


Důvodová zpráva  

 

Postup při zavádění MA21 jako metody kvality je striktně definován kritérii a ukazateli 

schválenými pracovní skupinou MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj v dokumentu 

Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení.   

Během termínu realizace se zavazujeme dosáhnout úrovně Kategorie D, předpoklad září 2023 

a následně kategorie C.  Za tuto dobu musíme splnit 11 kritérií, viz příloha č. 1.  

 

Prvními kroky přihlášení se k MA21 bylo stanovení odpovědného politika, ustanovení 

koordinátora MA21 a existence neformální skupiny, kritéria 1.1, 1.2 a 1.3. Nyní následuje 

čtvrtý krok v podobě schválení deklarace MA21, kritérium 1.4. 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

 

Kritéria v kategorii D 

 

1.1 Ustanovení odpovědného politika 

1.2 Ustanovení koordinátora MA21 

1.3 Existence neformální skupiny 

1.4 Deklarace MA21 

2.1 Plánování s veřejností 

3.1 Aktualizace webové stránky k MA21 

3.2 Zprávy o MA21 v médiích 

4.1 Společné zapojení tří sektorů 

5.1 Hodnotící zpráva a Plán zlepšování MA21 

 

Kritéria v kategorii C 

 

6.1 Oficiální orgán samosprávy pro MA21 

7.1 Osvětové akce k UR 

7.2 Vzdělávací akce pro veřejnost 

7.3 Vzdělávací akce pro úřad 

8.1 Finanční podpora MA21 

9.1 Plánování s veřejností 

10.1 Proškolení koordinátora MA21 

11.1 Audity UR v kategorii C 

 

 

http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/11ustanoven%C3%ADodpov%C4%9Bdn%C3%A9hopolitika.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/12ustanoven%C3%ADkoordin%C3%A1torama21.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/13existenceneform%C3%A1ln%C3%ADskupiny.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/14deklaracema21.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/21pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%ADsve%C5%99ejnost%C3%AD.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/31aktualizacewebov%C3%A9str%C3%A1nkykma21.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/32zpr%C3%A1vyoma21vm%C3%A9di%C3%ADch.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/41spole%C4%8Dn%C3%A9zapojen%C3%ADt%C5%99%C3%ADsektor%C5%AF.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoried/51hodnot%C3%ADc%C3%ADzpr%C3%A1vaapl%C3%A1nzlep%C5%A1ov%C3%A1n%C3%ADma21.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoriec/61ofici%C3%A1ln%C3%ADorg%C3%A1nsamospr%C3%A1vyproma21.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoriec/71osv%C4%9Btov%C3%A9akcekur.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoriec/72vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%ADakceprove%C5%99ejnost.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoriec/73vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%ADakcepro%C3%BA%C5%99ad.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoriec/81finan%C4%8Dn%C3%ADpodporama21.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoriec/91pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%ADsve%C5%99ejnost%C3%AD.aspx
http://ma21.cenia.cz/cs-cz/p%C5%99ehledy/p%C5%99ehledydlespln%C4%9Bn%C3%BDchukazatel%C5%AF/ukazatelekategoriec/101pro%C5%A1kolen%C3%ADkoordin%C3%A1torama21.aspx
https://audity.ma21.cenia.cz/


D E K L A R A C E 
k podpoře udržitelného rozvoje  

prostřednictvím místní Agendy 21  
 

Preambule: 

S VĚDOMÍM, že lidské společenství čelí závažným výzvám v oblasti integrace ekonomických, 

společenských a environmentálních zájmů; 

 

S OHLEDEM na zachování a rozvoj kulturního a přírodního dědictví našich předků, požadavky 

současnosti, která přináší nové naléhavé výzvy a odpovědnost vůči dalším generacím a 

podmínkám, které vytvoříme pro jejich budoucí rozvoj; 

 

VE SNAZE o úspěšný a trvale udržitelný rozvoj  

 

Statutární město Jablonec nad Nisou přijímá tuto deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje 
a hlásí se tím k realizaci místní Agendy 21 (MA21). 

 

Článek I. 

 

Přistoupením k iniciativě MA21 potvrzuje statutární město Jablonec nad Nisou zájem 
naplňovat cíle základních mezinárodních a národních dokumentů:  

• Agenda 21 – dokument schválený na summitu OSN v Riu de Janeiro v roce 1992 

• Agenda 2030, Cíle udržitelného rozvoje – dokument schválený na summitu OSN v New 
Yorku v roce 2015  

• Zelená dohoda pro Evropu  

• Strategický rámec Česká republika 2030  

 

Článek II. 

Přijetím této deklarace statutární město Jablonec nad Nisou potvrzuje zájem o aktivní realizaci 
MA21. Ta představuje oficiální nástroj podpory udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni. Zahrnuje všechny tři pilíře – ekonomický, sociální i environmentální. Podporu MA21 
koordinuje Ministerstvo životního prostředí, které je oficiálním garantem na národní úrovni. 
Poradním orgánem je Pracovní skupina pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále PS 
MA21 RVUR). PS MA21 RVUR, ve spolupráci s expertním týmem, provádí pravidelné 
hodnocení postupu při realizaci místní Agendy 21 v souladu se stanovenými Kritérii a Pravidly 
MA21 a Metodikou pro hodnocení udržitelných měst. 

 



Kvalita realizace MA21, doložená naplňováním Kritérií MA21 i zpracováním auditů 
udržitelného rozvoje v oficiálním Informačním systému MA21 (CENIA), může být využita jako 
podpůrný prostředek pro žádosti o finanční podporu z vybraných národních i regionálních 
dotačních titulů.  

Článek III. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených záměrů a cílů rozhodlo zastupitelstvo statutárního 
města Jablonec nad Nisou o následujícím dlouhodobém a systematickém postupu:  

• Strategický rozvoj statutárního města Jablonec nad Nisou bude komplexně zaměřen na 
udržitelný rozvoj, s důrazem na aktivní participaci obyvatel.  

• Statutární město Jablonec nad Nisou bude při řešení celkového strategického rozvoje i 
dílčích oblastí spolupracovat s dalšími veřejnými, odbornými a vzdělávacími institucemi, 
s nevládním a podnikatelským sektorem.  

• Budou zajištěny nezbytné institucionální a organizační podmínky pro realizaci MA21  
v souladu s platnými Kritérii MA21. Rozvoj statutárního města Jablonec nad Nisou bude, 
s ohledem na naplňování principů udržitelného rozvoje, hodnocen dle Metodiky 
hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21.  
 

Věříme, že místní Agenda 21 přispěje k úspěšnému a trvale udržitelnému rozvoji statutárního 
města Jablonec nad Nisou a zásadně napomůže k dalšímu zvyšování kvality života jeho 
občanů. 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne 6. 3. 2023 
 
 
 
 

 Ing. Miloš Vele  

primátor 
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