v rámci podpory MA21 v souladu s touto koncepcí

Pro efektivní využívání dostupných financí (viz cíl 2.1) je nezbytně nutná koordinace mezi jednotlivými
poskytovateli podpory (tj. zejména resorty, případně kraji). S ohledem na účel PS MA21 by zaměření
jednotlivých finančních zdrojů v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje mělo být diskutováno v pravidelných
intervalech (1x ročně) na této platformě s cílem dosáhnout shody na konkrétních aktivitách, které je žádoucí
podpořit atd.

6.3 PRIORITNÍ OBLAST 3: POLITICKÁ PODPORA, STÁTNÍ A ÚZEMNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Cíl 3.1: Dosáhnout efektivní mezi resortní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými úrovněmi (stát – kraj – obec)

Zaměření opatření:
• Posilovat kvalitní administrativní zázemí pro MA21 na všech úrovních
Na národní úrovni pokračovat v aktivitách PS MA21 a dále usilovat o hlubší zapojení těch resortů, které doposud
v rámci PS MA21 nebyly aktivní (případně jen omezeně) a posílit také roli krajů. Podpořit kraje a obce při vytváření
administrativního a organizačního zázemí pro MA21. V pravidelných intervalech organizovat setkání k výměně
zkušeností a koordinaci aktivit na jednotlivých úrovních.

Cíl 3.2: Posílit politickou poptávku po MA21 na regionální a místní úrovni

Zaměření opatření:
• Realizovat specifické osvětové aktivity pro politiky, vedení obcí a vedení úřadů na místní, regionální i celostátní

úrovni
Při plánování aktivit (v krátkodobém horizontu) v prioritní oblasti 1 vybrat a realizovat aktivity, které budou
specificky zaměřeny na politickou reprezentaci a zástupce úřadů. Osvětová činnost a vzdělávání má zásadní
význam zejména v období po volbách. Lze např. začleňovat i nformace o MA21 a udrži telném rozvoji
do příruček pro starosty a zastupitele.

Cíl 3.3: Podporovat používání MA21 jako součást strategického plánování a řízení

Zaměření opatření:
• Podporovat propojení MA21 s existujícími postupy, které ovlivňují rozvoj území

Účelem opatření je posílit využití MA21 např. v oblasti územního plánování či posuzování vlivů koncepcí na životní
prostředí (SEA) a přispět tak k řešení vazeb mezi strategickým a územním plánováním. V případě, že aktivity MA21
jsou v daném území realizovány, je žádoucí informovat úřady odpovědné za strategické a územní plánování
o možnostech využití MA21 jako jednoho ze vstupů pro příslušné plánovací procesy.

• Doporučovat MA21 při přípravě relevantních koncepčních dokumentů
Při zpracovávání či aktualizaci koncepčních dokumentů a metodických pokynů zdůrazňovat (např. na základě
diskuse v rámci PS MA21) roli a možné využití MA21 s cílem odpovídajícího zohlednění MA21 v těchto
dokumentech (mimo jiné i jako jednoho z nástrojů pro implementaci SRUR na regionální a místní úrovni).
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6.4 PRIORITNÍ OBLAST 4: KVALITA PROCESŮ MA21

Cíl 4.1: Systematicky sledovat a vyhodnocovat kvalitu jednotilvých MA21 a jejich dopady na udržitelný rozvoj
Zaměření opatření:
• Dále rozvíjet metodická doporučení pro kvalitní postupy k zavádění MA21

Vycházet zejména z praktických zkušeností a osvědčených postupů pokročilých realizátorů MA21.
• Dále posilovat postupy hodnocení kvality MA21
Zpracovat metodický postup pro hodnocení MA21 v kategorii A.
• Přijmout a využívat sadu indikátorů pro měření udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni

Při pravované základní sady indikátorů pro krajskou i místní úroveň přijmout na platformě PS MA21
a RVUR a podporovat jejich využívání jednotlivými kraji a obcemi.

• Zaměřit se na odborné hodnocení udržitelného rozvoje na místní úrovni
S využitím výstupů předchozích opatření zpracovat metodický návod pro hodnocení udržitelného rozvoje na místní
úrovni (včetně monitoringu, benchmarkingu apod.) a realizovat školení k této problematice.

7 IMPLEMENTACE KONCEPCE

7.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IMPLEMENTACE

Úlohou Koncepce podpory MA21 v ČR je zejména vytvoření národního systémového rámce pro koordinovanou podporu
a rozvoj MA21 v ČR.

Je zřejmé, že odpovědnost za další rozvoj MA21 leží na všech aktérech a partnerech, nicméně hlavní „tíha“ i mplementace
koncepce bude spočívat na jednotlivých centrálních orgánech veřejné správy.

S ohledem na středně až dlouhodobý horizont koncepce (2020) byla z opatření, navržených v kapitole 6, vybrána
ta opatření, která je žádoucí realizovat v období 2012 – 2013. K těmto prioritním opatřením byly na základě jednání
s příslušnými resorty navrženy příslušné aktivity včetně určení odpovědného resortu (či resortů). Tato opatření a aktivity
tvoří Akční plán koncepce pro období 2012 – 2013, který je uveden v kapitole 9 Koncepce.

7.2 AKTUALIZACE KONCEPCE

Implementace koncepce bude moni torována a pravidelně vyhodnocována (viz následující kapitola) – na základě výstupů
vyhodnocování bude navržena aktualizace koncepce, a to zejména na úrovni jednotlivých cílů a opatření.

8 MONITORING

8.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY MONITORINGU

Monitoring koncepce se principiálně skládá ze dvou procesů (systémů):
1. Sledování rozvoje MA21 v ČR tj. stavu (kvality, kvantity atd.) MA21 v ČR.

2. Sledování plnění koncepce a akčního plánu tj. příspěvku jednotlivých institucí k řešení priorit a realizaci opatření
a aktivit.

8.2 SLEDOVÁNÍ ROZVOJE MA21 v *R

Informace o stavu MA21 – tj. o celkovém počtu MA21, obcí či regionů v jednotlivých kategoriích MA21
apod. – jsou k dispozici v Databázi MA21 (vi z http://ma21 .ceni a.cz). Databáze je spravována CENIA, českou
i nformační agenturou životního prostředí a je pravidelně aktualizována.

8.3 SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ KONCEPCE

Příslušné instituce, které jsou odpovědné za realizaci opatření a aktivit, navržených v Akčním plánu pro období
2012 – 2013, budou každoročně podávat PS MA21 RVUR i nformace o jejich příspěvku k i mplementaci koncepce.
Na základě těchto i nformací bude periodicky (minimálně jednou za dva roky) zpracována „Zpráva o plnění Koncepce
podpory MA21 v ČR“, která zhodnotí stupeň realizace v jednotli vých prioritách a cílech, stručně popíše hlavní aspekty
implementace koncepce a podá předběžný návrh na její případnou revizi. Zpráva bude sloužit pro posouzení míry
implementace koncepce – v rámci hodnocení může být podán návrh na případné operativní změny priorit/cílů jejich
reformulací a/nebo jejich odstranění nebo doplnění. Zpráva bude pravidelně zveřejňována v resortních periodikách
a dalších tištěných médiích.

9 AKČNÍ PLÁN PRO ODBOBÍ2012 - 2013

9.1 ÚČEL AKČNÍHO PLÁNU

Akční plán představuje implementaci koncepce pro období 2012 – 2013. S ohledem na středně- až dlouhodobý horizont
koncepce (2020) byla z navržených opatření vybrána ta opatření, která je žádoucí realizovat v období 2012 – 2013.
K těmto prioritním opatřením byly na základě jednání s příslušným resorty navrženy odpovídající aktivity spolu
s určením odpovědnosti za jejich realizaci.
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9.2 FINANČNÍ RÁMEC AKČNÍHO PLÁNU

Realizace jednotlivých aktivit nemá vliv na veřejné rozpočty – potřebné činnosti jsou již zahrnuty do běžných rozpočtů
odpovědných resortů.

Některé navržené aktivity je možné finančně podporovat v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experi mentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a dále také programovými projekty
z výdajů Technologické agentury ČR nebo podle písmene d) z projektů řešených v rámci programů územních
samosprávních celků.

Další možnosti financování je na základě veřejných zakázek podle § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, které vypisuje na základě předchozí
specifikace výzkumných potřeb příslušného orgánu státní moci pro daný rok Technologická agentura ČR (viz např. program
BETA vyhlášený k 10. 2. 2011).

Na podporu vzdělávacích aktivit lze využít výzev v rámci Prioritní osy 3 „Další vzdělávání“, Oblast podpory 3.2 „Podpora
nabídky dalšího vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

9.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY

9.3.1 Opatření 1: Zajistit odborné kapacity na zavádění, realizaci a hodnocení MA21

V závislosti na dostupnosti zdrojů bude zavádění MA21 realizováno resorty a kraji. Dále budou koordinovány nutné
odborné kapacity a další vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje.

Aktivita 1.1 Zajistit hodnocení kategorie A a obhajoby kategorie B MA21

Popis: V roce 2011–12 proběhne pilotní (testovací) hodnocení žadatelů o kategorii A, na základě kterého
bude upravena příslušná metodika.
V dalších letech pak toto hodnocení bude již probíhat standardizovaným postupem popsaným
v metodice pro hodnocení kategorie A MA21.

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí

Poznámky: Nutné náklady na straně žadatelů o kategorii A budou od roku 2012 hrazeny z rozpočtů municipalit.

Aktivita 1.2 Zajistit odborné kapacity pro oblast zdraví

Popis: Odborníci na problematiku veřejného zdraví a jeho ochrany z řad pracovníků Ministerstva
zdravotnictví, místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví (tj. krajských hygienických
stanic), zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu poskytnou odborné kapacity při tvorbě
i hodnocení MA21 (zejména pro kategorii A) tak, aby byla zahrnuta problematika zohlednění
aspektů zdraví ve všech politikách, a dále v rámci zpracovávání analýz zdravotního stavu
obyvatel pro účely zdravotních plánů měst.

Odpovědnost: Ministerstvo zdravotnictví

Poznámky:

Aktivita 1.3 Jednat o zařazení problematiky MA21 a udržitelného rozvoje do systému vzdělávání veřejné správy

Popis: Problematika MA21 a udržitelného rozvoje by měla být ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst
zařazena do systému vzdělávání veřejné správy jako součást povinného vzdělávání (vstupní
školení).

Odpovědnost: Ministerstvo vnitra a další příslušné resorty

Poznámky:

9.3.2 Opatření 2: Realizovat specifické informační a osvětové aktivity pro politiky, vedení obcí, vedení úřadů a významné
oborové skupiny na místní, regionální i celostátní úrovni
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Je nutné realizovat aktivity, které budou specificky zaměřeny na politickou reprezentaci a zástupce úřadů.
Lze např. začleňovat informace o MA21 a udržitelném rozvoji do příruček pro starosty a zastupitele. Je také nezbytné
šířit informace o MA21 a udržitelném rozvoji dalším významným oborovým skupinám a začlenit problematiku MA21
do existujících aktivit.

Aktivita 2.1 Podporovat MA21 v rámci Národní konference kvality ve veřejné správě

Popis: MA21 bude i nadále začleněna do Cen za kvalitu ve veřejné správě, vyhlašovaných v rámci Národní
konference kvality ve veřejné správě (NPQ), pořádané Ministerstvem vnitra. Téma MA21
bude nadále součástí NPQ.

Odpovědnost: Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

Poznámky:

Aktivita 2.2 Začlenit MA21 do akcí v oblasti zdraví

Popis: Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí uspořádá 1 x ročně
seminář pro pracovníky zabývající se problematikou ochrany a podpory veřejného zdraví,
kde budou diskutovány možnosti dalšího prosazování a implementace MA21 v regionech
a možnosti zohlednění aspektů zdraví ve všech politikách.
Současně bude iniciována a podpořena realizace seminářů v jednotlivých krajích ve spolupráci
krajských hygienických stanic, krajských úřadů, Národní sítě zdravých měst, Sítí škol
podporujících zdraví a dalších subjektů v souvislosti s plněním dokumentu Zdraví 21 a MA21.

Odpovědnost: Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

Poznámky:

Aktivita 2.3 Zajistit osvětu o MA21 a udržitelném rozvoji pro školy

Popis: Informace o MA21 budou zveřejňovány na i nternetových stránkách MŠMT, Národního ústavu
pro vzdělávání a metodickém portálu pro Rámcovévzdělávací programy (www.rvp.cz).

Odpovědnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

Poznámky:

Aktivita 2.4 Zajistit šíření informací o možnostech využití brownfieldů

Popis: V rámci informačních a osvětových aktivi t MA21 budou šířeny informace o veřejné Národní
databázi brownfieldů a možnostech jejich využití s cílem aktivně nabízet podnikatelům využití
těchto ploch, a tím snižovat dopady průmyslových investic na životní prostředí v rámci realizace
MA21 v jednotlivých obcích a regionech.

Odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Czechlnvest a PS MA21.

Poznámky:

Aktivita 2.5 Využít MA21 jako jeden z nástrojů implementace Evropské úmluvy o krajině

Popis: V souladu s článkem 4 Evropské úmluvy o krajině, který hovoří o provádění úmluvy
při respektování principu subsidiarity a Evropské chartě místní samosprávy, je MA 21 ideálním
nástrojem pro její naplňování na regionální a místní úrovni. V rámci podpory místním a regionálním
samosprávám budou šířeny informace o možnostech naplňování úmluvy prostřednictvím MA 21
a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem
zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (v rámci
usnesení vlády 1049/2002 k Evropské úmluvě o krajině)
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9.3.3 Opatření 3: Pokračovat v systému certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21 a rozšířit systém vzdělávání
na další cílové skupiny

Nadále bude realizován systém certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21 a bude rozšířen systém vzdělávání dalších
cílových skupin (politiků, úředníků, pedagogických pracovníků, podnikatelů, NNO i široké veřejnosti).

Aktivita 3.1 Zajistit odborné kapacity pro oblast zdraví

Popis: Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav

9.3.4 Opatření 4: Zvýšit prestiž MA21

Udělení nejvyšších kategori í MA21 bude spojeno s oceněním ze strany vysokých představi telů státu. Budou zpracovány
(zejména úspěšnými realizátory MA21) a šířeny příklady dobré praxe – např. jako jeden z výstupů úspěšného získání
či obhajoby dané kategorie MA21. Lze však využít také příkladů z obcí, měst či krajů, které doposud nejsou zařazeny
v databázi MA21, přesto však reali zují akti vi ty, které mohou být v rámci MA21 prezentovány jako příklad dobré praxe.

Aktivita 4.1 Zvážit možné zařazení nejpokročilejší kategorie MA21 pod Národní cenu kvality či jiné ocenění

Popis: Bude iniciováno další jednání o způsobu realizace mezi MPO, MŽP a PS MA21.

Odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem
vnitra a PS MA21

Poznámky:

Aktivita 4.2 Identifi kovat dobrou praxi a zpracovat případové studie

Popis: PS MA21 vyzve k identifikaci dobré praxe související s MA21 jednotlivé resorty. Členové
PS MA21 vyberou vhodné příklady dobré praxe, které budou zadány ke zpracování. Ministerstvo
práce a sociální věcí jako jeden ze spolupracujících resortů doporučí města či regiony, v nichž
úspěšně probíhá plánování sociálních služeb, v jehož rámci jsou uplatňovány některé ze zásad
udržitelného rozvoje (zejména co se týče kvalitní veřejné správy, rozvoje občanského sektoru
nebo zapojování a zjišťování názorů veřejnosti, zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb). Zástupci těchto měst či regionů budou následně osloveni a požádáni o spolupráci
při zpracování příkladů dobré praxe a o prezentaci zkušeností na příslušných akcích. Zpracované
příklady budou publikovány v časopise Veřejná správa a dalšími způsoby dle možností
členů PS MA21 a jednotlivých resortů.

Odpovědnost: PS MA21 ve spolupráci s resorty

Poznámky:

Aktivita 4.3 Zpracovat analýzu postoje podnikatelů k MA21

Popis: V rámci analýzy budou identifi kovány postoje a základní bariéry ovlivňující zapojení podnikatelů
do MA 21. Zjištění a závěry budou využity při dalších aktivitách, směřujících k hlubšímu zapojení
podnikatelského sektoru do realizace MA21 v jednotlivých obcích či regionech.

Odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Poznámky:

9.3.5 Opatření 5: Doporučovat MA21 při přípravě relevantních koncepčních dokumentů

Při zpracovávání či aktualizaci koncepčních dokumentů a metodických pokynů zdůrazňovat roli a možné využití MA21
s cílem odpovídajícího zohlednění MA21 v těchto dokumentech jako jednoho z významných nástrojů pro implementaci
SRUR na regionální a místní úrovni.
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Aktivita 5.1 Reali zovat opatření v rámci aktuali zace příslušných koncepčních dokumentů a metodických
pokynů

Popis: Problematika MA21 bude v návaznosti na implementaci SRUR odpovídajícím způsobem zakotvena
v národních strategických dokumentech (nových či aktualizovaných).
PS MA21 a jednotlivé resorty
Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:
- Aktualizace Státní politiky životního prostředí (MŽP, 2011)
- Aktualizace Dopravní politiky ČR a nová Dopravní politika ČR (MD, od roku 2013)
- Aktualizace Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví
pro všechny v 21. století (MZ, 2012)
- Revize Rámcových vzdělávacích programů (2013) a Metodického pokynu pro EVVO (MŠMT)
- Metodické a koncepční dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí

Aktivita 5.2 Zajistit distribuci aktuálních i nformací o MA21 na jednotlivé resorty

Popis: K odpovídajícímu začlenění problematiky MA21 do koncepčních a strategických dokumentů musí
mít jednotlivé resorty dostupné i nformace jak o stavu a aktuálním vývoji MA21 v ČR,
tak o zahraničních aktivitách (např. odborná literatura, příklady dobré praxe, možnosti
vzdělávacích akcí, konferencí apod.). Tyto informace budou šířeny prostřednictvím PS MA21,
případně přímo určeným kontaktním osobám v rámci jednotlivých resortů.

Odpovědnost: PS MA21 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

Poznámky:

9.3.6 Opatření 6: Posilovat kvalitní administrativní zázemí pro MA21 na všech úrovních

Na národní úrovni pokračovat v aktivitách PS MA21 a dále usi ovat o hlubší zapojení těch resortů, které doposud v rámci
PS MA21 nebyly aktivní (případně jen omezeně) a posilit také roli krajů. Podpořit kraje a obce při vytváření
administrativního a organizačního zázemí pro MA21. V pravidelných intervalech organizovat setkání k výměně
zkušeností a koordinaci aktivit na jednotlivých úrovních.

Aktivita 6.1 Zajistit účast zástupců resortů na činnosti PS MA21

Popis: Jednotlivé resorty zaji stí aktivní účast svých zástupců na jednáních a dalších aktivi tách PS MA21.

Odpovědnost: Všechny resorty

Poznámky: V nutných případech bude provedena re-nominace zástupců resortů.
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PŘÍLOHA Č. 2 SWOT ANALÝZA - PLNĚNÍ KONCEPCE PODPORY MA21
V OBDOBÍ 2012 – 2015

VYHODNOCENÍ OBDOBÍ KURZÍVOU POD JEDNOTLIVÝMI BODY SWOT ANALÝZY

Silné stránky (S) Slabé stránky (W)

S1: Existující struktura pro MA21 na národní úrovni
(PS MA21 při RVUR)
Posílení Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR),
vznik Výboru pro udržitelné municipality při RVUR
S2: Funkční metodická podpora (Databáze MA21 apod.),
systém Kritérií MA21 a oceňování kvality MA21
(Cena MV za kvalitu ve veřejné správě)
Posílení funkční metodické podpory i rozvoj Databáze
MA21, průběžně aktualizovaný systém Kritérií MA21.
Trvá oceňování kvality MA21 ze strany MŽP, Cena MV
za kvalitu bude obnovena po dvouleté přestávce
v roce 2016
S3: Vzor systematické podpory MA21 na krajské úrovni
(Kraj Vysočina)
I v roce 2015 je vzorem systematické podpory na krajské
úrovni kraj Vysočina
S4: Existence celostátní asociace několika desítek
pokročilých MA21 (Národní sít Zdravých měst ČR,
NSZM) a existence neziskových organizací zaměřených
na podporu MA21 a udržitelný rozvoj na místní úrovni
Nárůst počtu členů asociace a výměna dobré praxe
v rámci NSZM

W1: Nedostatek povědomí obyvatel o problematice MA21
a udržitelného rozvoje
Udržitelný rozvoj byl v období 2012 – 13 spíše
dehonestován. Posílení tématu po volbách 2014.
Aktuální témata UR usnadňují pochopení.(povodně,
sucha, migrace). Růst povědomí obyvatel bude mít
dlouhodobější charakter.
W2: Nedostatečná politická podpora na centrální, krajské
i místní úrovni (nedocenění významu metody MA21
pro veřejnou správu)

Situace se mírně zlepšila s politickou změnou
v roce 2014, zůstává však slabou stránkou.
W3: Omezené finanční zdroje, jejich nevhodné zaměření
(není zajištěna provázanost přidělování dotací s kvalitou
místního rozvoje, který reprezentuje MA21) a obtížná
dosažitelnost a nesystémové využití pro MA21.
Realizace MA21 byla podpořena 2012 – 15 pouze
ze strany MŽP – z Fondu švýcarsko-české spolupráce.

Situace s e výrazně zlepší pro období 2016+, zejména díky
podpoře lidských zdrojů z OPZ (MPSV/MV) a částečně
NPŽP
W4: Nízká úroveň aktivit resortů mimo MŽP, MMR, MV,
MZD a MŠMT v oblasti MA21
Aktivní v rámci MA21 byly resorty MŽP, MV a MPO,
částečně spolupracovaly MMR a MPSV. Ostatní resorty
nespolupracovaly v oblasti MA21 vůbec.

Příležitosti (O) Hrozby (T)

O1: Převádění MA21 do praxe a demonstrace reálných
pozitivních dopadů
Využívaný web dobrapraxe.cz, sdílení dobré praxe
v rámci Zdravých měst
O2: Využití operačních programů v období 2014 – 2020
a dalších významných zdrojů pro financování MA21
Připravené výzvy z Národního programu ŽP
(NPŽP - MžP), a OPZ (MPSV/MV)
O3: Systematizace podpory MA21 na národní a krajské
úrovni a další rozvoj vzájemné spolupráce realizátorů
MA21 (jak v rámci ČR, tak v mezinárodním měřítku)
Spolupráce na národní úrovni v rámci Výboru
pro udržitelné municipality (VpM) RVUR, nedaří
se více zapojit Svaz měst a obcí. Na mezinárodní úrovni
pokračovala spolupráce v rámci LA21 European
Roundtable (výměna zkušeností)
O4: Dosažení široké politické podpory problematice
udržitelného rozvoje jako průřezového celospolečenského
tématu
Udržitelný rozvoj v období 2012 – 13 byl jako politické
téma potlačen. Od roku 2014(po volbách) je opět posílen.
Podpora UR ze strany Úřadu vlády (RVUR). Probíhá
aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje.
Strategický dokument a zejména jeho implementační
plán by měly být oporou pro udržitelný rozvoj.

T1: Prohlubující se obecná pasivita obyvatel a jejich
nezájem o „věci veřejné“
Pasivita se neprohlubuje, zájem občanů o spolupráci
v obcích, dobře realizujících M?A21, stoupá. Aspekt
spíše „slabých stránek“ než hrozeb“ Zájem o věci
veřejné patrně nikdy nebude masovou záležitostí.
T2: Nepříznivý ekonomický vývoj a s tím spojené
omezování financí z veřejných rozpočtů
Výrazná změna k lepšímu, tento aspekt přestává
být hrozbou. Naopak vzniká příležitost - viz O2
T3: Formalizace některých MA21 bez dopadů na reálný
vývoj obce (pouhé „výkaznictví“ ve snaze jakkoliv získat
finance)
Spíše jako „slabá stránka“, nikoliv „hrozba“ trvá,
ale pouze pro nižší kategorie (D, C). Zlepšení nastalo
po dosažení nejvyšších kategorií městy s možnosti sdílet
dobrou praxi a vysvětlovat smysl systémového přístupu.
Systém hodnocení kat. A je založen na indikátorech
a expertním hodnocení a „výkaznictví“ ani neumožňuje
T4: Nepochopení systémového základu MA21
jako nástroje k udržitelnému rozvoji (zaměření obcí
pouze na dílčí aktivity vytržené ze souvislostí)
Viz T3
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Příloha č. 3 - Hodnocení plnění Akčního plánu ke Koncepci podpory MA21 2012 – 2020 v období 2012 – 2015

Opatření 1: Zajistit odborné kapacity na zavádění, realizaci a hodnocení MA21

V závislosti na dostupnosti zdrojů bude zavádění MA21 realizováno resorty a kraji. Dále budou koordinovány nutné
odborné kapacity a další vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje.

Aktivita 1.1 Zajistit hodnocení kategorie A a obhajoby kategorie B MA21

Popis: V roce 2011–12 proběhne pilotní (testovací) hodnocení žadatelů o kategorii A, na základě kterého
bude upravena příslušná metodika. V dalších letech pak toto hodnocení bude již probíhat
standardizovaným postupem popsaným v metodice pro hodnocení kategorie A MA21.

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí

Poznámky: Nutné náklady na straně žadatelů o kategorii A budou od roku 2012 hrazeny z rozpočtů municipalit.

Hodnocení: Splněno částečně. Koordinátor MA21 (MŽP) se účastnil všech kontrol na místě a následných
obhajob kategorie „B“ před PS MA21. Financování – odměny práce expertů v rámci hodnocení
kategorie „A“ (Chrudim 2013, Litoměřice 2015) – zajistila Národní síť Zdravých měst ČR
z vlastních zdrojů.

Aktivita 1.2 Zajistit odborné kapacity pro oblast zdraví

Popis: Odborníci na problematiku veřejného zdraví a jeho ochrany z řad pracovníků Ministerstva
zdravotnictví, místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví (tj. krajských hygienických
stanic), zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu poskytnou odborné kapacity při tvorbě
i hodnocení MA21 (zejména pro kategorii A) tak, aby byla zahrnuta problematika zohlednění
aspektů zdraví ve všech politikách, a dále v rámci zpracovávání analýz zdravotního stavu
obyvatel pro účely zdravotních plánů měst.

Odpovědnost: Ministerstvo zdravotnictví

Hodnocení: Nesplněno. Vzhledem k personálním změnám od roku 2012 nebyly záměry Ministerstva
zdravotnictví plněny.

Aktivita 1.3 Jednat o zařazení problematiky MA21 a udržitelného rozvoje do systému vzdělávání veřejné správy

Popis: Problematika MA21 a udržitelného rozvoje by měla být ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst
zařazena do systému vzdělávání veřejné správy jako součást povinného vzdělávání (vstupní
školení).

Odpovědnost: Ministerstvo vnitra a další příslušné resorty

Hodnocení: Splněno částečně. MV: Informace o místní Agendě 21 je zařazena do studijního materiálu
ke vstupnímu vzdělávání na MV Vzdělávání k udržitelnému rozvoji poskytuje Institut
pro vzdělávání veřejné správy (MV) jako dobrovolné a zpoplatněné – a proto nevyužívané. Gesci
za aktivitu je nutné pro další období komunikovat s Institutem pro veřejnou správu, resp. sekcí
pro státní službu, MV, které mají vzdělávání v gesci

MPO: již v roce 2012 byla v rámci vstupního vzdělávání nových zaměstnanců MPO zařazena
kapitola o udržitelném rozvoji a MA21, text byl počátkem roku 2014 a v roce 2015 aktualizován.

Opatření 2: Realizovat specifické informační a osvětové aktivity pro politiky, vedení obcí, vedení úřadů a významné oborové
skupiny na místní, regionální i celostátní úrovni

Je nutné realizovat aktivity, které budou specificky zaměřeny na politickou reprezentaci a zástupce úřadů. Lze např.
začleňovat informace o MA21 a udržitelném rozvoji do příruček pro starosty a zastupitele. Je také nezbytné šířit
informace o MA21 a udržitelném rozvoji dalším významným oborovým skupinám a začlenit problematiku MA21
do existujících aktivit.
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Aktivita 2.1 Podporovat MA21 v rámci Národní konference kvality ve veřejné správě

Popis: MA21 bude i nadále začleněna do Cen za kvalitu ve veřejné správě, vyhlašovaných v rámci Národní
konference kvality ve veřejné správě (NPQ), pořádané Ministerstvem vnitra. Téma MA21 bude
nadále součástí NPQ.

Odpovědnost: Ministerstvo vnitra

Spolupráce: Ministerstvo životního prostředí

Hodnocení: Splněno částečně. MA21 je jednou z metod kvality, které byly oceňovány v rámci soutěže
o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v letech 2012 a 2013. Cena prochází
procesem inovace, bude obnovena v roce 2016.

Gesce MV za Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě + konference kvality ve veřejné
správě Zástupce MŽP je členem Sekce kvality MV v rámci níž na tomto úkolu spolupracuje.

Aktivita 2.2 Začlenit MA21 do akcí v oblasti zdraví

Popis: Ministerstvo zdravotnictví (dále MZd) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí uspořádá
1 x ročně seminář pro pracovníky zabývající se problematikou ochrany a podpory veřejného zdraví,
kde budou diskutovány možnosti dalšího prosazování a implementace MA21 v regionech
a možnosti zohlednění aspektů zdraví ve všech politikách.

Současně bude iniciována a podpořena realizace seminářů v jednotlivých krajích ve spolupráci
krajských hygienických stanic, krajských úřadů, Národní sítě zdravých měst, Sítí škol
podporujících zdraví a dalších subjektů v souvislosti s plněním dokumentu Zdraví 21 a MA21.

Odpovědnost: Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

Hodnocení: Splněno částečně díky iniciativě Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). V roce 2015 proběhla
prezentace NSZM a MA21 na 2 celostátních akcích MZd, Státního zdravotního ústavu (dále SZÚ)
a Hygienických stanic (dále HS). Průběžně se scházejí 2 Pracovní skupiny MZd, které se zabývají
podporou zdraví v komunitách, za využití MA21: PS pro Zdravotní plány a PS pro zdravotní
gramotnost. V obou je aktivním hybatelem NSZM.

Koordinátoři MA21 ve Zdravých městech obdrželi v roce 2015 (poprvé v historii) kontakty
na experty HS a SZÚ v regionech, kteří jim mají pomáhat v tématu Zdraví v rámci postupu MA21.

NSZM vyjednává s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (dále ÚZIS) o nové sadě
indikátorů zdravotního stavu pro využití v plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje měst
a krajů.

Aktivita 2.3 Zajistit osvětu o MA21 a udržitelném rozvoji pro školy

Popis: Informace o MA21 budou zveřejňovány na internetových stránkách MŠMT, Národního ústavu
pro vzdělávání a metodickém portálu pro Rámcové vzdělávací programy (www.rvp.cz).

Odpovědnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

Hodnocení: Splněno částečně. Obecné informace jsou umístěny na portálu RVP, nejsou však aktualizovány
a není informace o jejich využití

Aktivita 2.4 Zajistit šíření informací o možnostech využití brownfieldů

Popis: V rámci informačních a osvětových aktivit MA21 budou šířeny informace o veřejné Národní
databázi brownfieldů a možnostech jejich využití s cílem aktivně nabízet podnikatelům využití
těchto ploch, a tím snižovat dopady průmyslových investic na životní prostředí v rámci realizace
MA21 v jednotlivých obcích a regionech.

Odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s CzechInvest a PS MA21.
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Hodnocení: Splněno. MPO+CzechInvest: Informace (nabídky) o využití brownfieldů (Národní databáze
brownfieldů) byly a jsou nadále průběžně šířeny MPO/CzechInvestem1.

Poznámka: Vhodné by bylo použití finančních nástrojů, ale na základě přání a potřeb veřejnosti.

Aktivita 2.5 Využít MA21 jako jeden z nástrojů implementace Evropské úmluvy o krajině

Popis: V souladu s článkem 4 Evropské úmluvy o krajině, který hovoří o provádění úmluvy
při respektování principu subsidiarity a Evropské chartě místní samosprávy, je MA 21 ideálním
nástrojem pro její naplňování na regionální a místní úrovni. V rámci podpory místním a regionálním
samosprávám budou šířeny informace o možnostech naplňování úmluvy prostřednictvím MA 21
a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Odpovědnost: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem
zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (v rámci
usnesení vlády 1049/2002 k Evropské úmluvě o krajině)

Hodnocení: Nesplněno (nástroj nebyl ve spolupráci resortů využit)

Opatření 3: Pokračovat v systému certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21 a rozšířit systém vzdělávání na další
cílové skupiny

Nadále bude realizován systém certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21 a bude rozšířen systém vzdělávání dalších
cílových skupin (politiků, úředníků, pedagogických pracovníků, podnikatelů, NNO i široké veřejnosti).

Aktivita 3.1 Zajistit odborné kapacity pro oblast zdraví

Popis: Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav poskytnou odbornou záštitu vzdělávání
koordinátorů MA21 v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Odpovědnost: Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s PS MA21

Hodnocení: Splněno částečně (viz také Aktivita 2.2. Průběžně se scházejí 2 Pracovní skupiny MZd, které
se zabývají podporou zdraví v komunitách při využití MA21: PS pro Zdravotní plány
a PS pro zdravotní gramotnost. V obou je aktivním hybatelem NSZM.

Koordinátoři MA21 ve Zdravých městech obdrželi v roce 2015 kontakty na experty HS a SZÚ
v regionech, kteří jim mají pomáhat v tématu Zdraví v rámci postupu MA21. NSZM začalo
v roce 2015 vyjednávat s ÚZIS o nové sadě indikátorů zdravotního stavu pro využití v plánování
a vyhodnocování udržitelného rozvoje měst a krajů.

Aktivita 3.2 Zajistit proškolování pedagogů v problematice MA21

Popis: Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání bude připraveno proškolování pedagogů
v problematice MA 21 – tato bude začleněna do stávající nabídky specializačního studia pro školní
koordinátory EVVO. Za účelem začlenění problematiky MA21 do výuky EVVO na školách bude
mimo jiné zorganizován seminář pro učitele. Dále budou osloveni realizátoři specializačního studia
k začlenění problematiky MA21 do jejich aktivit.

Odpovědnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (a Národní institut dalšího vzdělávání) ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí

Hodnocení: Splněno částečně. Specializační studium pro školní koordinátory EVVO nebylo pro nedostatek
přihlášených účastníků realizováno. Problematika MA21 byla součástí nabídky vzdělávání
k prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v rámci kmenové činnosti
organizace.
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Opatření 4: Zvýšit prestiž MA21

Udělení nejvyšších kategorií MA21 bude spojeno s oceněním ze strany vysokých představitelů státu. Budou zpracovány
(zejména úspěšnými realizátory MA21) a šířeny příklady dobré praxe – např. jako jeden z výstupů úspěšného získání
či obhajoby dané kategorie MA21. Lze však využít také příkladů z obcí, měst či krajů, které doposud nejsou zařazeny
v databázi MA21, přesto však realizují aktivity, které mohou být v rámci MA21 prezentovány jako příklad dobré praxe.

Aktivita 4.1 Zvážit možné zařazení nejpokročilejší kategorie MA21 pod Národní cenu kvality či jiné ocenění

Popis: Bude iniciováno další jednání o způsobu realizace mezi MPO, MŽP a PS MA21.

Odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem
vnitra a PS MA21

Hodnocení: Nesplněno. MPO: realizace hlavního úkolu nespadala pod MPO. Jiná ocenění přímo spojená
s MA 21 nebyla ze strany MPO realizována. V současné době je snaha oceňovat spolupráci
v rámci realizace připravovaného Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací
v České republice.

MV: Dle vyjádření Sdružení pro oceňování kvality (Národní cena kvality) nelze MA21 zařadit
do Národní ceny kvality z důvodu kolize kritérií hodnocení s Národní cenou kvality za CSR.

Poznámka: Možná budoucí spolupráce v rámci Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě (MV)

Aktivita 4.2 Identifikovat dobrou praxi a zpracovat případové studie

Popis: PS MA21 vyzve k identifikaci dobré praxe související s MA21 jednotlivé resorty. Členové
PS MA21 vyberou vhodné příklady dobré praxe, které budou zadány ke zpracování.

Ministerstvo práce a sociální věcí jako jeden ze spolupracujících resortů doporučí města či regiony,
v nichž úspěšně probíhá plánování sociálních služeb, v jehož rámci jsou uplatňovány některé
ze zásad udržitelného rozvoje (zejména co se týče kvalitní veřejné správy, rozvoje občanského
sektoru nebo zapojování a zjišťování názorů veřejnosti, zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb). Zástupci těchto měst či regionů budou následně osloveni a požádáni
o spolupráci při zpracování příkladů dobré praxe a o prezentaci zkušeností na příslušných akcích.

Zpracované příklady budou publikovány v časopise Veřejná správa a dalšími způsoby dle možností
členů PS MA21 a jednotlivých resortů.

Odpovědnost: PS MA21 ve spolupráci s resorty

Hodnocení: Nesplněno ze strany resortů, splněno NSZM.

viz průběžně aktualizovaný a hojně navštěvovaný portál www.dobrapraxe.cz

Aktivita 4.3 Zpracovat analýzu postoje podnikatelů k MA21

Popis: V rámci analýzy budou identifikovány postoje a základní bariéry ovlivňující zapojení podnikatelů
do MA 21. Zjištění a závěry budou využity při dalších aktivitách, směřujících k hlubšímu zapojení
podnikatelského sektoru do realizace MA21 v jednotlivých obcích či regionech.

Odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Hodnocení: Splněno částečně. MPO: Byl vypracován interaktivní dotazník pro podnikatele, který byl šířen
jednak přímo MPO, jednak pilotně prostřednictví pobočky HK ČR v Jihlavě. Odezva podnikatelů
však byla prakticky nulová. MPO rovněž zvažovalo zadat externí studii k identifikaci postojů
a bariér podnikatelů - byl proveden průzkum trhu, ale cenové nabídky realizace výrazně
přesahovaly možnosti event. přidělených finančních prostředků, proto nebyl ani tento způsob
řešení zrealizován.
Informace o postoji některých podnikatelů jsou proto získávány ze strany nejlepších (aktivních)
municipalit zapojených v MA21 (kde zástupci municipalit vidí největší bariéry a naopak motivace
spolupráce s podnikateli v jejich městech, obcích, mikroregionech).
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Opatření 5: Doporučovat MA21 při přípravě relevantních koncepčních dokumentů

Při zpracovávání či aktualizaci koncepčních dokumentů a metodických pokynů zdůrazňovat roli a možné využití
MA21 s cílem odpovídajícího zohlednění MA21 v těchto dokumentech jako jednoho z významných nástrojů
pro implementaci SRUR na regionální a místní úrovni.

Aktivita 5.1 Realizovat opatření v rámci aktualizace příslušných koncepčních dokumentů a metodických
pokynů

Popis: Problematika MA21 bude v návaznosti na implementaci SRUR odpovídajícím způsobem zakotvena
v národních strategických dokumentech (nových či aktualizovaných).

Odpovědnost: PS MA21 a jednotlivé resorty

Poznámky: Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:
- Aktualizace Státní politiky životního prostředí (MŽP, 2011)
- Aktualizace Dopravní politiky ČR a nová Dopravní politika ČR (MD, od roku 2013)
- Aktualizace Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví

pro všechny v 21. století (MZ, 2012)
- Revize Rámcových vzdělávacích programů (2013) a Metodického pokynu pro EVVO (MŠMT).
- Metodické a koncepční dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí

Hodnocení: Splněno částečně, pouze ze strany uvedených resortů: MŽP: Koncepce podpory MA21
v ČR 2012 - 2020, MA21 je součástí aktualizované Státní politiky životního prostředí
jako nástroj implementace politiky

MV: Podpora MA21 v rámci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014-2020 (MA21 je jednou z metod kvality podpořených specifickým cílem 1.3
Rozšiřování metod kvality ve veřejné správě)
MŠMT: Informace o MA21 je ve všech RVP – zařazena do průřezového tématu „Environmentální
vzdělávání“ nebo „Člověk a životní prostředí“. Metodický pokyn pro EVVO již není relevantní
dokument.

Poznámka
předkladatele:

Zařazení udržitelného rozvoje/MA21 do pod výše uvedená (byť průřezová) témata není systémově
a věcně správné – v budoucnu je třeba jej změnit

Aktivita 5.2 Zajistit distribuci aktuálních informací o MA21 na jednotlivé resorty

Popis: K odpovídajícímu začlenění problematiky MA21 do koncepčních a strategických dokumentů musí
mít jednotlivé resorty dostupné informace jak o stavu a aktuálním vývoji MA21 v ČR,
tak o zahraničních aktivitách (např. odborná literatura, příklady dobré praxe, možnosti
vzdělávacích akcí, konferencí apod.). Tyto informace budou šířeny prostřednictvím PS MA21,
případně přímo určeným kontaktním osobám v rámci jednotlivých resortů.

Odpovědnost: PS MA21 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí

Hodnocení: Splněno. MŽP v rámci koordinace PS MA21 poskytovalo členům veškeré aktuální informace
– jak na jednáních PS MA21, tak průběžně v elektronické komunikaci

Opatření 6: Posilovat kvalitní administrativní zázemí pro MA21 na všech úrovních

Na národní úrovni pokračovat v aktivitách PS MA21 a dále usilovat o hlubší zapojení těch resortů, které doposud
v rámci PS MA21 nebyly aktivní (případně jen omezeně) a posílit také roli krajů. Podpořit kraje a obce při vytváření
administrativního a organizačního zázemí pro MA21. V pravidelných intervalech organizovat setkání k výměně zkušeností
a koordinaci aktivit na jednotlivých úrovních.
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Aktivita 6.1 Zajistit účast zástupců resortů na činnosti PS MA21

Popis: Jednotlivé resorty zajistí aktivní účast svých zástupců na jednáních a dalších aktivitách PS MA21.

Odpovědnost: Všechny resorty

Poznámky: V nutných případech bude provedena re-nominace zástupců resortů.

Hodnocení: Splněno částečně.
MŽP. Resort zajišťoval koordinaci, řízení i administraci PS MA21, supervizi hodnocení, plnou účast
na obhajobách na místě, spolupráci s expertním týmem, propagaci MA21 v ČR i zahraničí, úzkou
spolupráci s resorty (práce v Řídících výborech Metodiky Smart Cities – MMR a Modernizace
veřejné správy - MV), spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (dle dobrovolné dohody
MŽP/NSZM), informace o zahraniční dobré praxi. V letech 2012 – 13 cca 1/3 úvazku,
2014 -15: 1, 0 úvazek

MMR
1) za odbor územního plánování: nedostatečná personální kapacita neumožnila uvolnění
na kontroly v místě. Účast na zasedání PS MA21 částečná.

2) za odbor regionálního rozvoje: účast na většině zasedání, neúčast na obhajobách na místě. Resort
přizval zástupce MŽP, MPO a MD ke spolupráci v oblasti Smart Cities, které má ve své gesci.

MV: Jednání PS MA21 jsou ze strany MV pravidelně navštěvována. Účast na obhajobách v místě
neumožněna z důvodu personální kapacity odboru.

MPO: Zástupce MPO aktivně působí v PS MA21 a účastní se všech jednání a většiny veřejných
obhajob na místě v nejlepších municipalitách Kat. A a B.2

MŠMT. Zástupkyně resortu se účastnila zasedání výjimečně, obhajob na místě za celé hodnocené
období vůbec. V rámci PS MA21 nespolupracuje.

MZd: zástupkyně resortu spolupracovala v rámci PS MA21 velmi aktivně v období 2012 – 13, po
personálních změnách se zástupce resortu PS MA21 neúčastní.

MPSV: v uvedeném období se vystřídali tři zástupci, kteří se účastnili některých zasedání PS MA21
a spolupracovali příležitostně formou elektronické komunikace. Člen, jmenovaný za tento resort
ve 4. Q 2015 zahájil intenzivní spolupráci i účastí na obhajobách a aktivním hodnocením
municipalit. Resort také vstřícně spolupracoval v rámci nastavení OPZ, tedy možnosti čerpat
finance na realizaci MA21.

MZe. Na začátku hodnoceného období byl jmenován zástupce za resort, niky se však neúčastnil
žádných aktivit v rámci PS MA21.

MD: Aktivní zástupce MD ukončil činnost v roce 2013, od té doby resort není v PS MA21
zastoupen. V expertní skupině a jako host PS MA21 aktivně spolupracuje zástupce CDV,
příspěvkové organizace MD.
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Příloha č. 4 - Vyhodnocení naplňování Koncepce Podpory MA21 v letech 2012 – 2015

Statistická data o místní Agendě 21 a jejím vývoj ve sledovaném období

Prioritní oblast 1

Cíl 1.2 Zajistit výměnu informací mezi partnery a členy MA21 jak v rámci ČR, tak v mezinárodním měřítku

Opatření k plnění cíle je zaměřeno na další rozvoj webového portálu pro MA21 a databázi praktických zkušeností
v oblasti MA21.

Webový portál MA21 provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí na adrese http://ma21.cenia.cz,
resp. www.ma21.cz. Portál slouží především k evidenci a hodnocení pokroku v MA21. K tomuto účelu je součástí portálu
databáze MA21. Aplikace umožňuje přihlášeným účastníkům zaznamenávat průběh plnění ukazatelů a kritérií MA21
v aktuálním roce a hodnotitelům – členům PS MA21 celý proces hodnotit. Jedná se o interaktivní prostředí,
které umožňuje - z části automatizovaně – sledovat a řídit proces rozvoje MA21 v obcích a regionech ČR. Kromě
samotné databáze MA21 poskytuje portál řadu dalších informací – základní informace o procesu, kompletní přehled
aktuálních dokumentů, informace o činnosti PS RVUR ČR, kalendář událostí v MA21a kompletní statistické přehledy
včetně archivních informací o procesu.

CENIA, v rámci procesu MA21 zajišťuje provoz portálu, administraci databáze MA21 včetně technické podpory
uživatelům a hodnotitelům. Je zodpovědná za aktualizaci všech informací zveřejňovaných v portálu, formální kontrolu
dat a informací ukládaných do databáze jednotlivými účastníky, řízení procesu zveřejňování informací v portálu a archivaci.
V roce 2015 byl realizován převod databáze do nového HW a SW prostředí a v přípravě je kompletní upgrade portálu, který
zohlední nové požadavky uživatelů související s rozvíjejícím se procesem MA21 v ČR. V souvislosti s narůstajícími
požadavky na správu a provoz systému byla s platností od 1. 8. 2015 navýšena pracovní kapacita vyčleněná pro tento
úkol v CENIA v rámci plnění Závazného plánu činností pro MŽP.

Monitoring MA21 v letech 2012 – 2015

Informace o stavu MA21 – tj. o celkovém počtu MA21, obcí či regionů v jednotlivých kategoriích MA21
apod. – jsou v dispozici v databázi MA21. Celkový přehled zapojení obcí a regionů v letech 2012 – 2015 ukazují
Grafy 1 a 2.

Graf 1: Počet subjektů, zapojených v MA21 v letech 2006 – 20151
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Graf 2: Procentuální podíl v zastoupení jednotlivých kategorií MA21v letech 2006 – 2015

Graf 1 představuje přehled počtu zapojených subjektů v absolutních číslech. Prezentovaná data, mimo jiné dokumentují,
že zájem a ochota zapojit se do procesu má přímou vazbu na systematickou finanční podporu procesu ze státních zdrojů.
Po roce 2010 se projevil zvýšený zájem díky možnosti čerpat prostředky z revolvingového fondu. (Předešlý pokles
je důsledkem změny pravidel MA21. Od roku 2009 platí pravidlo, že přihlášené subjekty jsou v roce, kdy neprojeví
aktivitu prohlášeny za neaktivní a v celkovém přehledu se již neuvádí). Po roce 2013, kdy počet zapojených subjektů
dosáhl 153 zle sledovat v následujícím roce sledovat pokles zájmu, který je z větší části přičítán právě přerušení
systematické finanční podpory. Je ovšem třeba zdůraznit, že pokles zájmu se týká téměř výhradně té nejnižší kategorie
zapojení – tedy zájemců. V roce 2012 bylo v kategorii Zájemci evidováno 73 subjektů, v roce 2013 88 a v roce 2014 klesl
jejich počet na 61. V roce 2015 se podařilo zvrátit nepříznivý trend a počet zájemců o účast v procesu stoupl na 79. Opět
je zde korelace se zlepšením možností získání finanční podpory: MŽP podpořilo MA21z Programu švýcarsko – české
spolupráce, avizovány byly zdroje pro budoucí období z Národního programu pro životní prostředí i evropských fondů
pro období 2014 – 2020. Na příznivém vývoji se podílí též vládní podpora udržitelného rozvoje, který je na lokální úrovni
realizován právě prostřednictvím místní Agendy 21. Z dat dále vyplývá, že subjekty, kterým se v procesu podaří pokročit
z kategorie zájemců výš, již většinou v implementaci MA21 pokračují, i když zde sehrávají roli i další faktory, např. změny
politického vedení obcí a regionů v důsledku voleb.

Tento trend lze vysledovat také z Grafu 2, který je procentuálním vyjádřením zapojení dle jednotlivých kategorií.
Zde je vidět, že podíl subjektů v kategorii zájemců klesl po roce 2012 pod 50 % a naopak se soustavně zvyšuje podíl
subjektů úspěšně usilujících o získání vyšších kategorií. Počet subjektů, které dosáhly kategorie D, se v období 2012 – 1215
trvale zvyšoval (26 tj. 18,18 % ze všech zapojených subjektů v roce 2012, 32 tj. 19,88 % v roce 2015). Dosažení kategorie C
představuje již významný posun v implementaci procesu MA21 proto je pozitivní, že počet subjektů, které ji dosáhly,
je meziročně stabilní a významně nekolísá. V roce 2012 bylo v kategorii C evidováno 37 subjektů tj. 25,87% , v roce 2015
to bylo 45 subjektů, tj. 27,95%.
Kategorie B a A jsou udělovány municipalitám, u nichž je zřejmý vysoký pokrok v implementaci a komplexní přístup
k uplatňování zásad udržitelného rozvoje. Proto je zřejmé, že dosažení nejvyšších kategorií nemůže být masivní.
Navíc postup do kategorie A je mimo jiné, podmíněn dosažením kategorie B ve třech letech, následujících po sobě.
V období 2012 – 2015 se prvním obcím podařilo dosáhnout nejvyšší kategorie. V letech 2013 a 2014 1 obec,
v roce 2015 ji dosáhly již dvě obce. V procentuálním vyjádření (viz. Grafy 3 a 4) je pokrok ještě zřetelnější.
V roce 2013 byl poměr municipalit, které dosáhly kategorie A, oproti těm, v kategorii B 17%:83 %. V roce 2015
byl tento poměr již 40% : 60%. Ze znalosti situace lze vyvozovat, že v příštích letech budou o získání nejvyšší
kategorie usilovat i další obce.
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Graf 3 a 4: Poměr municipalit, které dosáhly kategorie A oproti těm, které dosáhly kategorie B. Porovnání let 2013 a 2015.

V kategorii obcí je navíc od roku 2013 zaveden systém podrobnějšího hodnocení v rámci kategorie B. Všechny obce, které
získaly v příslušném roce kategorii B, mohou navíc získat ocenění za pokrok v implementaci v rámci této kategorie formou
jedné až tří hvězdiček. V roce 2015 obě obce z kategorie B získaly nejvyšší možné ocenění, tedy tři hvězdičky, což se
zároveň signálem, že jsou připraveny aspirovat v příštích letech na postup do nejvyšší kategorie, tedy A.

Zvyšující se podíl subjektů postupujících při implementaci MA21 systematicky směrem k vyšším kategoriím, je dokladem
skutečnosti, že prosazování zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni je proces sice dlouhodobý, ale významně zlepšující
kvalitu veřejné správy na místní úrovni. Nejlepší obce již neusilují o naplnění kritérií kvůli získání ocenění (které je spíše
symbolické), ale kvůli skutečnému zlepšení kvality veřejné správy ve svém území, které splnění kritérií přináší.

Graf 5: Počet subjektů, zapojených v procesu MA21 v jednotlivých krajích v roce 2015

Podrobný pohled na zapojení subjektů v jednotlivých krajích ukazuje dva základní trendy. V krajích, které jsou jako
subjekty do místní Agendy zapojeny, je rovněž nejvíce zapojených obcí a měst. V kraji Vysočina, který v roce 2015
dosáhl kategorie C je zapojeno dalších 46 obcí, v Moravskoslezském kraji (rovněž v kategorii C) je zapojeno 18 obcí.
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Podobně je zřejmý přínos zapojení v kraji Libereckém (10 zapojených subjektů v roce 2015) a Jihomoravském
(14 zapojených subjektů) – oba dosáhly v roce 2015 kategorii D. Kraje, které poskytují svým obcím a regionům
podporu (ať už finanční nebo metodickou) významně pomáhají v procesu implementace MA21. Na druhé straně,
v krajích, kde s MA žádným způsobem nepracují, se obtížněji daří získávat další zájemce. Příkladem může
být Královéhradecký kraj, kde již od roku 2011 neregistrujeme žádnou zapojenou obec či region.

Dokumentovaný pozitivní trend je výsledkem systematické podpory, které se zapojeným subjektům dostává ze strany
odpovědných organizací (PS MA21 RVUR, MŽP, CENIA, NSZM a dalších aktivních organizací). Na druhé straně
má proces MA21 značný potenciál rozvoje ve směru získávání nových zájemců, jejich udržení a postupu v procesu.
Má-li se MA21 významně rozvíjet nejen kvalitativně (jak dokumentují zveřejněná data) ale také kvantitativně, bude
to v příštích letech vyžadovat zvýšenou aktivitu v oblasti propagace a nejen odborné, ale také politické podpory
a v neposlední řadě rovněž zvážit užší navázání spolupráce s kraji.
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Příloha č. 5 - Implementace Koncepce podpory místní Agendy 21 v období 2012 – 2015

Implementace přijatých opatření AP

Některá opatření naplňují více cílů Koncepce

Opatření 1: Zajistit finance a odborné kapacity na zavádění, realizaci a hodnocení MA21 – naplnění Cíle 2.1: Zvýšit
dostupnost finančních zdrojů a spojit jejich čerpání s kvalitou místního rozvoje

V závislosti na dostupnosti zdrojů bude zavádění MA21 realizováno resorty a kraji. Dále budou koordinovány nutné
odborné kapacity a další vzdělávání v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje.

Hodnocení:

Do roku 2014 byly utlumeny zdroje finanční podpory MA21 i kapacity na jednotlivých resortech. Přesto se podařilo
naplňovat alespoň částečně uvedené opatření. Byla průběžně zajištěna spolupráce v rámci Pracovní skupiny
pro MA21 RVUR a její zasedání, koordinovaná MŽP (zápisy na www.ma21.cz). PS MA21 zajišťovala nastavení
a schválení oficiálních Pravidel MA21 pro jednotlivá léta, podílela se na aktualizaci hodnocení a metodickém přístupu.
V rámci PS MA21 probíhala spolupráce s početnou expertní skupinou (10 členů, 20 konzultantů) pro hodnocení
10 oblastí udržitelného rozvoje v rámci MA21. Zvyšovala se účast na kontrolách/obhajobách nejlepších měst na místě.
Expertní spolupráce byla možná díky vstřícnému přístupu Národní sítě Zdravých měst ČR, která expertní práci hradila
ze svých finančních zdrojů (příspěvky od municipalit).

Provoz Databáze MA21 jako významné součásti hodnocení MA21 zajišťovala agentura CENIA, příspěvková organizace
MŽP. Přes kvalitní práci správce databáze bylo v průběhu hodnoceného období zřejmé, že kapacita 1 zaměstnance nemůže
požadavky na administraci, ale i kontrolu veškerých vkládaných dokumentů (administrativní správnost a soulad
s požadovanými kritérii) pokrýt a to vzhledem k nárůstu registrovaných subjektů a množství vkládaných dokumentů.
Také technické parametry databáze byly zastaralé. Proto CENIA bude v roce 2015 optimalizovat technické parametry
databáze a navýšila personální kapacitu na správu o 0,4 úvazku (financuje MŽP).

Vzdělávání v oblasti MA21 probíhá zejména v rámci „škol“ Zdravých měst (3 krát ročně), zahrnuje certifikované
vzdělávání koordinátorů, stálou spolupráci předsedkyně PSMA21 a vzdělávání v nových tématech, představovaných
relevantními hosty, zejména z akademického, ale i neziskového a podnikatelského sektoru. V rámci koordinace MA21
(MŽP)jsou municipality informovány o dalších vzdělávacích akcích.

Rezerva je ve spolupráci s MŠMT – zejména v rámci vzdělávání pedagogů a nastavení vzdělávání k udržitelnému rozvoji
(VUR) vůbec. V tom by měl pomoci Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji RVUR a vzájemná spolupráce
s Výborem pro municipality.

Kraje mají nastavené systémové vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) za využití center EVVO. V praxi
se však ukazuje, že v rámci vzdělávání k UR bývá zcela dominantní environmentální součást. Chybí více kvalitních
lektorů, po kterých je z municipalit velká poptávka. MA21 není systémově v tomto vzdělávání zahrnuta – požadavek
na zahrnutí MA21 byl uplatněn a zatím nerealizován. V rámci krajů vyniká v oblasti vzdělávání i podpory MA21 kraj
Vysočina.

Opatření 2: Realizovat specifické informační a osvětové aktivity pro politiky, vedení obcí, vedení úřadů a významné
oborové skupiny na místní, regionální i celostátní úrovni – naplnění Cílů 1.1 – zajistit osvětu a šíření informací
o MA21 a 1.2 – zajistit výměnu informací mezi partnery a členy MA21 jak v rámci ČR, tak v mezinárodním měřítku.

Je nutné realizovat aktivity, které budou specificky zaměřeny na politickou reprezentaci a zástupce úřadů.
Lze např. začleňovat informace o MA21 a udržitelném rozvoji do příruček pro starosty a zastupitele. Je také nezbytné
šířit informace o MA21 a udržitelném rozvoji dalším významným oborovým skupinám a začlenit problematiku MA21
do existujících aktivit.

Hodnocení

Osvětové aktivity pro politiky a vedení obcí a úřadů byly v uplynulém období (a jsou) průběžně zajišťovány Národní sítí
Zdravých měst ČR, která pořádá řadu vzdělávacích a osvětových akcí pro uvedené skupiny. Konkrétně lze jmenovat Školy
Zdravých měst (třikrát ročně) nebo odborné sekce (tematické zaměření - několikrát ročně. Významným prvkem jsou veřejné
obhajoby kategorie „B“ a „A“, které nabývají na popularitě a jsou hojně navštěvovány. Jde o přenos nejlepší praxe, který
je pak již následován samostatnou spoluprací v rámci měst (leading and learning). NSZM je také dosavadním
koordinátorem pro ČR v oblasti energetických úspor - Covenant of Mayors a společně s předsedkyní PS MA21 (MŽP)
zajišťovala intenzivní spolupráci s Energy Cities, evropskou asociací pro tuto oblast. Energetičtí manažeři čtyř nejlepších
měst (Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice) založili Asociaci energetických manažerů, která má pomáhat osvětě
a přenosu dobré praxe v oblasti opatření v důsledku klimatických změn. Tato iniciativa „zdola“ je velmi cenná
a efektivní, její vznik byl/je ale i výsledkem vytvoření systému v rámci MA21 včetně evaluace, metodické i finanční
podpory a koordinací z národní úrovně.V rámci spolupráce se Svazem měst a obcí byla místní Agenda 21 zařazena
do příručky pro nové zastupitele po komunálních volbách.

Výměna informací mezi resorty probíhala v rámci Pracovních skupin MA21 a elektronickou komunikací v mezidobí
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pod koordinací MŽP. Zástupce MŽP je též zakládajícím členem European LA21 Roundtable, který se schází cca 1 krát
ročně za účelem výměny dobré praxe mezi státy (nejen EU). Nastavení MA21 v ČR je oceňováno zahraničními partnery
jako příklad podpory implementace udržitelného rozvoje. O prezentaci a podklady měly zájem také zahraniční návštěvy
z Číny, Thajska a zemí „Východního partnerství“ (Ministerstvo zahraničních věcí si vyžádalo prezentaci o MA21
v letech 2014 a 2015).

Opatření 3: Pokračovat v systému certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21 a rozšířit systém vzdělávání na další
cílové skupiny – naplnění Cíle 1.3 – Dostatečné možnosti vzdělávání

Nadále bude realizován systém certifikovaného vzdělávání koordinátorů MA21 a bude rozšířen systém vzdělávání dalších
cílových skupin (politiků, úředníků, pedagogických pracovníků, podnikatelů, NNO i široké veřejnosti

Hodnocení:

Systematické certifikované vzdělávání koordinátorů realizuje dlouhodobě Národní síť Zdravých měst ČR. Vzdělávací
program má akreditaci Ministerstva vnitra. Koordinátoři jsou školeni teoreticky i prakticky - tato pozice v úřadě
se v praxi ukazuje být dobrou investicí municipality do personálních kapacit - dobrý koordinátor přináší informace
a propojuje při realizaci MA21 složky úřadu, samosprávu i veřejný a podnikatelský sektor.

Školení pro politiky a úředníky probíhá formou vzdělávání a osvěty, popsané v Opatření 2.

Školení pro pedagogické pracovníky nebylo nastartováno z národní úrovně vůbec, omezeně probíhá v jednotlivých
pokročilých municipalitách, stejně jako vzdělávání podnikatelů, NNO a široké veřejností.

Opatření 4: Zvýšit prestiž MA21 – naplnění Cíle 3.1 – Dosáhnout efektivní meziresortní spolupráce a komunikace mezi
jednotlivými úrovněmi (stát – kraj – obec) a Cíle 3.2 – Posílit politickou poptávku po MA21 na regionální a místní úrovni

Udělení nejvyšších kategorií MA21 bude spojeno s oceněním ze strany vysokých představitelů státu. Budou zpracovány
(zejména úspěšnými realizátory MA21) a šířeny příklady dobré praxe – např. jako jeden z výstupů úspěšného získání
či obhajoby dané kategorie MA21. Lze však využít také příkladů z obcí, měst či krajů, které doposud nejsou zařazeny
v databázi MA21, přesto však realizují aktivity, které mohou být v rámci MA21 prezentovány jako příklad dobré praxe.

Hodnocení:

Dosažení Kategorie „A“ a „B“ je oceňováno každoročně diplomy ministra životního prostředí. Ocenění je ze strany
municipalit vnímáno jako prestižní, přestože není spojeno s žádnou finanční či jinou odměnou. Pro další období
by kategorie „A“ – nejlepší municipalita měla být oceňována ze strany Úřadu vlády/RVUR, jedná se o ocenění premiérem.

Do roku 2013 byly každoročně oceňovány municipality, které splnily kategorii „C“ a „B“ v rámci Ceny kvality ve veřejné
správě Ministerstva vnitra. Tato cena byla z důvodu vnitřních změn na MV v letech 2014 a 2015 pozastavena. V současné
době probíhá tvorba nového Statutu ceny a bude pravděpodobně opět udělována od roku 2016.

Příklady dobré praxe jsou šířeny v rámci veřejných obhajob nejvyšších kategorií (každoročně), průběžně v rámci vzájemné
spolupráce municipalit, na Školách zdravých měst ČR – úvodní den je veřejně přístupný a dalších akcích NSZM. Velmi
úspěšný je také web www.dobrapraxe.cz (správa NSZM, volně přístupný).

Příklady dobré praxe měst, která nejsou registrována v databázích se děje prostřednictvím informací ze strany předsedkyně
PS MA21 nebo NSZM – jde většinou o informace z akcí, seminářů a konferencí.

Opatření 5: Doporučovat MA21 při přípravě relevantních koncepčních dokumentů - naplnění Cíle 3.3 – Podporovat
MA21 jako součást strategického plánování a řízení

Při zpracovávání či aktualizaci koncepčních dokumentů a metodických pokynů zdůrazňovat roli a možné využití MA21
s cílem odpovídajícího zohlednění MA21 v těchto dokumentech jako jednoho z významných nástrojů pro implementaci
SRUR na regionální a místní úrovni.

Hodnocení:

Opatření se dařilo naplňovat částečně. MA21 je zahrnuta ve Státní politice životního prostředí (MŽP) a nově
ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy (MV) jako metoda kvality. MA21 byla sice součástí Strategického rámce
udržitelného rozvoje, protože však nikdy nebyla zpracována implementační část, zařazení zůstalo pouze v rovině deklarace.
Po obnovení práce RVUR a její přesun pod Úřad vlády je ale MA21 vnímána jako důležitá součást udržitelného rozvoje
a měla by takto být promítnuta do aktualizovaného Strategického rámce a následných dokumentů.
Na úrovni municipalit, realizujících místní Agendu 21 je MA21 nástrojem, zahrnujícím strategické plánování a řízení.

Opatření 6: Posilovat kvalitní administrativní zázemí pro MA21 na všech úrovních – naplnění Cíle 4.1 – Systematicky
sledovat a vyhodnocovat kvalitu jednotlivých MA21 a jejich dopady na udržitelný rozvoj

Na národní úrovni pokračovat v aktivitách PS MA21 a dále usilovat o hlubší zapojení těch resortů, které doposud v rámci
PS MA21 nebyly aktivní (případně jen omezeně) a posílit také roli krajů. Podpořit kraje a obce při vytváření
administrativního a organizačního zázemí pro MA21. V pravidelných intervalech organizovat setkání k výměně
zkušeností a koordinaci aktivit na jednotlivých úrovních.
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Hodnocení:

PS MA21 v letech 2012 – 2015 úspěšně potvrdila postavení oficiálního a nezávislého odborného orgánu pro MA21 v ČR,
včetně zachování ambice zůstat širokou názorovou platformou. Pracovní skupina se zaměřuje zejména na uplatnění principů
udržitelného rozvoje na místní úrovni v praxi, na hledání způsobů, jak zvyšovat kvalitu v již zapojených obcích, městech,
mikroregionech a krajích a jak šířit zkušenosti s implementací místní Agendy 21 v dalších municipalitách. Cílem PS MA21
je realizovat Akční plán tak, aby se místní Agenda 21 stala běžným nástrojem veřejné správy.

Členy PS MA21 jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, oficiální koordinátoři místní Agendy 21 v obcích
a regionech, zástupci akademické sféry, nestátních neziskových organizací, Národní sítě Zdravých měst ČR, Svazu měst
a obcí ČR, Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů ČR.

V roce 2013 došlo k prohloubení meziresortní spolupráce při realizaci Akčního plánu, zejména aktivitami MŽP, MV
a MMR. Nově byli do PS MA21 přizváni zástupci MŠMT, MZe a MPSV. Aktivní zapojení těchto resortů, zejména
MŠMT a MZe se nepodařilo přes opakované oslovování a výzvám ke spolupráci. Na zasedání PS MA21 byla zvána
početná skupina hostů. Ti byli, vedle řádných členů, též pravidelně obesíláni zápisy z jednání, aktuálními informacemi
i projednávanými materiály. Zasedání skupiny byla otevřená, přístupná všem zájemcům, což umožnilo mj. zapojení
nevládních organizací do realizace Akčního plánu (např. Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ, aj.)
Účast a aktivita v rámci PS MA21 je dána zejména osobním nasazením jednotlivých členů. Lze konstatovat, že personálně
je administrativní zázemí MA21 podhodnoceno.

Informace umístěné v Databázi Ma21 podléhají průběžné odborné kontrole ze strany PS MA21. Ve všech pokročilých
municipalitách, které naplnily dosud nejvyšší kategorii „A“ (do roku 2014 dosud 1 municipalita) a kategorii „B“
(5-6 municipalit), probíhaly také obhajoby v místě, při kterých se členové PS MA21 seznámili s dokumentací i praxí
implementace MA21 v dané municipalitě. Tato činnost je časově i odborně náročná a někteří členové PS MA21 (zástupci
resortů) často nedisponují potřebnou kapacitou.

SHRNUTÍ:

Akční plán ke Koncepci po připomínkovém řízení v roce 2011 prošel redukcí aktivit opatření, a tak bylo naplňování cílů
částečně omezeno. Přes konkrétní překážky, uvedené v hodnocení, je možné říci, že se v období 2012 – 15 podařilo rozvíjet
spolupráci, zejména v rámci PS MA21 a Výboru pro municipality RVUR a rozvíjet metodickou a evaluační podporu
municipalitám. Podařilo se zapojit do spolupráce více subjektů, vytvořit početný expertní tým (cca 30 členný), který tvoří
jakýsi „think tank“ udržitelného rozvoje měst. Ve výsledku pak roste počet zapojených municipalit i kvalita jejich rozvoje
(MA21). A to i přes to, že tato oblast byla v hodnoceném období financována minimálně.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech
výkonu spisové služby:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto
úředního razítka:

Kulatého razítka o průměru 36 mm s malým státním
znakem a textem:

POLICIE ČR – OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PRAHA IV
ev. č. 38

Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem dne
7. března 2016 a ve dnech následujících je nutné považovat
za neplatné.

Kulatého razítka o průměru 36 mm se státním znakem
a textem:

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
s číselným označením – 1405 –

Ke ztrátě došlo dne 26. dubna 2016.

Jiná:

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě
a neplatnosti tohoto razítka:

Kulatého razítka o průměru 25 mm bez státního znaku
a textem:

Ministerstvo vnitra České republiky
s evidenčním číslem 25

Dokumenty v analogové podobě opatřené tímto razítkem
dne 1. července 2011 a dny následujících je nutné
považovat za neplatné.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
razítek:

Hranatého razítka o rozměrech 4,5 x 1,5 cm s textem:

MĚSTO JESENICE
Budějovická 303
252 42 Jesenice
IČ: 00241318
DIČ: CZ00241318
s evidenčním číslem 14

Ke ztrátě došlo v období od 20. prosince 2015 do 12. dubna
2016, kdy byla ztráta zjištěna.

Hranatého razítka o rozměrech 8 x 3 mm s textem:

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Nový Bydžov
Jana Maláta 1869
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČ 62690159 DIČ CZ62690159
s pořadovým číslem 4.

Ke ztrátě došlo dne 1. května 2016.

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto
služebního průkazu:

Zaměstnance Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje, průkaz je opatřen fotografií, o rozměrech
7,4 x 10,5 cm s těmito údaji:

Jméno: Ing. Dalibor Čech
Číslo průkazu: 0384
Evid. číslo: 735

Průkaz je dále opatřen otiskem kulatého úředního razítka
a podepsán ředitelem (bývalým) KHS Středočeského kraje
JUDr. Ivem Krýsou, Ph.D., LL.M.

Ztráta služebního průkazu byla zaznamenána dne
30. března 2016.
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Poznámky:
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