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Specifická sada indikátorů 

Problematika hodnocení kvality života je velmi těžko uchopitelná. Snahou o zavedení tohoto 

hodnocení do praxe měst České republiky je metodická příručka Hodnocení kvality života ve 

městech se zapojením veřejnosti1, která popisuje, jak lze hodnotit kvalitu života v kontextu Místní 

Agendy 21, a tedy se zapojením veřejnosti. Samotné uplatnění názoru místních obyvatel pomáhá 

k vytvoření mapy těch správných hodnotících kritérií a určení faktorů, které místní kvalitu 

života ovlivňují. Zapojení veřejnosti pomocí ankety a dotazníkového šetření, jak bylo popsáno 

v předešlé kapitole, umožnilo nalezení specifických témat, která posloužila k tvorbě ucelené 

indikátorové sady upravené pro konkrétní město.  

V tomto případě byly pilotními městy Jablonec nad Nisou a Semily. V obou městech byly 

vytvořeny sady indikátorů sestávající z přibližně šedesáti ukazatelů reprezentovaných deseti 

titulkovými indikátory. Zprávy jsou určeny především široké veřejnosti (zároveň ale místní 

správě, neziskovému i podnikatelskému sektoru) a jsou zdrojem nejen informací o životním 

prostředí, které se ukázaly být z řad občanů postrádané. Města díky srozumitelné zprávě 

obsahující řadu ukazatelů budou moci sledovat vývoj v čase i do budoucna nebo porovnat své 

městské prostředí a kvalitu života s jinými evropskými městy.  

Pro potřebu zpráv nebyly vytvořeny žádné nové indikátory, ale byly vytvořeny sady takových, u 

kterých je již ověřena dostupnost dat, není tedy potřeba dalšího měření. Zvolená sada indikátorů 

pro každé z měst respektuje pilíře udržitelného rozvoje (environmentální, sociální, 

ekonomický). Zároveň postihuje a svým způsobem odráží klíčová témata zvolená místními 

obyvateli. V neposlední řadě poskytuje informace, pro jejichž absenci nebo nepřístupnost se 

veřejnost vyslovila.  

 

 

 

                                                             
1 POMALIŠOVÁ, M. et al., Hodnocení kvality života ve městech se zapojením veřejnosti, Týmová iniciativa 
pro místní udržitelný rozvoj, o. s., Praha, 2010 



Obrázek 1: Znázornění zapojení veřejnosti pro tvorbu zpráv o kvalitě života ve městě 

 

Titulkové indikátory 

Každá specifická sada indikátorů obsahuje deset titulkových indikátorů, které odrážejí hlavní 

témata a zároveň kapitoly zprávy. Mezi titulkovými ukazateli se objevují jak mezinárodní 

indikátory ze sady ECI (European Common Indicators, Společné evropské indikátory), tak 

samostatně zvolené na základě výsledků zapojení místních obyvatel – tzv. specifická indikátory. 

Zapojená pilotní města – Jablonec nad Nisou, Semily – jsou si podmínkami pro život velmi blízká, 

leží na úpatí hor obklopené přírodou. Možná i z toho důvodu jsou zvolené specifické 

indikátorové sady v obou městech velmi podobné, což nemusí znamenat, že taková sada bude 

vypadat podobně např. pro město Kladno.   

Tři z deseti titulkových indikátorů popisují a hodnotí životní prostředí města. Metodika k těmto 

ukazatelům je převzata z předchozího projektu TIMUR podpořeného Státním fondem životního 

prostředí s názvem Metodika pro sestavení zprávy o životním prostředí města2. Dva indikátory 

týkající se spokojenosti a mobility využívají metodiky evropské sady upravené pro podmínky 

České republiky ECI/TIMUR. Zbylých pět ukazatelů odráží místní specifika a názor místních 

obyvatel. První je tématem místní charakteristiky, druhé odráží požadavek občanů na informace 

o životním prostředí a další zrcadlí vítězná témata ankety. Obsah sady titulkových indikátorů 

                                                             
2 LUPAČ, M. at al., Metodika pro sestavení zprávy o životním prostředí, Týmová iniciativa pro místní 
udržitelný rozvoj, o. s., Praha, 2009 
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znázorňuje tabulka 1. Zobecněné metodické listy titulkových indikátorů naleznete v samostatné 

kapitole. 

Tabulka 1: Sada titulkových indikátorů pro Jablonec nad Nisou a Semily 

Zdroj výběru Název kapitoly zprávy 
Titulkový 

indikátor 

Dílčí indikátory a doplňkové 

indikátory 
JBC SM 

Indikátory 

životního 

prostředí (viz 

Metodika pro 

sestavení 

zprávy o ŽP 

města, TIMUR 

2009) 

T1: Využití území Ekologická 

stabilita 

Plocha brownfields x X 

Poměr ploch brownfields k 

zastavěné a zastavitelné ploše x X 

Podíl zastavěných ploch x X 

Podíl ostatních ploch x X 

Podíl zemědělské půdy x X 

Podíl lesní půdy x X 

Počet starých ekologických zátěží x X 

Mapa hlavních prvků x X 

Specifické téma, 

zapojení 

veřejnosti v 

anketě 

T2: Ochrana přírody a 

zeleň 

Podíl veřejně 

přístupné zeleně 

Plocha veřejné přístupné zeleně na 

obyvatele x X 

Podíl zvláště chráněných území 

z celkové rozlohy města x X 

Dostupnost veřejně přístupné 

zeleně (nad 5000 m) x   

Dostupnost veřejně přístupné 

zeleně (všechny plochy) x   

Památné stromy x X 

Indikátory 

životního 

prostředí (viz 

Metodika pro 

sestavení 

zprávy o ŽP 

města, TIMUR 

2009) 

T3: Voda Podíl obyvatel 

bydlících v 

domech 

napojených na 

veřejnou 

kanalizaci s 

koncovou ČOV z 

celkového počtu 

obyvatel 

Třída kvality vody místního toku x X 

Spotřeba pitné vody domácnostmi x X 

Produkce odpadních vod z 

domácností x X 

Cena vodného a stočného  x X 

Kvalita vody v přehradě (Jablonec) 

x   

T4: Odpady Celková produkce 

komunálního 

odpadu 

Produkce nebezpečného odpadu x X 

Vytříděné složky - papír x X 

Vytříděné složky - sklo x X 

Vytříděné složky - plasty x X 

Vytříděné složky - nápojové 

kartony x X 

Vytříděné složky - bioodpad x X 

Vytříděné složky - kovy x X 

Podíl skládkovaného komunálního 

odpadu x X 

Podíl spalovaného komunálního 

odpadu x X 

Podíl materiálového využití 

komunálního odpadu x x 

Dostupnost nádob na separovaný 

odpad x   

Mezinárodní 

standardizované 

indikátory (ECI)  

- zapojení 

T5: Spokojenost 

s místním 

společenstvím 

Obecná míra 

spokojenosti 

Spokojenost s mezilidskými vztahy x x 

Spokojenost s možností 

provozovat záliby a koníčky x x 

Spokojenost se základními x x 



veřejnosti 

dotazníkovým 

šetřením 

veřejnými službami 

Spokojenost s kvalitou okolního ŽP x x 

Spokojenost s možnostmi 

zaměstnání x x 

Spokojenost s možnostmi účastnit 

se místního plánování x x 

Spokojenost s MěÚ x x 

Spokojenost s technickými 

službami x x 

Spokojenost s městskou policií x x 

T6: Mobilita a místní 

přeprava cestujících 

Podíl cest 

osobními 

automobily 

Způsob cestování x x 

Udržitelnost dopravy x x 

Důvod cestování x x 

Průměrná vzdálenost cest x x 

Délka cyklostezek na území města x x 

Specifické téma 

-zapojení 

veřejnosti v 

anketě 

T7: Nezaměstnanost Registrovaná míra 

nezaměstnanosti 

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti x x 

Registrovaná míra 

nezaměstnanosti žen x x 

Registrovaná míra 

nezaměstnanosti absolventů x x 

Počet volných pracovních míst x x 

Počet uchazečů o zaměstnání na 

jedno pracovní místo x x 

Indikátory 

životního 

prostředí (viz 

Metodika pro 

sestavení 

zprávy o ŽP 

města, TIMUR 

2009) 

T8: Lidé a město Standardizovaná 

míra úmrtnosti 

Počet obyvatel x x 

Průměrný věk x x 

Hustota zalidnění x x 

Index ekonomického zatížení x x 

Index vzdělanosti x x 

Kriminalita x x 

Dostupnost dětských hřišť 
x   

Specifický 

indikátor 

vybraný dle 

požadavků 

občanů na 

informace o 

životním 

prostředí 

T9: Ovzduší  Počet ročních 

překročení 

imisních limitů 

PM10 

Počet ročních překročení imisních 

limitů Nox x   

Počet ročních překročení imisních 

limitů S02 x   

Počet ročních překročení imisních 

limitů 03 x   

T9: Obnovitelná 

energie 

Podíl energie z 

obnovitelných 

zdrojů     x 

Specifický 

indikátor 

vybraný podle 

místní 

charakteristiky 

T10: Příspěvek na 

sociální služby 

z rozpočtu města 

    

x  

Specifický 

indikátor 

vybraný podle 

místní 

charakteristiky 

T10: Index občanské 

společnosti 

   

 x 

 



Dostupnost dat 

Navržená sada indikátorů kvality života pro města vychází z požadavku, aby jejich sledování a 

pravidelné vyhodnocování nepředstavovalo pro města větší finanční ani organizační zátěž. 

Základem pro řadu z nich jsou proto data sledovaná standardně na každoroční bázi Českým 

statistickým úřadem (ČSÚ). Nejdůležitějším statistickým systémem z hlediska místní úrovně je 

tzv. Místní a obecní statistika (MOS).  Systém MOS je základní veřejně přístupnou databází 

statistických údajů o obcích ČR. Data jsou přístupná pomocí Veřejné databáze ČSÚ 

(http://vdb.czso.cz/). Databáze MOS obsahuje celkem 139 položek za každou obec v ČR (celkem 

6 249 obcí). Soubor ukazatelů MOS zahrnuje informace o obecné charakteristice sídla, dopravní 

situaci, podílu druhů pozemků v katastru obce, hospodářské činnosti, kultuře, struktuře 

obyvatelstva, peněžnictví, školství, zdravotnictví, sociální oblasti, sportu, technické vybavenosti 

obce a dále podle potřeby. Lze je využít pro tvorbu indikátorů především v sociální a 

ekonomické oblasti.  

Vedle dat pořizovaných statistickým úřadem existuje ještě řada dalších veřejně přístupných 

zdrojů – např. resortní zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady 

(např. Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a další). 

Data využitelná pro hodnocení kvality života existují samozřejmě i přímo na městech – jedná se 

například o evidenci vzniku a likvidace odpadů či evidenci veřejné zeleně.  

Specifické místo z hlediska tvorby a prezentace indikátorů mají Geografické informační systémy 

(GIS), pomocí kterých lze s úspěchem vyhodnocovat například dostupnost veřejné zeleně či 

vybraných veřejných služeb. Využití GIS pro tvorbu městských indikátorů se podrobně věnuje 

samostatná publikace TIMUR3.  

Poslední skupinou indikátorů jsou ty, pro jejichž tvorbu je nutné zorganizovat speciální šetření. 

Mezi ně patří např. indikátor spokojenosti obyvatel, zjišťovaný dotazníkovým šetřením (viz. 

metodická příručka Hodnocení kvality života ve městech se zapojením veřejnosti). Náklady 

pořízení dat jsou v tomto případě vyšší, TIMUR však prosazuje metody, které se snaží náklady na 

provedení šetření minimalizovat, při zachování potřebné kvality. Pro sběr dat jsou proto 

využíváni studenti místních škol atp. 

Většinu indikátorů popisovaných výše není nutné sledovat každoročně – optimální frekvence 

sledování je 3 – 5 let. To odpovídá frekvenci publikování zpráv o kvalitě života ve městě. Daná 

frekvence umožňuje postihnout trendy a představuje nižší administrativní a finanční zátěž než 

každoroční sledování.  

                                                             
3 KLOUDA L., Indikátory udržitelného rozvoje a GIS, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., 
Praha, 2008 

http://vdb.czso.cz/


Metodické listy k titulkovým indikátorům  

T1 – Využití území: Ekologická stabilita 
1. POPIS INDIKÁTORU 

1.1 Číslo (ID)  

1.2 Název indikátoru Ekologická stabilita 

1.3 Oblast Environmentální oblast 

1.4 Podoblast Ekologická stabilita území a „land use“ 

1.5 Definice Koeficient ekologické stability (KES) je poměr ploch tzv. stabilních a 
nestabilních krajinotvorných prvků na katastrálním území obce. 

1.6 Jednotka index 

 

2. KVALITA INDIKÁTORU 

2.1 Podrobná definice Poměr ploch tzv. stabilních (lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý 
travní porost, pastviny, mokřady, sady a vinice, zahrady) a 
nestabilních (orná půda, antropogenizované plochy a chmelnice) 
krajinotvorných prvků na katastrálním území obce (viz metodika 
Míchal 1985 upraveno). 

2.2 Důvod sledování a 
využitelnost 

Míra ekologické stability urbanizovaného území hodnotí udržitelnost 
využití jednotlivých částí území („land use“) obce a je důležitým 
aspektem kvality životního prostředí i kvality života občanů obce. 
Plánování využití území je strategickým rozhodnutím, které 
dlouhodobě ovlivní život v obci u a radikálním způsobem a 
bezprostředně se dotýká všech oblastí rozvoje. 

2.3 Úplnost a 
reprezentativnost 

Metoda výpočtu je založena na jednoznačném a konečném zařazení 
krajinného prvku do skupiny stabilní nebo nestabilní a neumožňuje 
hodnocení konkrétního stavu těchto prvků. Indikátor se využívá ve 
standardní metodice tvorby Územních systémů ekologické stability.  

2.4 Validita  Data jsou objektivním měřítkem daného jevu. Klasifikace koeficientu 
pro hodnocení urbanizovaného prostředí zatím nebyla zpracována. 
Indikátor lze zatím lépe využívat ve srovnání mezi sídelními útvary. 
Pří vyjadřování hodnot indikátoru v čase je nutné očekávat velmi 
nepatrné, ale v reálu velmi významné změny. 

 

3. ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 

3.1 Popis zpracování dat  Koeficient ekologické stability (KES) je poměr ploch tzv. stabilních: 

- LP – lesní půda, 
- VP – vodní plochy a toky, 
- TTP – trvalý travní porost, 
- Pa – pastviny, 
- Mo – mokřady, 
- Sa – sady, 
- Vi – vinice. 
- Za – zahrady 



a nestabilních: 

- OP – orná půda, 
- AP – antropogenizované plochy (zastavěné + ostatní), 
- Ch – chmelnice. 

krajinotvorných prvků na katastrálním území obce. 

3.2  Zdroje dat ČSÚ – MOS 

3.3  Frekvence sledování pětiletá 

 

T2 – Ochrana přírody a zeleň: Podíl zvláště chráněných území 
z celkové rozlohy města 
1. POPIS INDIKÁTORU 

1.1 Číslo (ID)  

1.2 Název indikátoru Ochrana přírody  

1.3 Oblast Environmentální oblast 

1.4 Podoblast Krajina, ekosystémy, biodiverzita 

1.5 Definice Podíl chráněného území (z hlediska přírodního potenciálu) z 
celkové rozlohy katastrálního území (správní jednotky) města. 

1.6 Jednotka % 

 

2. KVALITA INDIKÁTORU 

2.1 Podrobná definice Podíl chráněného území (z hlediska přírodního potenciálu) z celkové 
rozlohy města. Chráněným územím se rozumí území v kategoriích 
stanovených zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Jedná se o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní 
památky a území spadající do systému NATURA 2000 (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality).  

2.2 Důvod sledování a 
využitelnost 

Indikátor mapuje vazbu obyvatel na původní místní biotopy nebo 
útočiště zvířat. Důvodem sledování je i environmentální výchova – 
informovanost obyvatel o ochraně přírody a krajiny v jejich městě.  
Teorie říká, že řada negativních změn v prostředí (ať už v sociálním, 
ekonomickém nebo životním) se velmi rychle projeví primárním i 
sekundárním tlakem na chráněná území a jejich zvýšenou deprivaci. 
Přístup k ochraně přírody souvisí se sociálně-kulturním prostředím 
města. 

2.3 Úplnost a 
reprezentativnost 

Informace o rozloze CHÚ na území jednotlivých obcí jsou dobře 
podchycené.  

2.4 Validita  Indikátor souvisí s geopolitickým rozložením oblasti města v krajině a 
současně s krajinným prostorem a intenzitou jeho využití.  

 

3. ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 

3.1 Popis zpracování dat  Jedná se o podíl, kde v čitateli je celková rozloha chráněných území 
v obci a ve jmenovateli rozloha administrativního území obce. 

3.2  Zdroje dat Ústřední seznam ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/) 
spravovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Územní plná 

http://drusop.nature.cz/


obce.  

3.3  Frekvence sledování roční 

 

T3 – Voda: Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou 
kanalizaci 
1. POPIS INDIKÁTORU 

1.1 Číslo (ID)  

1.2 Název indikátoru Čištění odpadních vod 

1.3 Oblast Environmentální oblast 

1.4 Podoblast Ochrana vod 

1.5 Definice Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou 
kanalizaci s koncovou ČOV. 

1.6 Jednotka % 

 

2. KVALITA INDIKÁTORU 

2.1 Podrobná definice Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci 
s koncovou ČOV z celkového počtu obyvatel obce. 

2.2 Důvod sledování a 
využitelnost 

Procento a kvalita čištění splaškových odpadních vod je jedním 
z klíčových aktivit v rámci ochrany životního prostředí resp. ochrany 
vod na místní úrovni.  

2.3 Úplnost a 
reprezentativnost 

Indikátor je transparentní a reprezentativní na mezinárodní úrovni. 
Vypovídá o udržitelnosti nakládání s vodními zdroji a o míře ochrany 
vodních ekosystémů.  

2.4 Validita  Cílem je v tomto indikátorů dosáhnout hodnoty 100 % a poté již 
sledovat kvalitu vyčištěných odpadních vod pomocí dalších 
indikátorů. 

Obce často nesledují, jaké procento obyvatel bydlí v domech 
napojených na kanalizaci s navazujícím čištěním odpadních vod. 
Indikátor rovněž nepostihuje např. kanalizace zakončených 
alternativními typy ČOV nebo jiné způsoby likvidace komunálních 
odpadních vod. 

 

3. ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 

3.1 Popis 
zpracování dat  

Počet obyvatel bydlících v domech, které jsou přímo napojené na kanalizaci 
s koncovou čistírnou odpadních vod. Počet obyvatel se vydělí celkovým počtem 
obyvatel obce a vynásobí 100. 

3.2  Zdroje dat evidence obcí  

3.3  Frekvence 
sledování 

roční (k 31.12.) 

 



T4 – Odpady: Celková produkce komunálního odpadu 
1. POPIS INDIKÁTORU 

1.1 Číslo (ID)  

1.2 Název indikátoru Odpady 

1.3 Oblast Environmentální oblast 

1.4 Podoblast Odpadové hospodářství 

1.5 Definice Podíl vytříděných složek komunálního odpadu na celkové 
produkci odpadu. 

1.6 Jednotka % 

 

2. KVALITA INDIKÁTORU 

2.1 Podrobná definice Podíl vytříděných složek komunálního odpadu (papír, plast směsný, 
PET lahve, sklo bílé i barevné, nápojový kartón, kovy, nebezpečný 
odpad, biologický odpad, elektrošrot, baterie a velkoobjemový odpad) 
na celkové produkci odpadu (komunálního a vytříděných složek 
komunálního odpadu). 

2.2 Důvod sledování a 
využitelnost 

Množství vytříděného odpadu je základním indikátorem udržitelného 
hospodaření se surovinami v obci. Indikátor zprostředkovaně 
prezentuje ochotu a uvědomění občanů i místní správy měnit své 
vzorce chování ve vztahu k životnímu prostředí. 

2.3 Úplnost a 
reprezentativnost 

Zachycuje pouze odpad oficiálně zpracovaný prostřednictvím 
veřejných služeb apod. Nezahrnuje např. bioodpady kompostované na 
kompostech u rodinných domů. 

2.4 Validita  Jde o zpoplatněnou službu, data lze získat od příslušných obcí nebo 
svozových firem. 

 

3. ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 

3.1 Popis zpracování dat  Množství vyprodukovaných separovaných složek komunálního 
odpadu na území obce během sledovaného období se vydělí 
celkovým množstvím komunálního odpadu. Obce čtvrtletně i ročně 
vyplňují formulář v rámci statistického zjišťování o nakládání 
s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr. 

3.2  Zdroje dat evidence obcí  

3.3  Frekvence sledování roční (k 31.12.) 

 

T5 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 
POPIS INDIKÁTORU 
Číslo (ID)  
Název indikátoru Spokojenost s místním společenstvím 
Oblast Správa věcí veřejných 
Definice Průměrná spokojenost občanů s místním společenstvím (obcí, kde žijí).  
Jednotka % rozdělní jednotlivých úrovní spokojenosti  



KVALITA INDIKÁTORU 
Podrobná definice Indikátor odpovídá na otázku, jak jsou lidé spokojeni se svou obcí, jako místem, 

kde žijí a pracují. Dále jak jsou spokojení s jednotlivými rysy fungování obce. A 
konečně jak hodnotí různé rysy fungování obce, a který z těchto rysů vnímají 
jako nejdůležitější z hlediska kvality jejich života. Titulkový indikátor, 
prezentovaný v tomto metodickém listu, hodnotí celkovou míru spokojenosti 
resp. nespokojenosti občanů města. 

Důvod sledování a 
využitelnost 

Kvalita života občanů je důležitou součástí udržitelné společnosti. Znamená 
možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově 
přijatelné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, 
kultura, atd.), zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní prostředí (jak 
přírodní, tak antropogenní) a reálnou možnost účastnit se místním plánováním 
a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko 
celkové spokojenosti s daným místem, takže je to důležitý indikátor místní 
udržitelnosti.  

Úplnost a 
reprezentativnost 

Indikátor se sleduje dotazníkovým šetřením mezi vzorkem obyvatel města 
starších 18 let, tudíž jeho výsledky nereprezentují celkový obrázek spokojenosti 
na území daného města, neboť nezahrnují občany mladší 18 let.  

Validita  Reprezentativnost dotazníkového šetření musí být ověřena zpětným 
testováním základních socio-demografických ukazatelů (věk, pohlaví) 
výběrového vzorku oproti základnímu souboru (obyvatelé města). Velikost 
výběrového souboru musí odpovídat počtu obyvatel města (viz. metodika 
dotazníkové šetření “Spokojenost s místním společenstvím” na stránkách 
TIMUR (viz. zdroje dat).  

ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 
Popis a zpracování 
dat 

Indikátor se zjišťuje na základě standardizovaného dotazníkového šetření. 
Titulkový indikátor hodnotí následující otázku:  
1.a) Jak jste spokojen(a) s vaší obcí, jako s místem, kde žijete a pracujete? 
(Vyberte prosím pouze jednu možnost)  
a) velmi spokojen, b) mírně spokojen, c) mírně nespokojen, d) velmi nespokojen 
Indikátor se hodnotí jako celkové % spokojených občanů - součet a) + b) a 
nespokojených občanů (součet c) + d).  

Zdroj dat Modifikované dotazníkové šetření indikátor A.1. TIMUR: 
http://www.timur.cz/indikatory/spokojenost-s-mistnim-spolecenstvim-3.html 

Frekvence sledování tříletá  
 

T6 – Mobilita a místní přeprava cestujících 
POPIS INDIKÁTORU 
Číslo (ID)  
Název indikátoru Mobilita a místní přeprava 
Oblast Rozvoj území 
Definice Mobilita občanů města – procento cest osobními automobily 

z celkového počtu cest.  
Jednotka % 
KVALITA INDIKÁTORU 
Podrobná definice Tento indikátor zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území dané 

samosprávy. Mezi hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které 
přispívají k učení obecného modelu mobility každého občana, patří: 

 průměrný počet cest, které vykoná každý občan během dne, kdy 
„cesta“ znamená přemístění se z počátečního do cílového bodu 
(počet cest za den na osobu); 

 účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty 
rozdělit na „systematické“ a „nesystematické“ (% systematických 
cest v porovnání s % nesystematických cest); 

 průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu); 
 délka trvání cest (čas cesty v minutách); 
 použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé 

http://www.timur.cz/indikatory/spokojenost-s-mistnim-spolecenstvim-3.html


vzdálenosti každé cesty (% vtahující se k různým druhům dopravy 
zahrnutým do průzkumu).  

Procento cest osobními automobily z celkového počtu cest je titulkový 
indikátor, pospaný v tomto metodickém listu.  

Důvod sledování a 
využitelnost 

Model mobility občanů v městském prostředí je důležitý jak z hlediska 
kvality života přímých účastníků (čas věnovaný cestování, četnost 
dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska zátěže mobility na 
životní prostředí. Údaje z různých průzkumů městské mobility poukazují 
na vývoj v posledních letech. Existuje úzká spojitost mezi mobilitou a 
dalšími důležitými otázkami života v městském prostředí, mezi něž patří 
kvalita ovzduší a emise oxidu uhličitého, hluk, silniční bezpečnost, 
zastavěnost území a městská krajina. Je žádoucí dosáhnout progresivního 
snížení individuální dopravy a současně dosáhnout zvýšení podílu 
alternativních způsobů dopravy. Koresponduje s indikátorem I.B Situační 
zprávy “Přepravní náročnost v dopravě”.  

Úplnost a 
reprezentativnost 

Indikátor se sleduje dotazníkovým šetřením mezi vzorkem obyvatel města 
starších 18 let, tudíž jeho výsledky nereprezentují celkový obrázek 
mobility na území daného města, neboť nezahrnují tranzitní dopravu a 
návštěvníky města. Je vhodné ho doplnit dalšími indikátory o místní 
mobilitě ve městě, které jsou sledovány jednotným dotazníkem.  

Validita  Indikátor je zjišťován šetřením vzorku obyvatel starších 18 let. Údaje se 
týkají běžného pracovního dne, takže indikátor nepostihuje víkendové dny 
či mimořádné dopravní situace. 

ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 
Popis a zpracování dat Indikátor se zjišťuje na základě standardizovaného dotazníkového šetření. 

Titulkový indikátor se hodnotí jako podíl cest osobním automobilem ku 
celkovému počtu cest. 

Zdroj dat Dotazníkové šetření indikátor A.3. TIMUR, 
http://www.timur.cz/indikatory/mobilita-a-mistni-preprava-cestujicich-
2.html 

Frekvence sledování tříletá  
 

T7 – Nezaměstnanost: Registrovaná míra nezaměstnanosti 
POPIS INDIKÁTORU 
Číslo (ID)  
Název indikátoru Registrovaná míra nezaměstnanosti 
Oblast Ekonomika a inovace 
Definice a) Podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady práce na disponibilní 

pracovní síle 
b) Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu registrovaných 
nezaměstnaných 

Jednotka % 
% 

KVALITA INDIKÁTORU 
Podrobná definice Indikátor vyjadřuje podíl registrovaných – dosažitelných, neumístěných 

uchazečů o práci, vedených úřadem práce podle místa bydliště (čitatel), na 
 celkovém počtu zaměstnaných + nezaměstnaných v dané obci tj. na 
celkové pracovní síle (jmenovatel) (viz metodika MPSV platná od 1. 4. 
2004). Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost trvající déle než 12 
měsíců. Indikátor na místní úrovni uvádí podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných. 

Důvod sledování a 
využitelnost 

Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální oblasti a 
úzce souvisí s problematikou prvního rozvojového cíle tisíciletí (MDG) a 
otázkou chudoby v ČR. Jde zároveň o problém velmi citlivě vnímaný 
občany a politiky. Sledování je standardně prováděno ve všech zemích EU, 
tedy i ČR a na všech úrovních. 

Úplnost a Indikátor je dobře metodicky zpracován a vychází z evidence úřadů práce. 

http://www.timur.cz/indikatory/mobilita-a-mistni-preprava-cestujicich-2.html
http://www.timur.cz/indikatory/mobilita-a-mistni-preprava-cestujicich-2.html


reprezentativnost Je vhodné ho kombinovat s dalšími indikátory v oblasti zaměstnanost a 
nezaměstnanost a porovnávat ho podle pohlaví, věkových kategorií nebo 
doby trvání nezaměstnanosti. 

Validita  Metodika pro sledování indikátoru se do roku 2004 mírně lišila od 
mezinárodně sledované míry nezaměstnanosti, která se rovněž běžně 
sleduje na národních úrovních zemí EU a stanovuje míru všech 
nezaměstnaných. Česká verze indikátoru byla harmonizována s běžně 
mezinárodně využívanou pro zvýšení jeho reprezentativnosti a 
srovnatelnosti. 
Daný indikátor stanovuje míru registrovaných nezaměstnaných, to 
znamená, že nezahrnuje neevidované nezaměstnané, kteří nežádají o 
zaměstnání. 

ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 
Popis a zpracování dat Čitatel: 

a) Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. 12. daného roku.  
b) Počet dlouhodobě nezaměstnaných.  
Jmenovatel:  
Velikost pracovní síly v obci (klouzavý průměr posledních 12 měsíců 
Počet registrovaných nezaměstnaných  

Zdroj dat ČSÚ, Úřady práce, MPSV ČR 
Frekvence sledování roční 
 

T8 – Lidé a město: Standardizovaná míra úmrtnosti 
POPIS INDIKÁTORU 
Číslo (ID)  
Název indikátoru Standardizovaná míra úmrtnosti (nemoci oběhové soustavy, novotvary) 
Oblast Populace, člověk, zdraví 
Definice Indikátor vyjadřuje počty zemřelých podle příčin úmrtí (nemoci oběhové 

soustavy, novotvary), standardizované podle věku a počtu obyvatel 
v jednotlivých věkových skupinách.  

Jednotka Počet zemřelých na 100.000 obyvatel 
KVALITA INDIKÁTORU 
Podrobná definice Celková standardizovaná úmrtnost se skládá z úmrtností na jednotlivé 

skupiny nemocí a dalších příčin. V případě tohoto indikátoru jsou zahrnuty 
dvě nejvýznamnější příčiny úmrtí v České republice - nemoci oběhové 
soustavy a novotvary. Výpočet je prováděn metodou přímé standardizace, 
kdy jsou věkově specifické míry úmrtnosti reálné populace aplikovány na 
populaci standardní. Jako standardní populace je pro výpočet tohoto 
indikátoru užíván „Evropský standard“ (věková struktura modelové 
populace stanovená WHO).  

Důvod sledování a 
využitelnost 

Míra úmrtnosti je jedním z velice významných ukazatelů vypovídajících o 
zdravotním stavu populace a o rozšíření a závažnosti vybraných 
onemocnění. Indikátor lze sledovat na místní úrovni (úroveň měst) a 
dobře vypovídá o úrovni životního stylu, stavu zdravotní péče a stavu 
životního prostředí v daném místě. Zahrnuté příčiny úmrtí - nemoci 
oběhové soustavy a novotvary vypovídají o výše uvedených faktorech.  

Úplnost a 
reprezentativnost 

Indikátor je úplný a reprezentativní 

Validita  Standardizací získáváme hodnotu úmrtnosti, která by se vyskytovala v 
reálné populaci za předpokladu, že její věková struktura by odpovídala 
věkové struktuře populace standardní. Je použit “Evropský standard”, ale 
vzhledem k účelu indikátoru - porovnání výsledků na úrovni měst je 
možné použít standardní populaci na nižší úrovni (ČR, kraj).   

ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 
Popis zpracování dat  Data o příčinách úmrtí podle druhů onemocnění eviduje Český statistický 

úřad (CŠÚ). ČSÚ zajišťuje i výpočet standardizované míry úmrtnosti. Data 
jsou standardně sledována na úrovni ORP. Z databáze Státního 



zdravotního úřadu (SZÚ) je možné získat i data na úrovni měst. Výsledky 
za vybraná města prezentuje NSZM prostřednictvím DataPlánu. 

Zdroje dat Český statistický úřad: www.szso.cz 
DataPlán NSZM, zdravotní stav obyvatelstva: 
http://dataplan.info/?apc=oz5-5  

Frekvence sledování Roční 
 

T9a – Ovzduší: Počet ročních překročení imisních limitů PM10 
1. POPIS INDIKÁTORU 

1.1 Číslo (ID)  

1.2 Název indikátoru Ovzduší  

1.3 Oblast Krajina, ekosystémy, biodiverzita 

1.4 Podoblast Ovzduší 

1.5 Definice Počet případů překročení limitu pro PM10 

1.6 Jednotka Počet dní/rok - 35 

 

2. KVALITA INDIKÁTORU 

2.1 Podrobná definice Indikátor odpovídá na otázku: Kolikrát do roka kvalita místního 
ovzduší překročí mezní hodnoty definované zákonem? Kvalita ovzduší 
závisí na stupni znečištění některými látkami (plyny nebo prachovými 
částicemi), které jsou škodlivé lidskému zdraví a kvalitě života a které, 
pokud překročí rizikové či prahové hodnoty, mají negativní vliv na 
přírodní ekosystémy. Světová zdravotnická organizace (WHO) 
definuje a pravidelně reviduje pomocné doporučené hodnoty pro 
každou znečišťující látku na základě epidemiologických studií a studií 
řízené expozice. Normy kvality ovzduší, které by se neměly 
překračovat, stanoví Evropské směrnice (1999/30/CE a 2000/69/CE) 
a odpovídající český zákon č. 82/2002 Sb., v platném znění. 
Titulkovým indikátorem je počet překročení v případě prachových 
částic (PM10).  

2.2 Důvod sledování a 
využitelnost 

Znečištěné ovzduší patří mezi nejpalčivější problémy životního 
prostředí měst v ČR. V roce 2007 žilo 32 % populace ČR v oblastech, 
kde byly překročeny imisní limity pro PM10 (v roce 2006 to bylo 
celých 62 %). S tím přímo souvisí nárůst výskytu diagnostikovaných 
alergických onemocnění u dětí za zhruba 17 % v roce 1996 na 32 % 
dětí v roce 2006. Problematika stavu ovzduší není obsažena v Situační 
zprávě”, na místní úrovni je však velmi důležitá.  

2.3 Úplnost a 
reprezentativnost 

Indikátor je přímo sledovatelný ve městech, kde probíhá automatický 
imisní monitoring (AIM). V dalších městech je nutné použít modely a 
přepočíst imisní hodnoty, či jiné zdroje dat (např. studie EIA).  

2.4 Validita  Roli hraje umístění stanice AIM ve městě. V případě více stanic je pro 
výpočet indikátoru použita stanice s nejhorší kvalitou ovzduší. To 
může zkreslovat celkovou imisní situaci ve městě.  

 

3. ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 

3.1 Popis zpracování dat  Norma definuje, že průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 50 
µg/m3 nesmí být překročena více než 35-krát v roce. Indikátor tvoří 
počet dní v roce, kdy byla limitní hodnota překročena, mínus 
zmíněných 35 dní.  

http://www.szso.cz/
http://dataplan.info/?apc=oz5-5


3.2  Zdroje dat Data z AIM, imisní modely ovzduší, EIA.  

3.3  Frekvence sledování roční 

 

T9b – Obnovitelná energie: Podíl energie z obnovitelných zdrojů 
1. POPIS INDIKÁTORU 

1.1 Číslo (ID)  

1.2 Název indikátoru Obnovitelná energie  

1.3 Oblast Ekonomika a inovace 

1.4 Podoblast  

1.5 Definice Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních 
energetických zdrojů (PEZ). Zvlášť je možné hodnotit podíl 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  

1.6 Jednotka % 

 

2. KVALITA INDIKÁTORU 

2.1 Podrobná definice Obnovitelné zdroje jsou definovány zákonem 180/2005 Sb. jako: „obnovitelné 
nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního 
záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, 
energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a 
energie bioplynu“. Jaderná energie není považována za obnovitelný zdroj, i 
když se také jedná o nefosilní přírodní zdroj. Je možné odlišit dva indikátory – 
„Obnovitelné zdroje celkem“ a „Obnovitelné zdroje použité na výrobu 
elektřiny“.  

2.2 Důvod sledování a 
využitelnost 

Obnovitelné zdroje jsou jediné zdroje energie použitelné v dlouhodobém 
horizontu. Je proto nutné, aby obnovitelné zdroje do budoucna postupně 
nahrazovaly zdroje neobnovitelné. Platí to na mezinárodní, národní i místní 
úrovni. Města mají velkou roli při zavádění obnovitelných zdrojů do praxe.  

2.3 Úplnost a 
reprezentativnost 

Na mezinárodní úrovni naráží indikátor na způsob vymezení obnovitelných 
zdrojů, který se v různých státech liší. Na regionální úrovni a na místní 
(městské úrovni) naráží na neochotu distributorů energie poskytovat 
potřebná data.  Lépe sledovatelná a definovaná je druhá část indikátoru – 
obnovitelné zdroje použité na výrobu elektřiny.  

2.4 Validita  Validitu na místní úrovni je nutné ověřit.  

 

3. ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 

3.1 Popis zpracování dat  Čitatel – Součet spotřeby energie z jednotlivých obnovitelných zdrojů 
v GJ. V případě elektrické energie v MWh.  
Jmenovatel – Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ). 
V případě elektrické energie hrubá domácí spotřeba elektrické 
energie.  

3.2  Zdroje dat Distributoři energie. MPO – kompilace celého indikátoru na národní 
úrovni.  

3.3  Frekvence sledování roční  

 



T10 – Index občanské společnosti 
POPIS INDIKÁTORU 
Číslo (ID)  
Název indikátoru Index občanské společnosti 
Oblast Správa věcí veřejných 
Definice Průměrný počet občanů města, regionu či obce připadající na jednu nestátní 

neziskovou organizaci se sídlem ve městě 
Jednotka počet 
KVALITA INDIKÁTORU 
Podrobná definice Nestátní neziskové organizace jsou občanská sdružení, nadace, obecně 

prospěšné organizace a „tradiční“ spolky jako rybáři či sportovci se sídlem na 
území města. Musí jít o registrovanou právnickou osobu (subjekt s vlastním IČ).  

Důvod sledování a 
využitelnost 

Myšlenka Indexu občanské společnosti má kořeny již v roce 1997, kdy 
mezinárodní nevládní organizace CIVICUS: World Alliance for Citizen 
Participation vydala „New Civic Atlas“ s profily občanské společnosti v 60 
zemích světa. CIVICUS se rozhodl zlepšit mezinárodní srovnatelnost a kvalitu 
informací v New Civic Atlas a vytvořit komplexní nástroj pro posouzení 
občanské společnosti – Index občanské společnosti.  

Úplnost a 
reprezentativnost 

Organizovanost občanů určuje míru společenského života a také angažovanost 
ve prospěch jednotlivých společenských cílů. Přeorganizovanost pak naznačuje 
schopnost řešit problémy a podílet se na rozvoji komunity jako takové aktivně 
po delší dobu. Indikátor má omezenou reprezentativnost, vzhledem k 
neustáleným definicím a zdrojům dat. 

Validita  Validita je dána sociální a věkovou strukturou obyvatel a také geopolitickou 
polohou obce či města v regionu i v ČR. 

ZPRACOVÁNÍ DAT, ADMINISTRATIVA 
Popis a zpracování 
dat 

Čitatel indikátoru tvoří počet obyvatel obce s trvalým bydlištěm k 31.12. 
Jmenovatel tvoří počet registrovaných NNO. 

Zdroj dat Data o počtu registrovaných občanských sdružení a nadací je možné získat z 
databáze Ministerstva vnitra, obecně prospěšné společnosti jsou registrovány 
krajskými soudy. Souhrnný přehled těchto institucí je možné získat z 
Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES)- 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html. 
Počet obyvatel – ČSÚ.  

Frekvence sledování roční 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

