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Anotace 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje. 

V rámci tohoto tématu je zaměřena na indikátory udržitelného rozvoje, zejména pak na 

sadu indikátorů pro malé obce, která je určena pro obce I. a II. stupně. Na základě 

výsledků indikátorů bylo porovnáno pět obcí s pověřeným obecním úřadem z okresu 

Chrudim. Zároveň jsou tyto výsledky srovnány s výsledky za obce Ústeckého kraje 

získané v rámci projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje“. 
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Úvod 

Již delší dobu se ve světě vede mnoho diskuzí, jejichž hlavním tématem je ochrana 

životního prostředí. Je třeba zajistit, aby rozvoj společnosti měl takový charakter, který 

by co nejméně zatěžoval životní prostředí a respektoval jeho limity, které spočívají 

v omezenosti přírodních zdrojů a zároveň v absorpční kapacitě Země. Řešením by měl 

být udržitelný rozvoj, který velmi zjednodušeně říká, že by lidé při každé své aktivitě 

neměli zapomínat na budoucí generace a jejich potřeby.  

S pojmem udržitelný rozvoj se nyní můžeme setkat stále častěji, ať už v médiích nebo je 

součástí různých vládních programů, apod. Jedním z nejvýznamnějších dokumentů 

týkajících se udržitelného rozvoje je Agenda 21. Tento akční plán byl přijat na 

konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro. Ve svých 40 kapitolách 

se dotýká různých oblastí rozvoje společnosti. Zároveň vyzývá místní správy, aby 

vytvořily svoje vlastní místní Agendy 21, protože mají nejblíže k lidem a znají nejlépe 

problémy daného území. Ze své pozice mají také prostředky a možnosti pro zapojení 

veřejnosti do tohoto procesu, což je důležitý předpoklad pro správné fungování místní 

Agendy 21.  

V České republice, pokud se podíváme do oficiální databáze, není místní Agenda 21 

příliš rozšířená. V mnoha městech a obcích však probíhají různé aktivity, které bychom 

mohli pod místní Agendu 21 zařadit a jejichž součástí je ekologická výchova 

obyvatelstva. Udržitelný rozvoj zahrnuje ještě také oblast ekonomickou a sociální.  

Jak ale poznáme, že to, co děláme, má nějakou odezvu? K tomuto účelu byly vytvořeny 

indikátory, neboli ukazatele, udržitelného rozvoje. Indikátory se používají na všech 

úrovních – národní, regionální i místní. Zachycují stav sledované oblasti, umožňují 

vidět trendy ve vývoji. U některých indikátorů můžeme stanovit cílovou hodnotu a pak 

sledovat, zda se k ní přibližujeme nebo ne. U ostatních musíme získané hodnoty 

porovnávat s daty od ostatních subjektů. Jen tak můžeme odhalit slabé a silné stránky. 

V této práci jsem se zaměřila na indikátory charakterizující místní úroveň, tedy stav 

obcí. Takto získané informace se dají následně použít pro plánování i hodnocení rozvoje 

obcí. 

Sada indikátorů pro malé obce byla vytvořena speciálně pro obce I. a II. stupně. Pro 

analýzu jsem si vybrala obce s pověřeným obecním úřadem z chrudimského okresu, 
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jedná se o těchto pět obcí: Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Skuteč a Třemošnice. 

Data pro výpočet indikátorů jsem čerpala z ČSÚ, zejména z městské a obecní statistiky 

(MOS), z databáze Ministerstva financí (ARIS), z úřadu práce, z databáze jízdních řádů 

IDOS a od samotných obcí. 

Cílem práce je zjistit, jaká je využitelnost dané sady indikátorů pro malé obce. 
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1 Charakteristika místní Agendy 21 

1.1 Agenda 21 

Dokument Agenda 21 byl přijat na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 

konané v Rio de Janeiro v roce 1992. Konference je také známá pod názvem „Summit 

Země“, protože se jí zúčastnilo 178 zemí světa, včetně tehdejšího Československa.  

Agenda 21 je akční program, který přináší doporučení všem zemím v oblasti 

environmentální politiky a politiky rozvoje za účelem dosažení udržitelného rozvoje.  

Řešené problémy jsou v dokumentu Agenda 21 rozděleny do 40 kapitol, které se 

postupně zabývají sociálními a ekonomickými aspekty (např. chudoba, zdraví, 

demografie, aj.), ochranou životního prostředí a přírodních zdrojů (např. ochrana 

přírody, obnova venkova, zajištění systému odpadového hospodářství, šetrné nakládání 

s neobnovitelnými zdroji, aj.) a posilování role všech skupin obyvatel (např. zapojení 

žen, dětí a mládeže a jejich organizací do rozhodování o rozvoji regionu, posílení 

společenství místních obyvatel trvale žijících v regionu, podpora úlohy místních 

nestátních neziskových organizací, posílení úlohy místních podnikatelských 

a průmyslových aktivit, využití místního vědeckého a technického potenciálu, aj.). 

Účastníci konference zdůraznili, že celosvětové ekonomické, sociální a environmentální 

problémy nelze řešit odděleně. Opatření na úrovni státu je však nutné doplnit o dílčí 

řešení na místní úrovni, kde by místní správy měly zpracovat svoji vlastní Agendu 21 

pro lokální úroveň, která by všeobecné zásady z vyšší úrovně převedla na konkrétní 

plány a akce pro dané místo. 

Místní Agendě 21 (dále MA 21) se věnuje kapitola 281 tohoto dokumentu, která 

vyzdvihuje nezastupitelnost místní správy při aplikování principů udržitelného rozvoje:  

„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni 

místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem 

určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují 

ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, 

formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci 

                                                 
1 MŽP. Agenda 21 [online]. 2000 [cit. 2008-12-27]. Dostupné z: 
<http://www.env.cz/osv/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/b56f757c1507c286c125705000
34ba62?OpenDocument> 
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národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší 

lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty 

veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“ 

Podstatu místního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje vystihuje známé 

heslo „Mysli globálně, jednej lokálně“, které bylo nedávno doplněno o „Změň se sám“.2 

Z toho vyplývá, že vše, co je provedeno na místní úrovni může pozitivně ale i negativně 

ovlivnit problémy na úrovni národní i globální.3  

1.2 Místní Agenda 21 

Místní Agenda 21 je program rozvoje obce, města či regionu, který odráží konkrétní 

podmínky a problémy daného území.  

Pojďme si vysvětlit, co znamená samotný název místní Agenda 21:4  

• místní odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region,  

• agenda je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, 

které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle,  

• 21 znamená, že se jedná o to, co musíme udělat pro (v) 21. století, vyzývá 

k uvažování v delším časovém horizontu.  

MA 21 není pouze environmentálním programem. Jde o integraci životních podmínek, 

sociálního, hospodářského a kulturního dění, kde principy udržitelného rozvoje jsou 

integrujícím prvkem. MA 21 slouží jako nástroj k uplatnění principů udržitelného 

rozvoje na místní úrovni, což směřuje k zajištění lepší kvality života a životního 

prostředí v určitém území.  

Abychom mohli označit proces realizovaný na místní úrovni za MA 21, musí být 

součástí dlouhodobé strategie rozvoje obce a musí probíhat ve spolupráci s veřejností. 

Právě spolupráce je neoddělitelnou součástí MA 21. Veřejnost má být zapojena do 

rozhodovacích procesů, do vytváření plánů i do jejich realizace. Hledání řešení ve 

spolupráci se všemi složkami místního společenství odráží jejich potřeby a místní 

                                                 
2 Z anglického „Think globally, act locally, change individually“ 
3 Kolektiv autorů. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek - Svazek 5: Národní 
strategie udržitelného rozvoje a regionální rozvoj. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-
238-8378-X. str. 64 
4 Kolektiv autorů. Strategie, postupy a techniky uplatnění MA 21 na místní a regionální úrovni ČR. Praha: 
ČEÚ, 2003. str. 14. Dostupné z: <http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1> 
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správa tímto způsobem získává informace potřebné k vytvoření nejvhodnější strategie 

rozvoje obce, města či regionu.  

Účastníci procesu se nazývají podílníci podle anglického „stakeholders“. Mohou to být 

například představitelé místní správy, členové zájmových a profesních sdružení, 

neziskové organizace, odborné instituce, provozovatelé služeb, podnikatelé, státní 

instituce, městské organizace, zaměstnanci. Jsou to jednotlivci, skupiny, organizace, 

tedy všichni ti, kteří mají na daném problému určitý zájem, mohou celý proces 

popřípadě jeho výsledek nějakým způsobem ovlivnit nebo jím mohou být ovlivněni.  

Jak už bylo zmíněno výše, pro MA 21 má zásadní význam místní správa, protože má 

veškeré předpoklady pro přípravu a realizaci celého procesu: 

- zastupuje místní společenství a pracuje v jeho zájmu,  

- má právní nástroje k regulaci činností v území,  

- má významnou úlohu při plánování,  

- realizuje, pověřuje a ovlivňuje mnoho služeb, na kterých závisí kvalita místního 

životního prostředí,  

- místní samospráva vlastní a spravuje majetek v nejrůznější míře,  

- může z velké části ovlivňovat místní obyvatele i návštěvníky pomocí osvěty, 

poradenství, informací a příkladů,  

- může podněcovat a příznivě ovlivňovat širší spolupráci mezi různými 

organizacemi, institucemi a sektory,  

- má přímé vlivy jako spotřebitel a zaměstnavatel.  

Bez její aktivní vůle nemůže MA 21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout, ani 

dále fungovat. Místní zastupitelstvo má stěžejní úlohu v přenášení pozitivních názorů, 

hodnot, potřeb a snah lidí do programů, projektů, politiky a plánů, a přispívá k jejich 

praktickému uplatnění.5 

Činnosti, které se realizují v rámci procesu MA 21, spadají do mnoha různých oblastí. 

Pokud uplatníme MA 21, můžeme pozitivně ovlivnit dopravu, ekonomickou úroveň 

a rozvoj, zaměstnanost, bezpečnost, infrastrukturu, nakládání s odpady, kvalitu potravin, 

zdraví, vzdělání, komunikaci mezi lidmi, společenský život, turistiku, výstavbu a další. 

Věnovat se všem najednou ale není možné. Místní správa by si měla zvolit priority 

                                                 
5 Kolektiv autorů. Strategie, postupy a techniky uplatnění MA 21 na místní a regionální úrovni ČR. Praha: 
ČEÚ, 2003. str. 17. Dostupné z: <http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1> 
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a zaměřit se na to, co je opravdu podstatné pro dané místo a co může přinést třeba jen 

malý úspěch.  

1.3 Základní součásti systému místní Agendy 21 

MA 21 není daná zákonem, ani nejsou stanovené žádné jednotné postupy jak zavádět 

MA 21. Protože odráží konkrétní místní problémy a požadavky, postupy se mohou lišit 

úřad od úřadu. Ze zkušeností však vyplynuly některé klíčové kroky, které by v každém 

případě měly být uplatněny. Tyto dílčí součásti jsou navzájem propojeny a je třeba je 

řešit souběžně od začátku procesu. 

Součásti systému MA 21 jsou následující:6 

1) Organizační zázemí 

Aby proces MA 21 úspěšně fungoval, je důležité mít koordinátora, politické zastřešení 

a pevné místo ve struktuře místní správy, aby bylo možné prosazovat nutná opatření. 

MA 21 zasahuje do práce celé obce, nejde jen o práci svěřenou jednomu člověku, proto 

se v rámci příslušného úřadu vytváří určitá organizační struktura.  

Koordinátor MA 21 

Koordinátor MA 21 je nezbytný pro správné fungování celého systému. Dobrý 

koordinátor by měl mít široký obecný přehled, schopnost rozeznávat problémy ve svém 

okolí, samozřejmostí je důvěra, že MA 21 je správná cesta pro další rozvoj obce 

a v neposlední řadě by měl umět komunikovat. Jeho činnost spočívá ve spolupráci 

s dalšími lidmi, ať už to jsou členové komise pro MA 21, spolupracovníci z úřadu nebo 

partneři v rámci obce, dále zajišťuje propojování aktivit, zapojuje další subjekty, 

provádí školení cílových skupin a práci na plánech rozvoje za účasti veřejnosti.  

Politik MA 21 

MA 21 je také politikou, protože se dotýká výkonu věcí veřejných, společenských i věcí 

státní správy. Je nutné umět oslovit jak zástupce samospráv a úředníky státní správy, tak 

zejména občany. Za tímto účelem zastupitelstvo příslušné obce vybírá politika MA 21, 

který přebírá politickou zodpovědnost a také záštitu nad celým procesem.  

                                                 
6 Kolektiv autorů. Strategie, postupy a techniky uplatnění MA 21 na místní a regionální úrovni ČR. Praha: 
ČEÚ, 2003. str. 19. Dostupné z: <http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1> 
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Komise MA 21 

V rámci úřadu je do realizace MA 21 zapojena také komise MA 21, která je většinou 

ustavena z pracovníků úřadu a zástupců odborných institucí a nevládních organizací 

nebo škol. Kromě této komise zde mohou být různé pracovní skupiny, které jsou 

důležitými partnery koordinátora i politika MA 21. Pracovní skupiny jsou složené ze 

zástupců různých společenských skupin, jejich úkolem je hledat optimální řešení 

daného problému. Jejich setkání se také účastní odborníci pro tu danou oblast, kterou 

projednávají. Výsledky jednotlivých pracovních skupin jsou předávány základní 

skupině, která je sumarizuje a připravuje celkový návrh řešení pro orgán s rozhodovací 

pravomocí.  

2) Komunitní spolupráce 

MA 21 je procesem partnerství. Zapojení veřejnosti je dlouhodobý proces budování 

důvěry mezi občany a místní správou, spolupráce by měla probíhat v co nejvyšší míře, 

ne se pouze omezovat na konkrétní akce, výsledky společné práce by měly být 

konsensuální – tedy přijímány se souhlasem všech partnerů. 

3) Kapacita pro získávání finančních zdrojů 

MA 21 zvyšuje možnost získat finanční prostředky z českých i zahraničních zdrojů, 

jejichž čerpání je často podmíněno uplatňováním principů udržitelného rozvoje. Kromě 

toho lze získat odborníky a potřebné konzultace. Úspěšná spolupráce s místními 

organizacemi i jednotlivci potom otevírá další možnosti zdrojů, ať už finančních či 

jiných (např. čas, znalosti, apod.)  

4) Formalizace procesu 

MA 21 se stává přijetím místním zastupitelstvem oficiální součástí rozvoje obce. 

V rámci tohoto rozhodnutí se zavazuje k respektování principů udržitelného rozvoje 

včetně zapojení veřejnosti. 

5) Strategie udržitelného rozvoje za účasti veřejnosti 

Každá místní správa, která zavádí MA 21, by měla mít zpracovanou dlouhodobou 

Strategii udržitelného rozvoje jako zastřešující dokument pro dílčí strategie, plány 

a politiky. Součástí strategického plánu má být akční plán, který přesně určí kdo, co 

a kdy udělá a z jakých zdrojů. Akční plán vychází z dlouhodobých strategických cílů 

a rozvíjí sociální, ekonomické a ekologické aspekty. Dále je nutné zavést monitorovací 
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procedury – ukazatele udržitelnosti, podle kterých poznáme, jestli se k udržitelnosti 

přibližujeme, nebo se vzdalujeme. Veřejnost by měla být zapojena v každé fázi procesu 

a to nejen informováním o dosaženém stavu, ale také se může podílet konkrétní prací – 

získáváním názorů a podkladů, spoluúčastí na vytváření i realizaci procesu. 

6) Výchova, vzdělávání, osvěta a informovanost 

Místní lidé musejí rozumět základním otázkám udržitelného rozvoje, musí být 

motivováni k aktivnímu zapojení do procesu MA 21. Dále si musí si být vědomi, že 

jsou spolutvůrci budoucnosti obce a měli by převzít určitý díl zodpovědnosti za její 

rozvoj. Výchova k udržitelnému rozvoji může probíhat v rámci různých cílových skupin 

(např. děti a mládež, menšiny, mladé rodiny, staří lidé, podnikatelé, aj.).  

7) Management kvality 

MA 21 má přímou návaznost na řízení a zlepšování výkonu místních správ. Tyto 

postupy (ISO 9000, ISO14000, aj.) sledují jak kvalitu služeb pro místní obyvatele, tak 

šetrný provoz veřejných budov a služeb vůči životnímu prostředí. Udržitelnost by měla 

být chápána jako součást řízení, nejen jako možný dodatek. 

8) Vnější vztahy a vazby 

Subjekty realizující MA 21 mezi sebou často spolupracují ať už na místní nebo 

mezinárodní úrovni. Za tímto účelem se sdružují do organizací, které mohou mít různou 

podobu i právní formu, to jim umožňuje lépe využívat zkušenosti, čerpat nové nápady 

a zkvalitňovat celý proces. V České republice je příkladem síťové spolupráce Národní 

síť Zdravých měst nebo spolupráce měst v rámci občanského sdružení TIMUR, na 

mezinárodní úrovni je to pak např. I.C.L.E.I., CEMR, aj. Jednou z forem vytváření 

vnějších vazeb je propagace výsledků práce na dosahování udržitelného rozvoje, což 

může být realizováno např. prostřednictvím účastí v soutěžích, které vypisují 

mezinárodní sdružení.  

9) Mikroprojekty 

Malé i velké dílčí projekty by měly sloužit jako konkrétní příklady činností, které 

přispívají k udržitelnému rozvoji. Finančně by se na nich měla podílet i místní správa. 
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1.4 Místní Agenda 21 v České republice 

Česká republika jako účastník Summitu Země přijala závazky vyplývající z této 

konference, přesto se zpočátku k principům udržitelného rozvoje hlásila jen nesměle 

a nepřímo a nedosáhla tak doporučeného provázání s jinými státními sektorovými 

politikami. Takovéto koncepční pojetí totiž neladilo s tehdy uplatňovaným tvrzením, že 

zásahy státu do tržního prostředí jsou nežádoucí.7  

S pojmem udržitelný rozvoj se lidé mohli ve větší míře setkat až na konci devadesátých 

let, kdy se stal součástí koncepcí životního prostředí a začal se objevovat i ve 

sdělovacích prostředcích. Z tohoto důvodu ani hodnocení stavu naplňování principů 

udržitelného rozvoje a MA 21 ve Státní politice životního prostředí z roku 1999 

nemohlo být pozitivní, současně však obsahovalo vyjádření podpory pro MA 21 do 

budoucna:  

„Uplatnění Agendy 21 v ČR výrazně zaostává. Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

nepracuje, národní program udržitelného rozvoje neexistuje a program místních Agend 

21 se rozvíjí pomalu a rozpačitě. Ve většině členských zemí EU představují Agendy 21 

základní princip participace obyvatel na rozvojových programech obce, sídla či 

regionu. Například ve Velké Britanii přistoupilo k procesu místní Agendy 21 již cca 

96% správ. Pro uplatnění principu udržitelného rozvoje v ČR budou mít místní Agendy 

21, jako iniciativa zdola, velký význam a zasluhují všemožnou podporu. Představují 

celistvý pohled na řešení problematiky rozvoje a zlepšování kvality života, propojení 

ekonomické a sociální oblasti s problematikou životního prostředí, otevřený typ 

spolupráce různých společenských skupin a účast veřejnosti na plánování i realizaci 

rozvoje území a celé společnosti.“ 

MA 21 je v současnosti jedním z nástrojů Státní politiky životní prostředí a od prosince 

2004 je součástí Strategie udržitelného rozvoje České republiky. 

Počáteční spíše náhodné rozvíjení MA 21 v polovině devadesátých let je spojené 

s místy, kde byli iniciativní jedinci i zastupitelé, kterým nechybělo nadšení pro danou 

věc, partneři v podobě neziskových organizací a podpora od nezávislých odborných 

institucí.  

                                                 
7 Státní politika životního prostředí. 1. vyd. Praha: MŽP, 1999. ISBN 80-7212-088-3. str. 7 
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Postupně začalo MA 21 metodicky podporovat Ministerstvo životního prostředí a to 

zejména prostřednictvím Českého ekologického ústavu (dnes CENIA). Byl zpracován 

projekt na budování kapacity pro uplatňování MA 21, který probíhal v letech 1997-2001 

ve spolupráci s Britskou radou.  

V následujících letech (2001-2003) se uskutečnil další projekt za finanční podpory 

britského Ministerstva pro mezinárodní rozvoj „Širší podpora místních Agend 21 v ČR 

s využitím zkušeností z Velké Británie“, v rámci kterého byly realizovány pilotní 

projekty ve třech místech: v městě Kladně, v mikroregionu Poodří a v regionu Děčín. 

Pilotní projekty poskytly materiál pro metodiku uplatňování udržitelného rozvoje 

prostřednictvím MA 21 na úrovni města, mikroregionu a regionu.  

Národní síť zdravých měst také volila systematický přístup, kdy prostřednictvím 

metodiky Česká brána 21 pomáhala zavádět MA 21 ve Zdravých městech. Tato 

metodika byla oceněna v Hannoveru titulem Worldwide Project Expo 2000.  

V roce 2006 zařadilo Ministerstvo vnitra MA 21 mezi oficiální metody zvyšování 

kvality ve veřejné správě, kam patří také např. benchmarking, CAF nebo Balanced 

Scorecard.  

Místní agenda 21 je sice proces, který probíhá na místní úrovni, přesto se neobejde bez 

podpory ze strany vlády a dalších institucí s celonárodní působností. 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále „Rada“) byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze 

dne 30. července 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády ČR pro 

oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Prvním a hlavním úkolem Rady bylo 

připravit Strategii udržitelného rozvoje České republiky. Nyní pravidelně vyhodnocuje 

její plnění a zajišťuje její aktualizaci. 

Činnost Rady podporují její odborné výbory a pracovní skupiny. Stálými pracovními 

orgány jsou Výbor pro komunikaci a Výbor pro Strategii udržitelného rozvoje, který 

zasedá společně s Pracovní skupinou pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje.  

Problematice MA 21 se věnuje Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

pro místní Agendy 21, která byla ustanovena Radou dne 15. dubna 2004 a navázala na 

činnost Národní pracovní skupiny pro MA 21, která byla v říjnu 2003 vytvořena při 

Ministerstvu životního prostředí a začala se zabývat širší implementací MA 21 v České 
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republice. Skupina si za hlavní cíl stanovila, aby se proces MA 21 stal běžným 

nástrojem fungování veřejné správy v České republice. 

Výsledkem dosavadní činnosti Pracovní skupiny je stanovení kritérií pro MA 21, podle 

kterých bude možné objektivně hodnotit stav implementace MA 21 v jednotlivých 

městech, obcích a regionech České republiky a podle nichž by se v budoucnu měla 

ministerstva orientovat při podpoře MA 21.8  

Sada jedenadvaceti kritérií je rozdělena do čtyř základních kategorií „A“ - „D“ 

a startovací kategorie „Zájemci“. Každé kritérium MA 21 má stanoveny své ukazatele 

zahrnující aktivity, jejichž realizace vede k jeho splnění. Nedílnou součástí ukazatele je 

jeho limit, který musí každé město, obec či region naplnit a doložit prostřednictvím 

přesně specifikované dokumentace. Aby mohla municipalita postoupit z jedné kategorie 

do druhé, je nutné splnit všechna kritéria příslušející té které kategorii. Daná kritéria 

můžeme nalézt v internetové databázi MA 21, což je oficiální evidence místních Agend 

21 v ČR. 

V České republice v současné době 6 měst dosáhlo kategorie „B“, 11 měst se nachází 

v kategorii „C“, v kategorii „D“ je také 11 měst a 68 se jich zapojilo do kategorie 

„Zájemci“. Subjektů, které provádí MA 21, je dohromady 120, kromě měst sem patří 

ještě kraje, mikroregiony a ostatní subjekty (např. občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, apod.). 

Tabulka 1: Přehled MA 21 v České republice v roce 2009 

MA21/Kategorie A B C D Zájemci Celkem 

Obce - 6 11 11 68 96 

Kraje - - - 1 2 3 

Mikroregiony - - 1 - 9 10 

Ostatní - - - - 11 11 

Celkem 0 6 12 12 90 120 

Pozn.: Údaj platný k 31.1.2009. 

Zdroj: <http://ma21.cenia.cz/> 

                                                 
8 Cenia. Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj [online]. [cit. 2009-02-03]. Dostupné z: 
<http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHV26XQ> 
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CENIA  

Česká informační agentura životního prostředí je státní příspěvková organizace MŽP 

a byla zřízena na základě rozhodnutí ministra životního prostředí k 1. 4. 2005 přeměnou 

z Českého ekologického ústavu. Na jejích webových stránkách můžeme nalézt 

informace týkající se životního prostředí a MA 21 i odkaz na oficiální databázi 

MA 21v České republice, kterou CENIA spravuje. V rámci oddělení environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty se zabývá koncepční činností spojenou se sociálním 

pilířem udržitelného rozvoje. Náplní práce je poskytovat informace, konzultace 

a spolupráci v dané oblasti. Dále pracuje s veřejností ve smyslu udržitelného rozvoje 

a podporuje aktivity související s MA 21. Organizačně zajišťuje Pracovní skupinu Rady 

vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21. 

Národní síť Zdravých měst 

Národní síť Zdravých měst (dále NSZM) funguje od roku 1994. K 31. lednu 2009 se 

počet členů asociace se z původních 11 rozrostl na 91 členů, s celkovým vlivem až na 

30 % populace ČR. Mezi členy jsou města, obce, mikroregiony a kraje, které realizují 

mezinárodní Projekt Zdravé město a MA 21, jejichž cílem je kvalitní veřejná správa 

(„good governance“).  

NSZM se ve své činnosti zaměřuje na řízení a realizaci projektů zejména v oblasti 

zavádění a rozvoje MA 21, budování místních partnerství, vzdělávání a osvětu v oblasti 

udržitelného rozvoje a MA 21. V neposlední řadě se také zaměřuje na metodickou 

podporu strategického plánování a řízení a provozuje informační systém pro strategické 

řízení měst, obcí a regionů – DataPlán, který má sloužit municipalitám k přehlednému 

a efektivnímu řízení procesů v rámci veřejné správy. DataPlán sleduje koncepční 

a strategické dokumenty na úrovni municipalit, umožňuje porovnání plánů, poukazuje 

na vzájemné souvislosti, záměry a plány provazuje s rozpočty.9  

TIMUR 

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. (TIMUR) vznikla v roce 2002 jako 

platforma pro zavádění sady Společných evropských indikátorů (ECI) v rámci kampaně 

Evropské komise „Towards local sustainability profile – Common European 

Indicators“. První impuls jejímu vzniku dal v roce 2001 5. celostátní pracovní seminář 

                                                 
9 Národní síť Zdravých měst. Dataplán [online]. [cit. 2009-02-03]. Dostupné z: 
<http://dataplan.info/index.shtml?apc=asA> 
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Místní Agendy 21 v ČR pořádaný Ministerstvem životního prostředí. V letech 2002 až 

2003 probíhal pilotní projekt na zavádění Společných evropských indikátorů místního 

udržitelného rozvoje, který vedl k zapojení dvou českých měst - Vsetína a Hradce 

Králové. Do roku 2005 tvořily TIMUR tři organizace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 

Agentura Koniklec a Regionální Environmentální Centrum v České republice. V květnu 

2005 pak došlo k transformaci iniciativy TIMUR na občanské sdružení.  

TIMUR metodicky pomáhá zavádět a vyhodnocovat indikátory ECI a další typy 

indikátorů v městech a mikroregionech ČR. Výsledky ze sledování indikátorů 

pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách. Dále organizuje semináře 

a odborné konference a akce pro veřejnost, které slouží pro výběr indikátorů občany 

a popularizaci problematiky udržitelného rozvoje.  

TIMUR spolupracuje s mnoha organizacemi, které se zabývají udržitelným rozvojem 

a indikátory jak v ČR, tak v zahraničí (Belgie, Slovensko).10  

                                                 
10 Timur. Co je Timur [online]. 2006-2008 [cit. 2009-02-03]. Dostupné z: 

<http://www.timur.cz/cz/timur/co-to-je-3.html> 
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2 Udržitelný rozvoj 

Myšlenka udržitelného rozvoje je výsledkem mnohaletého hledání poté, co se ukázalo, 

že je nutné změnit dosavadní hospodářský a civilizační vývoj. Základním tématem 

udržitelnosti je vztah člověka a přírody respektive lidských sídel a krajiny.  

Již v 60. letech 20. stol. se objevují první veřejné výzvy k ochraně životního prostředí. 

Na Konferenci OSN o lidském životním prostředí ve Stockholmu v roce 1972 bylo 

zdůrazněno nebezpečí zhoršování životního prostředí a byly zde pojmenovány hlavní 

problémy, jejichž řešení by mělo probíhat v mezinárodním měřítku. Ve stejném roce 

také vyšla kniha Meze růstu (Limits to Growth), jejíž autoři upozorňují, že hospodářský 

rozvoj nemůže do budoucna pokračovat v dosavadním tempu. Jako jediné východisko 

pro odvrácení hrozící katastrofy vyplývající ze znečištění životního prostředí 

a omezenosti přírodních zdrojů vidí v zastavení ekonomického i populačního růstu. 

Následně v roce 1983 OSN ustavila Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj a do 

jejího čela jmenovala norskou ministerskou předsedkyni Gro Harlem Brundlandovou. 

Hlavním úkolem komise bylo najít způsob, jak překonat rozpory mezi ekonomickým 

rozvojem a ochranou životního prostředí.  

Ze závěrečné zprávy této komise, která vyšla pod názvem „Naše společná budoucnost“, 

vyplývá, že hospodářský rozvoj není nutné zastavit, ale naopak hospodářský rozvoj 

a ochrana životního prostředí se mohou podporovat, pokud bude mít rozvoj udržitelný 

charakter.  

V této zprávě je také obsažena zřejmě nejčastěji citovaná definice udržitelného 

rozvoje:11  

„(Trvale) udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby 

přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní 

potřeby.“ 

Principy trvale udržitelného rozvoje byly všeobecně přijaty na Konferenci OSN 

o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992, kde byla schválena již 

zmiňovaná Agenda 21, která představuje mezinárodní strategii udržitelného rozvoje.  

                                                 
11 Cenia. Udržitelný rozvoj [online]. [cit. 2008-12-27]. Dostupné z: <http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB> 
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V následujících letech byla tato strategie dále konkretizována a diskutována. V roce 

1997 se uskutečnilo zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, které je také 

nazýváno Rio + 5. V roce 2002, deset let po „Summitu Země“ v Rio de Janeiro, se pak 

sešel Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu, kde se jednalo především 

o tom, jak převést udržitelný rozvoj do reality. Byl zde přijat nový dokument tzv. 

Implementační plán, který je návodem pro realizaci Agendy 21 v celosvětovém měřítku. 

Implementační plán obsahuje i řadu nových priorit v oblastech, které v Agendě 21 

chybějí, např. v oblastech využívání energie, vztahu globalizace, volného obchodu 

a udržitelného rozvoje, nebo rozpracování problematiky změny vzorců výroby 

a spotřeby.12  

Součástí tohoto summitu byl i Summit místních správ, kde zástupci místních úřadů 

z celého světa vyzvali k dalšímu rozvoji MA 21. Novou fází by měl být přechod od 

místní Agendy 21 k místní Akci 21, která by měla prostřednictvím praktických činností 

naplnit přijaté závazky týkající se udržitelného rozvoje.  

2.1 Pilíře udržitelného rozvoje 

Udržitelný rozvoj se nezaměřuje jen na životní prostředí, ale zahrnuje i sociální 

a ekonomickou oblast. Tyto tři oblasti by měly být vzájemně provázané a v ideálním 

případě v rovnováze.  

Ekologický pilíř 

Je třeba chránit a uchovat přírodní zdroje pro budoucí generace. Pro trvalou udržitelnost 

vývoje životního prostředí musí toky materiálu a energie splňovat tři podmínky: 

• intenzita využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost jejich regenerace, 

• intenzita využívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost, s níž jsou 

vyvíjeny jejich trvale udržitelné obnovitelné náhrady, 

• intenzita znečišťování nepřesahuje asimilační kapacitu životního prostředí. 

Dosavadní vývoj moderní průmyslové společnosti tyto podmínky nesplňuje. Její 

ekonomický růst a jím zprostředkovaný sociální vzestup je založen na spotřebovávání 

neobnovitelných, zejména energetických zdrojů a na extenzivním využívání území pro 

                                                 
12 Kolektiv autorů. Strategie, postupy a techniky uplatnění MA 21 na místní a regionální úrovni ČR. 
Praha: ČEÚ, 2003. str. 7. Dostupné z: <http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSFL5ZKH1>  
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stavby a výrobní činnosti, aniž by docházelo k adekvátní kompenzaci v podobě 

navracení odpovídajících ploch území do přirozeného nepoškozeného stavu. Zvrátit 

tento nežádoucí vývoj se snaží s jistými patrnými výsledky řada legislativních opatření 

na národní úrovni, směrnic Evropské unie a mezivládních dohod v celosvětovém 

měřítku. Opatření směřují především ke snižování zátěže znečištěním životního 

prostředí. V územním aspektu se týkají ochrany vybraných zvláště cenných částí území, 

pro něž stanovují omezení týkající se jejich možného hospodářského využití.13  

Ekonomický pilíř 

Je třeba zajistit ekonomikám dostatečnou konkurenceschopnost, která umožní 

dosáhnout cíle udržitelného hospodářského růstu v rámci vyrovnaného využívání 

přírodních zdrojů Země. Za pozitivní z hlediska udržitelnosti lze považovat, pokud se 

ekonomického růstu dosahuje inovacemi a vyšší kvalitou a produktivitou lidské práce.  

Sociální pilíř 

Sociální pilíř zahrnuje potřebu důstojného života a rozvoje lidské osobnosti, zdraví, 

vzdělání, sociálního uznání, spravedlnosti, soudržnosti a rozvoje kultury. Toho lze 

dosáhnout dobrým fungováním rodiny, obcí, občanské společnosti a veřejných institucí. 

Je třeba zajistit větší sociální soudržnost a bojovat proti diskriminaci ve všech jejích 

podobách a proti nerovnostem, zejména těm, které jsou způsobeny nerozvinutostí.  

2.2 Principy udržitelného rozvoje 

Mezi principy udržitelného rozvoje patří:14  

1. Propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí, 

řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní.  

2. Dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska 

dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat.  

                                                 
13 MMR. Pilíře udržitelného rozvoje [online]. 2007 [cit. 2009-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.uur.cz/images/pap/KapitolaA/A11_VymezeniPojmuUdrzitelnehoRozvoje_20061206.pdf> 
14 Cenia. Principy udržitelného rozvoje [online]. [cit. 2009-04-15]. Dostupné z: 
<http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB>  
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3. Kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek 

a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho 

druhu.  

4. Předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, 

neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém 

stupni, a proto je na místě být opatrní.  

5. Prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů, na řešení problémů, 

které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, 

finančních i lidských).  

6. Kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, 

duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život.  

7. Sociální spravedlnost - příležitostí i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, 

regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného 

rozvoje, proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. 

Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj 

je čím dál častěji chápán jako „Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci 

ekologické únosnosti Země.“ Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení 

zlepšení sociálních podmínek.  

8. Zohlednění vztahu „lokální – globální“ - činnosti na místní úrovni ovlivňují 

problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak).  

9. Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv) - zabezpečení 

národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích 

generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost, mluvíme o morální 

povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém 

prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými 

přivíráme oči?  

10. Demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování 

vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci.  
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2.3 Indikátory udržitelného rozvoje 

Indikátory neboli ukazatele udržitelného rozvoje jsou nástrojem, který vhodně doplňuje 

celý proces MA 21 při realizaci udržitelného rozvoje na místní úrovni. Indikátory 

mohou přinést kvalitnější pohled na řízení rozvoje obce, na jeho plánování a hodnocení. 

Poskytují kvantitativní případně kvalitativní informace o určitých jevech týkajících se 

udržitelného rozvoje a sledují vývoj těchto jevů průběžným vyhodnocováním souboru 

přesně stanovených údajů. Primární data, ze kterých jsou indikátory sestaveny, se 

získávají různými způsoby např. monitoringem, statistickým zjišťováním, výpočty, 

modelováním, apod. Informace podané ve formě indikátoru jsou srozumitelnější 

a přehlednější než složité statistiky. 

Správně zvolené indikátory v sobě odráží hledisko:  

• místní ekonomiky,  

• sociální spravedlnosti, 

• ochrany životního prostředí, 

• posílení role místní samosprávy nebo zabezpečení potřeb místní komunity.  

Prostřednictvím indikátorů můžeme posuzovat úspěšnost plánovacích a rozhodovacích 

procesů a konkrétních projektů, které uplatňují koncept udržitelného rozvoje. Je to 

určitá množina informací, která nám ukazuje, jestli se ke stanoveným cílům 

přibližujeme nebo se od nich vzdalujeme. Indikátory usnadňují poznání silných 

a slabých stránek dané obce a mohou odhalit problematické oblasti. Umožňují 

jednotlivým obcím své výsledky porovnávat a to jak mezi sebou, tak v čase, navzájem 

si předávat získané zkušenosti a aplikovat řešení, která se díky sledovaným ukazatelům 

jeví v jiném místě jako účinná, a to nejen v českých, ale i ostatních evropských 

regionech.15  

Důležitá je správná volba ukazatele. Aby byl ukazatel efektivní, musí mít určitou 

významnost a musí být srozumitelný. Při stanovování indikátorů je také třeba promyslet 

zdroje údajů, nesmíme zapomenout, že data budeme potřebovat získávat pravidelně 

a v delším časovém období, což nám umožní vidět trendy vývoje. 

                                                 
15 Hřebík, Š., Novák, J., Třebický, V. Kam směřuje rozvoj malých měst a obcí středočeského kraje? 
Karlštejn: Společnost pro rozvoj Českého krasu, o.s., 2006. ISBN 80-239-7669-9. str. 5.  
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Mají-li být indikátory skutečně použitelné, musí splňovat řadu kritérií. Mezi ně patří:16  

• Významnost. Indikátory musí být významné v dané souvislosti. Je důležité si vždy 

položit otázku, jaký význam sledování daných dat nebo konstruování daných 

indikátorů může mít.  

• Správnost. Indikátory musí být správné, přičemž správnost nutno definovat 

nejméně ve dvou rovinách: koncept (paradigma, teorie) i metodika, které indikátor 

používá, musí být správné z vědeckého hlediska. Indikátory nesmí být zatíženy 

významnějšími chybami.  

• Reprezentativnost. Musí být zřejmé, jaký předmět nebo jev daný indikátor nebo 

určitá data reprezentují. Musí být zvoleno vhodné geografické měřítko, případně 

vhodné časové rozložení měření či odebírání vzorků, jejichž analýzy jsou 

podkladem pro indikátory. Stejně tak je důležité, která měření a které analýzy se 

mají provádět. 

• Jedinečnost. Získané údaje mají být jedinečné, nemají být redundantní, opakované, 

dublovat nějaké již existující informace. Každý indikátor má mít svou specifičnost 

a originalitu a nesmí opakovat to, co již je známo odjinud. 

• Měřitelnost, možnost získání dat. Získávání podkladových údajů musí být 

technicky možné. Technická stránka měření a odebírání vzorků je jednou 

z klíčových záležitostí, které je nutno věnovat pozornost při konstrukci 

monitorovacích systémů a plánování měřicích programů. Pokud jde o indikátory 

získávané ze statistických údajů, je samozřejmým požadavkem, aby tato data vůbec 

existovala nebo je bylo možno snadno získat. 

• Náklady a užitek. Pořízení, zpracování a poskytování jakýchkoliv informací stojí 

vždycky nějaké náklady. Pořizování dat, provoz monitorovacích systémů a provoz 

informačních systémů je obvykle záležitostí velmi nákladnou. V mnoha případech 

se tyto náklady nesrovnávají s užitky, které informační systémy, data nebo 

indikátory poskytují. Požadavek na úměrnost nákladů a užitků je jeden ze 

základních, ale často přehlížených.  

• Minimalizace negativních účinků na prostředí. Při vzorkování a měření může 

někdy docházet k poškozování, a dokonce až ke zničení pozorovaného jevu.  
                                                 
16 Moldan, B. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 1996. 
ISBN 80-7078-380-X. str. 20-22 
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• Spolehlivost. Data musí být prověřována co do své spolehlivosti, potvrzována 

několika nezávislými měřeními, případně výsledky získanými zásadně různými 

metodami. Kontrola a zajištění kvality dat je celým důležitým oborem. 

• Srovnatelnost. Většina postupů měření, vzorkování, statistických šetření 

a podobně je mezinárodně standardizována. Tato standardizace, často daná 

mezinárodně uznávanými normami, zaručuje srovnatelnost dat v mezinárodním 

měřítku a v dlouhém časovém období.  

• Průhlednost. Postup získávání dat a indikátorů musí být transparentní. Musí být 

jasné, jaké metody byly použity, jak se prováděly výpočty a podobně. 

• Pochopitelnost. Veškerá data i indikátory předpokládají vždy nějakého uživatele, 

nějakého zájemce. Předpokladem jakéhokoliv využití údajů je jejich jasná 

pochopitelnost, jednoznačnost a srozumitelná prezentace.  

• Výpovědní schopnost. Žádná data a tím méně indikátory nemají smysl samy 

o sobě, nýbrž jen v určitém kontextu, v určitých souvislostech. O něčem 

vypovídají, je možno je určitým způsobem interpretovat. Možnost interpretace je 

důležitým kritériem při posuzování jakýchkoliv dat a zejména indikátorů.  

• Načasování. Data a indikátory mají jen výjimečně nadčasový význam. Většinou je 

velmi důležité, aby byly k dispozici ve správný čas. Často to znamená co 

nejrychleji, co nejdříve.  

• Využitelnost. Smyslem jakýchkoliv informací - a to se týká dat a indikátorů v plné 

míře - nejsou tyto informace samy o sobě, nýbrž jejich užití. Informace jsou 

určitým zbožím, které má cenu jedině tehdy, je-li o ně zájem. Ačkoliv je toto 

hledisko velmi základní a klíčové, nemělo by svádět k jednostranným 

interpretacím. Některá data a informace mohou totiž získat na významu až po určité 

době, například jestliže jsou k dispozici dlouhé časové řady, nebo při dostatečném 

množství dat pokrývajících širokou geografickou oblast. Posouzení možností 

využití dat by se mělo dít v poměrně širokém časovém, geografickém i věcném 

kontextu.  

Kapitola 40 Agendy 21 je zaměřena na význam a důležitost informací majících vztah 

k udržitelnému rozvoji, jejich získávání a zpracování. Tato kapitola vyzývá státy 

i mezinárodní, vládní a nevládní organizace, aby vytvořily indikátory udržitelného 
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rozvoje, které poskytnou pevný základ pro rozhodování na všech úrovních.17 V této 

oblasti je významná činnost Komise OSN pro udržitelný rozvoj, která byla vytvořena po 

Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, a ke které se přidávají 

různé další instituce. Indikátory udržitelného rozvoje jsou vytvářeny pro užívání na 

národní, regionální i místní úrovni.  

Pro vyšší účinnost se indikátory používají v sadách, kde se jednotlivé indikátory 

doplňují a poskytují tak ucelené informace. V současné době existuje několik 

mezinárodně uznávaných sad indikátorů místního a regionálního udržitelného rozvoje 

obsahujících několik set indikátorů. Některé tyto sady spolu s metodikou pro jejich 

sledování můžeme nalézt v databázi „Burza indikátorů“ na internetových stránkách 

občanského sdružení TIMUR, kde si zájemci na místní i regionální úrovni mohou 

vybrat indikátory vztahující se k jejich prioritním oblastem. Jednou z těchto sad je i sada 

indikátorů pro malé obce. V ČR se pak nejvíce využívají indikátory ze sady Společných 

evropských indikátorů (ECI). 

                                                 
17 United Nations. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 3rd. ed. New 
York: United Nations, 2007. ISBN 978-92-1-104577-2. p.5. Dostupné z: 
<http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ind/ind_index.shtml>  
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3 Indikátory pro malé obce 

Sada indikátorů udržitelného rozvoje pro malé obce byla vytvořena občanským 

sdružením TIMUR ve spolupráci se zástupci Českého statistického úřadu a společnosti 

Enviconsult za účelem jednotnou formou a srozumitelně charakterizovat stav malých 

obcí a měst. Za malé obce se pro účely této sady považují obce I. a II. stupně (tedy 

všechny obce s výjimkou obcí s rozšířenou působností). Jedná se o jedinou 

specializovanou sadu pro malé obce, která je v rámci České republiky dostupná.  

Sada indikátorů vznikla v roce 2005 na základě projektu, který mapoval informační 

povinnosti malých měst a obcí vůči centrálním institucím státní správy a následně 

využitelnost těchto informací pro řízení obcí a měst. Projektu se zúčastnilo deset obcí 

Středočeského kraje. Následně v roce 2007 v rámci projektu „Budoucí rozvoj 

Ústeckého kraje“ byla sada indikátorů aktualizována.  

Tato sada je navržena tak, aby poskytovala komplexní informace o malých obcích 

a městech. Můžeme tak získat představu o profilu obce a společenských procesech, 

které v obci probíhají. Jednotlivé indikátory reprezentují různé procesy ovlivňující 

rozvoj obce, které můžeme zařadit do ekonomické, sociální a environmentální oblasti 

a oblasti správy věcí veřejných. Vyhodnocením sady indikátorů můžeme zjistit, zda je 

rozvoj obce nebo města dlouhodobě udržitelný a směřuje ke zlepšení kvality života 

a spokojenosti občanů. 

Při vytváření indikátorové sady bylo důležité zaměřit se na to, aby potřebná data byla 

dostupná. Další požadavkem byla měřitelnost a srovnatelnost indikátorů a to jak v čase, 

tak mezi jednotlivými obcemi. Indikátory by měly mít vztah k důležitým nebo 

problematickým oblastem rozvoje obcí. V neposlední řadě indikátory musí být 

srozumitelné a užitečné pro své uživatele. Primárně jsou určeny pro zástupce veřejné 

správy v těchto obcích, ale svůj význam mají i pro další skupiny, jako jsou občané, 

místní podnikatelé nebo spolky a občanská sdružení.  

Pro většinu indikátorů často není možné stanovit cílovou hodnotu. Pro prezentaci 

a hodnocení indikátorů se proto využívá srovnání – tzv. benchmarking, kdy se 

porovnávají získané hodnoty s výsledky stejných indikátorů v dalších obcích. 

Benchmarking můžeme využít i u těch indikátorů, u kterých cílovou hodnotu stanovit 

můžeme. Z této sady se jedná o indikátory dluhová služba, míra registrované 
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nezaměstnanosti, migrační přírůstek, čištění odpadních vod a třídění komunálního 

odpadu. 

3.1 Metodika indikátorů pro malé obce 

Metodika indikátorů pro malé obce obsahuje návod pro výpočet jednotlivých 

indikátorů, odkazy na dokumenty, kde můžeme zjistit potřebná data. Její součástí je také 

stručný popis jednotlivých indikátorů včetně jejich vypovídací schopnosti. Následující 

metodika aktualizované sady je z publikace „Manuál zpracování a využití sady 

indikátorů rozvoje pro malé obce“18. V tabulce 2 jsou uvedeny odlišnosti aktualizované 

sady oproti sadě původní.  

Tabulka 2: Porovnání sad indikátorů pro malé obce  

Čís. Název indikátoru Porovnání sad Popis Jednotka Sledování 

1 
Intenzita podnikatelské 
aktivity 

Stejné 
Počet aktivních 
podnikatelských subjektů na 
1000 obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

roční 

2 Míra investic obce Nové 
Podíl investičních výdajů 
obce na celkových výdajích 

% roční 

3 Dluhová služba 

Liší se ve 
výpočtu 
dluhové 
základny 

Suma všech závazků z 
návratných zdrojů k 
určitému datu a souhrn 
plateb představující splátky 
dluhu (jistiny) a úroků ke 
skutečně dosaženým 
daňovým příjmům a dotacím 
souhrnného finančního 
vztahu (viz. metodika MF) 

% roční 

4 Přijaté dotace Stejné 
Celková výše získaných 
finančních prostředků z 
dotací na 1 obyvatele 

tis.Kč/ 
obyv. 

roční 

5 
Míra registrované 
nezaměstnanosti 

Stejné 
Podíl počtu nezaměstnaných 
registrovaných úřady práce 
na disponibilní pracovní síle 

% roční 

6 
Dávky státní sociální 
podpory 

Dříve počet 
žadatelů o 
dávky, nyní 
počet 
vyplacených 
dávek 

Počet vyplacených dávek 
sociálního příplatku a 
příspěvku na bydlení 
v daném kalendářním roce 
na 1000 obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

roční 

7 Index stáří Nové 
Podíl počtu obyvatel ve věku 
65 a více ku počtu obyvatel 
ve věku 0 –14 let 

index roční 

 Podíl stárnoucí populace  
Osoby staré 60 let a starší 
z celkového počtu obyvatel 
obce 

% roční 

 Podíl mladé populace  
Osoby mladší 15 let z 
celkového počtu obyvatel 
obce 

% roční 

                                                 
18 Hřebík, Š., Třebický, V. Manuál zpracování a využití sady indikátorů rozvoje pro malé obce. Praha: 
EnviConsult, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-239-8594-8. str. 16-31. Dostupné z: 
<http://www.timur.cz/cz/indikatory/zrcadlo-mistni-udrzitelnosti-3.html> 
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8 Migrační přírůstek 

Dříve procentní 
změna počtu 
obyvatel, nyní 
migrační saldo 

Rozdíl mezi počtem 
přistěhovalých a 
vystěhovalých osob za stejné 
období 

počet roční 

 Celkové saldo obyvatel  

Změna počtu obyvatel 
(přirozenou či umělou 
migrací) mezi jednotlivými 
lety 

% roční 

9 Čištění odpadních vod Stejné 

Podíl obyvatel bydlících v 
domech napojených na 
veřejnou kanalizaci 
s koncovou ČOV z 
celkového počtu obyvatel 

% roční 

10 
Veřejné výdaje na životní 
prostředí 

Stejné 

Podíl finančních prostředků 
na ochranu životního 
prostředí z výdajové stránky 
rozpočtu obce 

% roční 

11 
Třídění komunálního 
odpadu 

Stejné 

Podíl vytříděných složek 
komunálního odpadu (papír, 
sklo, plasty, atd.) na celkové 
produkci komunálního 
odpadu 

% roční 

 Celková produkce KO  

Celkové množství 
komunálního dopadu 
vzniklého na území obce na 
jednoho obyvatele 

kg/obyv. roční 

12 Ekologická stabilita Nové 

Koeficient ekologické 
stability k. ú. obce (viz. 
metodika Míchal 1985, 
upraveno) 

koeficient 1 x 5 let 

13 Účast ve volbách  Stejné 

Podíl zapsaných voličů, kteří 
v komunálních, krajských a 
parlamentních volbách 
odevzdali svůj hlas 

% 1 x 4 roky 

14 
Podpora nestátních 
neziskových organizací 

Liší se 
v jednotce 
(dříve v %, nyní 
v Kč/obyv.) 

Celkové množství finančních 
prostředků, které obec 
věnovala ze svého rozpočtu 
NNO se sídlem v dané obci 

Kč/obyv. roční 

15 
Veřejná dopravní 
obslužnost 

Nové Počet spojů na 1000 obyvatel 
počet/ 

1000obyv. 
roční 

 Dokončené byty Není  
Počet dokončených bytů na 
1000 obyvatel  

počet/ 
1000obyvatel 

roční 

Zdroj: vlastní  

1. Intenzita podnikatelské aktivity 

Definice Celkový počet podnikatelských subjektů v obci  

Jednotka Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel 

Zpracování dat indikátoru Indikátor se vypočítá jako podíl počtu podnikatelských 

subjektů a celkového počtu obyvatel v obci 

Relevantní dokumenty   ČSÚ (MOS) 

Množství podnikatelských subjektů vypovídá o kvalitě podnikatelského prostředí v obci 

a o životaschopnosti obce. Je důležité, kolik drobných, ale i středních a větších, 
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podnikatelských subjektů či živnostníků v obci je. Vypovídá to o množství nabízených 

služeb či možnostech zaměstnání v obci. Indikátor je vhodné doplnit o další ukazatele, 

které reflektují různé typy podnikatelských subjektů či členění subjektů podle počtu 

zaměstnanců.  

Jedním z nedostatků indikátoru je sloučení všech typů podnikatelských subjektů. Větší 

podniky s více zaměstnanci jsou pro obec bezesporu přínosnější než fyzická osoba. 

Indikátor vyjadřuje pouze registrované podnikatelské subjekty právnických osob, které 

mají sídlo v obci. Jejich působení může však ležet mimo obec, která z nich nemá takový 

užitek. Na druhou stranu se mohou najít takové subjekty, které působí na území obce, 

ale sídlo společnosti mají jinde. 

2. Míra investic obce 

Definice Podíl investičních výdajů obce na celkových výdajích 

Jednotka % 

Zpracování dat indikátoru  Čitatel – investice obce v tis. Kč. 

Jmenovatel – řádek číslo 4430 „Výdaje celkem po 

konsolidaci“ ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů 

územních samosprávních celků a DSO – Pevné části. 

Indikátor se vypočte vydělením těchto dvou čísel 

(v tis. Kč) a vynásobením 100. 

Relevantní dokumenty   Obec (míra investic), MF – ARIS (celkové výdaje obce) 

Indikátor vyjadřuje, jakou část výdajů obce představují investice, tady prostředky 

vložené do tvorby kapitálu. Investice jsou v ekonomické teorii definovány jako 

kapitálová aktiva sestávající se ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední 

spotřebu, ale jsou určeny pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších 

kapitálových statků. 

Míra investiční aktivity obce bezprostředně souvisí s jejím budoucím rozvojem. Daří-li 

se samosprávě alokovat finanční prostředky pro výstavbu nových bytů, infrastruktury, 

školských, kulturních a sportovních zařízení, atp. obec nestagnuje, rozvíjí se a vytváří 

předpoklad zkvalitňování života svých obyvatel. 
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Indikátor zahrnuje pouze investice veřejného sektoru v obci, často větší význam 

z hlediska rozvoje obce (např. pro řešení nezaměstnanosti) mají investice soukromého 

sektoru na území obce. Proto bude vhodné do budoucna doplnit indikátor o údaje 

o těchto investicích. 

3. Dluhová služba 

Definice Indikátor vyjadřuje podíl dluhové služby ku dluhové 

základně 

Jednotka % 

Zpracování dat indikátoru Obsah dluhové služby se definuje jako součet položek: 

zaplacené úroky (položka 5141 a 6143 rozpočtové 

skladby), uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 

8xx2 rozpočtové skladby), splátky jistin (položky 8xx4 

rozpočtové skladby), splátky leasingu (položka 5178 

rozpočtové skladby) a splátky směnek (část záznamové 

položky 021). 

Dluhová základna: příjmy celkem (po konsolidaci) – 

řádek 4200 ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů 

územních samosprávných celků a DSO – Pevné části. 

Relevantní dokumenty  MF – ARIS 

Ukazatel dluhové služby je jedním z indikátorů, jež sleduje zadluženost obce a její 

schopnost vypořádávat se svými finančními závazky.  

Indikátor poukazuje na množství prostředků, které obec musí každý rok vynakládat na 

splácení svých závazků a do jisté míry je ovlivněn velikostí obce a příjmovou stránkou 

jejího rozpočtu. Menší obce s nižším rozpočtem budou mít při nižší hodnotě indikátoru 

větší potíže se splácením než obce větší, které mají ukazatel dluhové služby vyšší. 

Důležitý je pro obec trend vývoje tohoto indikátoru, nikoliv jedna hodnota, která může 

odrážet jednu nákladnou investici, na kterou si obec vzala úvěr. Proto MF opustilo od 

používání závazného benchmarkingu, který byl v dřívějších letech stanoven na 30 %. 
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4. Přijaté dotace 

Definice Celková výše získaných finančních prostředků z dotací 

na 1 obyvatele 

Jednotka Tis.Kč/obyvatele 

Zpracování dat indikátoru   Čitatel indikátoru tvoří řádek 4040 (přijaté dotace) ve 

Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních 

samosprávných celků a DSO – Pevné části. 

Jmenovatel tvoří údaj o počtu trvale hlášených obyvatel 

obce – údaj ČSÚ. 

Indikátor se vypočte vydělením údaje o přijatých 

dotacích v tis. Kč počtem obyvatel. 

Relevantní dokumenty   MF – ARIS (dotace), ČSÚ (počet obyvatel) 

Indikátor vypovídá o aktivitě obcí v oblasti získávání finančních prostředků z různých 

dotačních fondů (zdroje EU, zdroje národní, krajské či jiné), které jsou důležité pro 

financování či spolufinancování různých nejen rozvojových projektů.  

Indikátor hodnotí pouze dotace přijaté obcí či jejími složkami (příspěvkové organizace), 

nikoliv dalšími organizacemi v obci (např. NNO), které je mohou využít k rozvoji obce. 

Na druhou stranu indikátor nehodnotí využití dotací a jejich účel. Finanční prostředky 

zahrnuté do indikátoru proto nemusí přinášet kvalitativní rozvoj obce.  

5. Míra registrované nezaměstnanosti 

Definice Podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřadem 

práce na disponibilní pracovní síle 

Jednotka % 

Zpracování dat indikátoru   Čitatel – počet registrovaných nezaměstnaných k 31.12. 

daného roku  

Jmenovatel – velikost pracovní síly v obci (klouzavý 

průměr posledních 12-ti měsíců) 

Relevantní dokumenty   ČSÚ, Úřad práce, MPSV 
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Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální dimenze udržitelného 

rozvoje. Jde zároveň o problém citlivě vnímaný občany a politiky českých měst. 

Sledování je standardně prováděno ve všech zemích EU a na všech úrovních v ČR. 

Indikátor je dobře metodicky podchycen a vychází z evidence úřadů práce. Je vhodné 

ho zkombinovat s dalšími indikátory v oblasti zaměstnanost a nezaměstnanost, 

a rozdělit podle pohlaví, věkových kategorií nebo doby trvání nezaměstnanosti. 

Indikátor neeviduje neregistrované nezaměstnané nebo naopak eviduje ty, kteří jsou 

registrovaní na úřadu práce, avšak i nadále pracují v tzv. „šedé ekonomice“. 

6. Žádosti o dávky státní sociální podpory 

Definice Počet vyplacených dávek sociálního příplatku 

a příspěvku na bydlení v daném kalendářním roce na 

1000 obyvatel. 

Jednotka Počet/1000 obyvatel 

Zpracování dat indikátoru  Indikátor tvoří součet čísel pro dané dávky. Čitatel je 

součet obou dávek (odpovídající počtu příjemců) za 

kalendářní rok, jmenovatel počet obyvatel obce. 

Výsledek je vynásoben 1000. 

Relevantní dokumenty   MPSV, úřady práce  

Indikátor je hodnocen pro dvě dávky státní sociální podpory, které úzce korelují 

s nízkými příjmy žadatelů: sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Sociální příplatek 

reaguje na zhoršenou sociální situaci rodiny a pomáhá rodinám s nízkými příjmy krýt 

náklady spojené se zabezpečením potřeb jejich dětí. Příspěvek na bydlení přispívá na 

krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.  

Důvodem sledování je nepřímé zhodnocení sociální situace v obci z hlediska podílu 

občanů ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Ve vztahu s ostatními indikátory 

v sociální oblasti (nezaměstnanost, migrační přírůstek, index stáří) dává poměrně 

komplexní obrázek o socio-ekonomické a demografické situaci v obci.  

Zjišťování nároku na obě dávky probíhá čtvrtletně (je testován čistý příjem rodiny za 

předchozí kalendářní čtvrtletí). Příjemce, který se promítne do hodnocení indikátoru, 

proto může teoreticky pobírat dávku pouze část daného kalendářního roku. Na sociální 
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příplatek má nárok pouze rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, na příspěvek 

na bydlení všichni občané. Indikátor nehodnotí stupeň sociální potřebnosti pod hranicí 

životního minima. Indikátor je závislý na platné legislativě v oblasti státní sociální 

podpory (výše životního minima, uznatelnost dávek, atd.). 

7. Index stáří 

Definice Počet obyvatel ve věku 65 a více k počtu obyvatel ve 

věku 0 – 14 let 

Jednotka index 

Zpracování dat indikátoru  Indikátor se vypočítá jako podíl počtu obyvatel starších 

65 let a starších ku počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let. 

Relevantní dokumenty   Obec (matrika), ČSÚ (MOS). Údaje z ČSÚ vycházejí ze 

sčítání lidí, domu a bytů a v meziobdobí se údaje mění 

podle výkazů obcí. Údaje z obecních matrik jsou 

kontinuální a nejsou závislé na cenzu. Mezi těmito údaji 

je možná diference. Oficiální data jsou data ČSÚ. 

Indikátor udává poměr obyvatel v poproduktivním a předproduktivním věku. Pokud je 

hodnota = 1 je poměr obou skupin vyrovnán a čím je nižší než 1, tím více převládá 

podíl obyvatel v předproduktivním věku. 

Indikátor úzce souvisí s vývojem populační struktury resp. s vývojem počtu obyvatel. 

Vyšší podíl starších osob v populaci indikuje demografické stárnutí populace, které 

sebou přináší i vyšší náklady na sociální a zdravotní služby. Ukazatel především 

naznačuje možný vývoj počtu obyvatel obce a tím vyhlídky pro rozvoj obce do 

budoucna.  

Data dobře vypovídají o poměru obyvatel v poproduktivním a předproduktivním věku. 

V České republice se však hranice odchodu do důchodu pohybuje (mírně narůstá) a je 

rozdílná u žen a mužů. Přesto je však možné brát údaje o počtu osob nad 65 let jako 

vypovídající. 
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8. Migrační přírůstek  

Definice Rozdíl mezi počtem přistěhovalých osob 

a vystěhovalých osob za stejné období 

Jednotka počet 

Zpracování dat indikátoru  Indikátor se vypočítá jako rozdíl mezi počtem 

přistěhovalých obyvatel obce a počtem vystěhovalých 

obyvatel obce za časovou jednotku. 

Relevantní dokumenty  Obec (matrika), ČSÚ (MOS). Údaje z ČSÚ vycházejí 

ze sčítání lidí, domu a bytů a v meziobdobí se údaje 

mění podle výkazů obcí. Údaje z obecních matrik jsou 

kontinuální a nejsou závislé na cenzu. Mezi těmito 

údaji je možná diference. Oficiální data jsou data ČSÚ. 

Indikátor udává nárůst či pokles obyvatel obce způsobený migrací. V případě, že je 

hodnota indikátoru kladná – počet obyvatel v obci narůstá. Naopak v případě, že je 

hodnota záporná – počet obyvatel v obci klesá. Obecně platí, že pokud počet obyvatel 

roste, v obci dochází k rozvoji. Údaj vypovídá pouze o změně počtu obyvatel 

v závislosti na migraci resp. stěhování (přistěhování a odstěhování).  

Počet obyvatel v obci se mění také v souvislosti s tzv. přirozeným přírůstkem 

obyvatelstva, tedy narozením a úmrtím. Indikátor nepostihuje obyvatele, kteří v obci 

sice žijí, ale nemají v ní trvalé bydliště (např. cizinci, chataři…). 

9. Čištění odpadních vod 

Definice Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na 

veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV 

Jednotka % 

Zpracování dat indikátoru  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. 

Relevantní dokumenty  Evidence obcí 
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Procento a stupeň čištění odpadních vod je jedním ze základních měřítek udržitelnosti 

rozvoje města a jeho přístupu k udržitelnému využití a spotřebě vody. Cílem je v tomto 

indikátoru 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 čištěním odpadních vod. Indikátor rovněž nepostihuje jiné typy ČOV (kořenové…). 

Indikátor lze rozšířit na základě údajů sbíraných městem nebo provozovatelem 

vodovodní a kanalizační sítě. 

10. Veřejné výdaje na životní prostředí 

Definice Podíl finančních prostředků na ochranu životního 

prostředí z rozpočtu obce (výdajová stránka) 

Jednotka % 

Zpracování dat indikátoru   Data jsou součástí výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí (Fin 2 – 12 M) – rozpočtové výdaje (§ 2321 – 

odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, § 

3721 – sběr a odvoz nebezpečných odpadů, § 3722 – 

sběr a odvoz komunálních odpadů, § 3723 – sběr a odvoz 

ostatních odpadů, § 3725 – využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů, § 3729 ostatní nakládání s odpady, 

§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, § 3749 

ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny a další §. 

Souhrnný údaj (čitatel) tvoří položka „Součet za 37 – 

Ochrana ŽP“ ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů 

územních samospr. celků a DSO – Výdaje. Jmenovatel 

tvoří řádek číslo 4430 „Výdaje celkem po konsolidaci“. 

Relevantní dokumenty   MF – ARIS  

Financování ochrany životního prostředí je jedním ze základních principů udržitelného 

rozvoje a rozvoje obce. 
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Pro detailnější představu o struktuře výdajů je vhodné rozčlenit data podle oblasti, do 

které finance směřují (ochrana vod, ochrana ovzduší, ochrana přírody …). 

Indikátor nepostihuje financování ochrany životního prostředí z mimorozpočtových 

prostředků a z prostředků jiných organizací (NNO, firmy, soukromé investice). To, že 

obec uvolní finanční prostředky na ochranu životního prostředí, samo o sobě 

neznamená, že se tyto prostředky vynakládají účelově, efektivně a cíleně. 

11. Třídění komunálního odpadu 

Definice Podíl vytříděných složek komunálního odpadu na 

celkové produkci odpadu 

Jednotka % 

Zpracování dat indikátoru   Množství vyprodukovaných separovaných složek 

komunálního odpadu na území obce během sledovaného 

období se vydělí celkovým množstvím komunálního 

odpadu. Obce čtvrtletně i ročně vyplňují formulář 

o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením 

na tříděný sběr. 

Relevantní dokumenty   Evidence obcí 

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).  

Množství vytříděného odpadu je základním indikátorem udržitelného hospodaření se 

surovinami v obci, protože svědčí o ochotě a uvědomění občanů i místní správy měnit 

své vzorce chování ve vztahu k životnímu prostředí. Zachycuje pouze odpad oficiálně 

zpracovaný prostřednictvím veřejných služeb apod., tj. nezahrnuje např. bioodpad 

kompostovaný na kompostech u rodinných domů.  

12. Ekologická stabilita 

Definice Koeficient ekologické stability (KES) je poměr ploch 



41 
 

tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků na 

katastrálním území obce 

Jednotka koeficient 

Zpracování dat indikátoru   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  

Relevantní dokumenty   ČSÚ (MOS), pětiletá frekvence sledování 

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 a bezprostředně se dotýká všech 

oblastí rozvoje. 

Metoda výpočtu je založena na jednoznačném a konečném zařazení krajinného prvku 

do skupiny stabilní nebo nestabilní a neumožňuje hodnocení konkrétního stavu těchto 

prvků. Při vyjadřování hodnot indikátoru v čase je nutné očekávat velmi nepatrné, ale 

v reálu velmi významné změny. Hodnoty uvedeného koeficientu jsou obecně 

klasifikovány takto19:  

• do 0,10 – území s maximálním narušením přírodních struktur, 

• 0,10 až 0,30 – území nadprůměrně využívaná se zřetelným narušením přírodních 

struktur, 

• 0,31 až 1,00 – území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, 

• 1,01 až 2,99 – celkem vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně 

v souladu s dochovanými přírodními strukturami, 

• 3,00 a více – dosahuje přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou 

ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 

                                                 
19 ČSÚ. Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Jihomoravském kraji [online]. 2007 [cit. 2009-05-26]. 
Dostupné z: <www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/t/AD004EF4CB/$File/13-620907a33.doc> 
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13. Účast ve volbách 

Definice Podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních, krajských 

a parlamentních volbách odevzdali svůj hlas 

Jednotka %  

Zpracování dat indikátoru  Údaje jsou k dispozici na serveru http://www.volby.cz 

Relevantní dokumenty   ČSÚ 

Důležitou součástí všech volebních výsledků je míra participace občanů na volbách. 

Volební účast je jedním z nejzákladnějších indikátorů, které používáme jako měřítka 

zdraví demokracie, přičemž podle některých může svědčit například o tom, že v té které 

společnosti existují „hlubší problémy.“ 

Indikátor je vhodné kombinovat s dalšími indikátory (účast ve volbách Senátu PČR, 

voleb do Evropského parlamentu).  

14. Podpora nestátních neziskových organizací  

Definice Celkové množství finančních prostředků, které obec 

věnovala ze svého rozpočtu místním neziskovým 

organizacím a spolkům se sídlem v dané obci 

Jednotka Kč/obyvatele 

Zpracování dat indikátoru   Čitatel – Podporu NNO – tvoří součet položky 5221 

(neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem) 

a 5222 (neinvestiční dotace občanským sdružením) ve 

Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních 

samospr. celků a DSO – Výdaje. 

Jmenovatel tvoří počet obyvatel. 

Relevantní dokumenty   MF – ARIS, ČSÚ (počet obyvatel) 

Fungování spolkového života je klíčovým motorem rozvoje obce. Možnost setkávání 

se, komunikace rozhodování v obci je z velké míry umožněno díky fungování řady 

spolků. Do kategorie NNO spadají občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné 

organizace a „tradiční“ spolky jako rybáři či sportovci. Z toho důvodu je nezbytné, aby 
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i obec v rámci svého rozpočtu uvolňovala finanční prostředky podporující místní NNO 

či místní spolky. 

Indikátor nehodnotí kvalitu spolkového života a neziskové sféry v obci ani šíři její 

„základny“. Indikátor je vhodné kombinovat s jinými (index občanské společnosti, 

počet NNO na obyvatele, počet členů spolků a NNO v obci…). 

NNO a spolky jsou financovány také z dalších zdrojů, než je rozpočet obce. Tento 

aspekt indikátor nepostihuje, ale vypovídá o ochotě obce finančně podporovat aktivity 

těchto organizací se sídlem v obci. Nepřímo odráží důležitost, jakou samospráva rozvoji 

občanské společnosti přikládá. 

15. Veřejná dopravní obslužnost 

Definice Počet spojů hromadnou osobní dopravou připadající na 

1000 obyvatel 

Jednotka Počet/1000 obyvatel 

Zpracování dat indikátoru   Pro výpočet indikátoru je nutné manuálně sečíst veškeré 

odjezdy vlaků a autobusů v obci v běžný pracovní den 

(0:00 – 24:00). Počítají se spoje ve všech směrech. Pokud 

určitý spoj zastavuje v dané obci vícekrát, započítává se 

pouze jednou. 

Relevantní dokumenty   Elektronický jízdní řád www.jizdnirady.cz – aktuální 

data. Jízdní řády Českých drah a autobusových dopravců 

v knižní podobě – historická data. Je třeba vzít v úvahu, 

že ke změnám jízdních řádů dochází v jiných termínech 

u autobusové a jiných u vlakové dopravy. 

Počet všech spojů veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou, kterými je obec 

obsloužena za běžný pracovní den, vztažený na 1000 obyvatel dané obce.  

Dopravní obslužnost je jedním z klíčových faktorů fungování a rozvoje obcí I. a II. 

stupně. Zajišťování dopravní obslužnosti patří k důležitým úkolům veřejné správy. 

V právním řádu je zakotven termín základní dopravní obslužnost (ZDO), kterou ve 

svém územním obvodu zajišťují a financují kraje. ZDO je definována jako „zajištění 

přiměřené dopravy pro všechny dny v týdnu z důvodů veřejného zájmu, především do 
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škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní 

péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět.“ Indikátor hodnotí obslužnost ve vztahu 

k velikosti obce a počtu obyvatel. 

Indikátor hodnotí spoje autobusové a vlakové dopravy realizované z daného sídla 

(odjezdy) v běžné pracovní dny. Negativně koreluje s velikostí sídla, ovlivňuje ho také 

geografická poloha sídla (např. přítomnost železničního koridoru). Data tvořící 

indikátor reprezentují kvantitativní stránku obslužnosti (relativní četnost, frekvenci 

spojů), ale nikoliv kvalitativní stránku (kvalitu prostředků hromadné osobní dopravy 

a jejich kapacitu). 

3.2 Závěr teoretické části 

Sada indikátorů pro malé obce byla vytvořena za účelem poskytnout obcím zpětnou 

vazbu k informacím, které sdělují centrálním institucím. Indikátory agregují statistické 

údaje a vztahují je ke společnému jmenovateli (často je to počet obyvatel). Jednotnost 

metodiky pro výpočet indikátorů umožňuje srovnávat obce mezi sebou. Indikátory 

pomáhají odhalit slabé a silné stránky obcí. Tyto informace se dají použít nejen pro 

plánování dalšího rozvoje obcí, pro zpracování projektů a následných žádostí o dotace, 

ale slouží také pro informování veřejnosti o dění v obci.  

Můžeme si udělat představu o stavu obce, indikátory vypovídají o trendech v obci, 

například jak je na tom obec z pohledu věkové struktury obyvatelstva, jestli se lidé do 

obce spíše stěhují nebo naopak z obce odcházejí. Protože čím více má obec obyvatel, 

tím také má více peněz do obecního rozpočtu (souvisí s rozpočtovým určením daní) 

a tím více prostředků může dávat na další rozvoj obce.  

Předpoklad pro diplomovou práci je, že informace pro naplnění sady jsou snadno 

zjistitelné a získané výsledky odrážejí stav obcí a můžeme je snadno porovnat. Tyto 

předpoklady byly ověřeny na příkladu pěti obcí z okresu Chrudim. 
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4 Charakteristika vybraných obcí 

Sada indikátorů pro malé obce je určena pro obce I. a II. stupně. Pro analýzu jsem si 

proto vybrala všechny obce s pověřeným obecním úřadem z chrudimského okresu, 

jedná se o těchto pět obcí: Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Skuteč a Třemošnice. 

Jednotlivé obce postupně představím prostřednictvím stručné charakteristiky a pomocí 

indikátorové sady pro malé obce. Data pro výpočet indikátorů jsem čerpala z ČSÚ, 

zejména z městské a obecní statistiky (MOS), z databáze Ministerstva financí (ARIS), 

z úřadu práce, z databáze jízdních řádů IDOS a od samotných obcí.  

Obrázek 1: Mapa okresu Chrudim 

 

Zdroj: http://mesta.obce.cz/vyhledat2.asp?okres=3603&vzhled=ul 

4.1 Heřmanův Městec 

Heřmanův Městec se rozkládá na severním úpatí Železných hor ve výšce 

275 metrů nad mořem a žije v něm kolem 5 000 obyvatel. První 

dochovaná zpráva pochází z roku 1325. Roku 1579 byl Heřmanův 

Městec císařem Rudolfem II. povýšen na město. V minulosti zde byla 

židovská obec, dodnes se dochovala židovská škola, synagoga, které prošly rozsáhlou 

rekonstrukcí, a židovský hřbitov. Historická část města, nacházející se v okolí velkého 

náměstí, je od roku 1989 prohlášena památkovou zónou. 

Město se člení na 4 místní části a rozkládá se na výměře 1434 ha. Heřmanův Městec je 

centrem občanské vybavenosti a pracovních příležitostí pro spádové území. Ve městě je 

mateřská a základní škola, základní umělecká škola, zvláštní škola, dům dětí a mládeže, 
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v místním zámku se od roku 1952 nachází dům pro seniory. Město je dále zřizovatelem 

Městské knihovny a Osvětová besedy. Kromě autobusového spojení je zde i železniční 

spojení na trati Přelouč – Prachovice a Heřmanův Městec – Chrudim.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky indikátorové sady.  

Tabulka 3: Indikátory pro malé obce – Heřmanův Městec 

Čís. Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 2006 2007 2008 

1 
Intenzita 
podnikatelské 
aktivity 

Počet aktivních 
podnikatelských 
subjektů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

191,5 191,3 191,6 

2 Míra investic obce 
Podíl investičních 
výdajů obce na 
celkových výdajích 

% 39,4 15,4 38,9 

3 Dluhová služba 

Suma všech závazků 
z návratných zdrojů 
k určitému datu a 
souhrn plateb 
představující splátky 
dluhu (jistiny) a 
úroků ke skutečně 
dosaženým daňovým 
příjmům a dotacím 
souhrnného 
finančního vztahu  

% 3,0 7,3 3,1 

4 Přijaté dotace 

Celková výše 
získaných finančních 
prostředků z dotací 
na 1 obyvatele 

tis.Kč/ 
obyvatele 

7,9 3,8 3,8 

5 
Míra registrované 
nezaměstnanosti 

Podíl počtu 
nezaměstnaných 
registrovaných úřady 
práce na disponibilní 
pracovní síle 

% 8,0 6,7 5,8 

6 Dávky SSP 

Počet vyplacených 
dávek sociálního 
příplatku a příspěvku 
na bydlení v daném 
kalendářním roce na 
1000 obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

- - - 

7 Index stáří 

Podíl počtu obyvatel 
ve věku 65 a více ku 
počtu obyvatel ve 
věku 0 –14 let 

index 1,14 1,16 1,19 

8 Migrační přírůstek 

Rozdíl mezi počtem 
přistěhovalých a 
vystěhovalých osob 
za stejné období 

počet 80 55 78 
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9 
Čištění odpadních 
vod 

Podíl obyvatel 
bydlících v domech 
napojených na 
veřejnou kanalizaci 
s koncovou ČOV 
z celkového počtu 
obyvatel 

% 90 90 90 

10 
Veřejné výdaje na 
životní prostředí 

Podíl finančních 
prostředků na 
ochranu životního 
prostředí z výdajové 
stránky rozpočtu 
obce 

% 3,2 4,8 3,8 

11 
Třídění 
komunálního 
odpadu 

Podíl vytříděných 
složek komunálního 
odpadu (papír, sklo, 
plasty) na celkové 
produkci 
komunálního odpadu 

% 7,0 8,6 6,8 

12 Ekologická stabilita 

Koeficient 
ekologické stability 
je poměr ploch tzv. 
stabilních a 
nestabilních 
krajinotvorných 
prvků na 
katastrálním území 
obce 

koeficient  0,58  

Účast ve volbách - 
Parlamentní volby  

% 63,9   

Účast ve volbách - 
Krajské volby 

%   38,4 13 

Účast ve volbách - 
Komunální volby 

Podíl zapsaných 
voličů, kteří 
v parlamentních, 
komunálních, 
krajských a volbách 
odevzdali svůj hlas % 45,0   

14 Podpora NNO 

Celkové množství 
finančních 
prostředků, které 
obec věnovala ze 
svého rozpočtu NNO 
se sídlem v dané obci 

Kč/ 
obyvatele 

61,7 106,2 118,8 

15 
Veřejná dopravní 
obslužnost 

Počet spojů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

27,1 (rok 2009) 

Zdroj: vlastní konstrukce 

4.2 Chrast 

Chrast byla založena v 2. polovině 13. století benediktinským klášterem 

v Podlažicích, který byl později zničen husitskými vojsky. V roce 1853 byla 

povýšena na město. Spolu se svými třemi místními částmi má okolo 3 200 

obyvatel. Leží v nadmořské výšce 292 m, celková katastrální výměra je 1783 ha. 



48 
 

Chrast je zřizovatelem mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy. 

Seniorům slouží Dům s pečovatelskou službou. V prostorách místního renesančního 

zámku se nachází sídlo městského úřadu a muzeum. Město leží na regionální železniční 

trati Havlíčkův Brod – Pardubice.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky indikátorové sady.  

Tabulka 4: Indikátory pro malé obce – Chrast 

Čís. Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 2006 2007 2008 

1 
Intenzita 
podnikatelské 
aktivity 

Počet aktivních 
podnikatelských 
subjektů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

183,6 187,1 187,9 

2 Míra investic obce 
Podíl investičních 
výdajů obce na 
celkových výdajích 

% 38,1 39,9 12,6 

3 Dluhová služba 

Suma všech závazků 
z návratných zdrojů 
k určitému datu a 
souhrn plateb 
představující splátky 
dluhu (jistiny) a 
úroků ke skutečně 
dosaženým daňovým 
příjmům a dotacím 
souhrnného 
finančního vztahu  

% 4,3 4,9 8,7 

4 Přijaté dotace 

Celková výše 
získaných finančních 
prostředků z dotací 
na 1 obyvatele 

tis.Kč/ 
obyvatele 

16,2 6,8 5,1 

5 
Míra registrované 
nezaměstnanosti 

Podíl počtu 
nezaměstnaných 
registrovaných úřady 
práce na disponibilní 
pracovní síle 

% 10,0 8,1 7,2 

6 Dávky SSP 

Počet vyplacených 
dávek sociálního 
příplatku a příspěvku 
na bydlení v daném 
kalendářním roce na 
1000 obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

- - - 

7 Index stáří 

Podíl počtu obyvatel 
ve věku 65 a více ku 
počtu obyvatel ve 
věku 0 –14 let 

index 1,02 1,03 1,05 

8 Migrační přírůstek 
Rozdíl mezi počtem 
přistěhovalých a 
vystěhovalých osob 

počet 9 -2 23 
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za stejné období 

9 
Čištění odpadních 
vod 

Podíl obyvatel 
bydlících v domech 
napojených na 
veřejnou kanalizaci 
s koncovou ČOV 
z celkového počtu 
obyvatel 

% 85 85 85 

10 
Veřejné výdaje na 
životní prostředí 

Podíl finančních 
prostředků na 
ochranu životního 
prostředí z výdajové 
stránky rozpočtu 
obce 

% 3,7 5,0 6,8 

11 
Třídění 
komunálního 
odpadu 

Podíl vytříděných 
složek komunálního 
odpadu (papír, sklo, 
plasty) na celkové 
produkci 
komunálního odpadu 

% 11,3 12,2 12,5 

12 Ekologická stabilita 

Koeficient 
ekologické stability 
je poměr ploch tzv. 
stabilních a 
nestabilních 
krajinotvorných 
prvků na 
katastrálním území 
obce 

koeficient  0,55  

Účast ve volbách - 
Parlamentní volby  

% 64,0   

Účast ve volbách - 
Krajské volby 

%   38,5 13 

Účast ve volbách - 
Komunální volby 

Podíl zapsaných 
voličů, kteří 
v parlamentních, 
komunálních, 
krajských a volbách 
odevzdali svůj hlas % 50,8   

14 Podpora NNO 

Celkové množství 
finančních 
prostředků, které 
obec věnovala ze 
svého rozpočtu NNO 
se sídlem v dané obci 

Kč/ 
obyvatele 

95,3 94,3 72,4 

15 
Veřejná dopravní 
obslužnost 

Počet spojů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

35,0 (rok 2009) 

Zdroj: vlastní konstrukce 
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4.3 Nasavrky 

Nasavrky leží na severovýchodním úpatí Železných hor 475 m n. m. Člení 

se na osm místních částí. Rozloha katastrálního území je 1256 ha. První 

písemná zmínka o obci je z roku 1318. Kolem roku 1600 zde byl vystavěn 

zámek, jehož prostory jsou využívány ke kulturním účelům. Konají se zde například 

výstavy Nasavrcké palety, hudební večery, svatby. V prvním patře je stálá expozice „Po 

stopách Keltů“. Pod zámkem se nachází památkově chráněný sad jedlých kaštanů zvaný 

„Kaštanka“, který byl založen v 18. stol. pány z Auespergu.  

Nasavrky, kterým byl v roce 2008 obnoven statut města, jsou zřizovatelem základní 

školy, mateřské školy a domu s pečovatelskou službou. V Nasavrkách také sídlí Správa 

CHKO Železné hory a působí zde Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., které poskytuje 

odborné vzdělání včelařské veřejnosti i profesionálům z celé republiky. Nasavrky leží 

na trasách dálkových a linkových autobusů, které poskytují občanům dobré spojení. 

V současné době se připravuje výstavba kanalizace a ČOV. Mezi plánovanými 

investicemi je také vybudování podchodu pod silnicí I. třídy nebo vytápění mateřské 

školy a dalších objektů v majetku obce pomocí tepelných čerpadel. Od roku 2007 je již 

takto vytápěna základní škola.   

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky indikátorové sady. 

Tabulka 5: Indikátory pro malé obce – Nasavrky 

Čís. Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 2006 2007 2008 

1 
Intenzita 
podnikatelské 
aktivity 

Počet aktivních 
podnikatelských 
subjektů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

188,7 200,7 194,6 

2 Míra investic obce 
Podíl investičních 
výdajů obce na 
celkových výdajích 

% 32,8 43,6 19,1 

3 Dluhová služba 

Suma všech závazků 
z návratných zdrojů 
k určitému datu a 
souhrn plateb 
představující splátky 
dluhu (jistiny) a 
úroků ke skutečně 
dosaženým daňovým 
příjmům a dotacím 
souhrnného 
finančního vztahu  

% 3,5 5,3 5,3 
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4 Přijaté dotace 

Celková výše 
získaných finančních 
prostředků z dotací 
na 1 obyvatele 

tis.Kč/ 
obyvatele 

9,3 9,7 2,3 

5 
Míra registrované 
nezaměstnanosti 

Podíl počtu 
nezaměstnaných 
registrovaných úřady 
práce na disponibilní 
pracovní síle 

% 9,3 8,1 7,2 

6 Dávky SSP 

Počet vyplacených 
dávek sociálního 
příplatku a příspěvku 
na bydlení v daném 
kalendářním roce na 
1000 obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

- - - 

7 Index stáří 

Podíl počtu obyvatel 
ve věku 65 a více ku 
počtu obyvatel ve 
věku 0 –14 let 

index 0,86 0,91 0,95 

8 Migrační přírůstek 

Rozdíl mezi počtem 
přistěhovalých a 
vystěhovalých osob 
za stejné období 

počet 12 -2 19 

9 
Čištění odpadních 
vod 

Podíl obyvatel 
bydlících v domech 
napojených na 
veřejnou kanalizaci 
s koncovou ČOV 
z celkového počtu 
obyvatel 

% 0 0 0 

10 
Veřejné výdaje na 
životní prostředí 

Podíl finančních 
prostředků na 
ochranu životního 
prostředí z výdajové 
stránky rozpočtu 
obce 

% 3,2 7,3 3,9 

11 
Třídění 
komunálního 
odpadu 

Podíl vytříděných 
složek komunálního 
odpadu (papír, sklo, 
plasty) na celkové 
produkci 
komunálního odpadu 

% 10,1 8,0 7,7 

12 Ekologická stabilita 

Koeficient 
ekologické stability 
je poměr ploch tzv. 
stabilních a 
nestabilních 
krajinotvorných 
prvků na 
katastrálním území 
obce 

koeficient  0,96  

13 
Účast ve volbách - 
Parlamentní volby  

Podíl zapsaných 
voličů, kteří 

% 69,7   



52 
 

Účast ve volbách - 
Krajské volby 

%   46,9 

Účast ve volbách - 
Komunální volby 

v parlamentních, 
komunálních, 
krajských a volbách 
odevzdali svůj hlas % 60,6   

14 Podpora NNO 

Celkové množství 
finančních 
prostředků, které 
obec věnovala ze 
svého rozpočtu NNO 
se sídlem v dané obci 

Kč/ 
obyvatele 

134,4 248,4 205,7 

15 
Veřejná dopravní 
obslužnost 

Počet spojů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

38,9 (rok 2009) 

Zdroj: vlastní konstrukce 

4.4 Skuteč 

Skuteč leží v nadmořské výšce 410 m. Ve 13 místních částech žije okolo 

5 300 obyvatel. Celková katastrální výměra území je 3 542 ha. Písemně je 

Skuteč doložena k roku 1289, na město byla povýšena pravděpodobně 

v I. polovině 14. století. Mezi tradiční řemesla ve Skutči patřila mimo jiné výroba obuvi 

nebo kamenictví. Na letošní rok se počítá s otevřením Muzea obuvi a kamene, na které 

město získalo dotaci z regionálního operačního programu. Na obuvnickou tradici také 

navázal v roce 1949 výrobou sportovní obuvi národní podnik Botana (nyní Botas, a.s.).  

Město spravuje mateřské školky, základní školy, speciální školu a základní uměleckou 

školu, dále je zřizovatelem Seniorcentra. Střední školství ve Skutči zastupuje Biskupské 

gymnázium. Také městu Skuteč se podařilo získat dotace na tepelná čerpadla, pomocí 

kterých vytápí několik objektů. Sportovní vyžití nabízejí zimní stadion, letní koupaliště, 

krytý plavecký bazén, stadion, sokolovna a víceúčelové hřiště. V blízkosti Skutče se 

nachází letiště, které nabízí mimo jiné i vyhlídkové lety. V květnu se ve Skutči pořádá 

hudební festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. V kulturním domě, který byl 

nedávno rekonstruován, se pořádají různé kulturní akce, např. divadelní představení 

(v současné době sem přijíždějí v rámci jarního a podzimního abonmá divadelní 

soubory z celé ČR), přednášky, plesy, ale i prodejní akce a výstavy.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky indikátorové sady. 
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Tabulka 6: Indikátory pro malé obce – Skuteč 

Čís. Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 2006 2007 2008 

1 
Intenzita 
podnikatelské 
aktivity 

Počet aktivních 
podnikatelských 
subjektů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

188,9 194,2 196,5 

2 Míra investic obce 
Podíl investičních 
výdajů obce na 
celkových výdajích 

% 37,7 34,1 33,3 

3 Dluhová služba 

Suma všech závazků 
z návratných zdrojů 
k určitému datu a 
souhrn plateb 
představující splátky 
dluhu (jistiny) a 
úroků ke skutečně 
dosaženým daňovým 
příjmům a dotacím 
souhrnného 
finančního vztahu  

% 8,1 14,6 19,2 

4 Přijaté dotace 

Celková výše 
získaných finančních 
prostředků z dotací 
na 1 obyvatele 

tis.Kč/ 
obyvatele 

7,5 3,5 4,3 

5 
Míra registrované 
nezaměstnanosti 

Podíl počtu 
nezaměstnaných 
registrovaných úřady 
práce na disponibilní 
pracovní síle 

% 6,9 4,9 4,4 

6 Dávky SSP 

Počet vyplacených 
dávek sociálního 
příplatku a příspěvku 
na bydlení v daném 
kalendářním roce na 
1000 obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

- - - 

7 Index stáří 

Podíl počtu obyvatel 
ve věku 65 a více ku 
počtu obyvatel ve 
věku 0 –14 let 

index 0,90 0,94 0,96 

8 Migrační přírůstek 

Rozdíl mezi počtem 
přistěhovalých a 
vystěhovalých osob 
za stejné období 

počet 17 8 -17 

9 
Čištění odpadních 
vod 

Podíl obyvatel 
bydlících v domech 
napojených na 
veřejnou kanalizaci 
s koncovou ČOV 
z celkového počtu 
obyvatel 

% 70 70 70 

10 
Veřejné výdaje na 
životní prostředí 

Podíl finančních 
prostředků na 

% 2,1 3,6 3,8 
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ochranu životního 
prostředí z výdajové 
stránky rozpočtu 
obce 

11 
Třídění 
komunálního 
odpadu 

Podíl vytříděných 
složek komunálního 
odpadu (papír, sklo, 
plasty) na celkové 
produkci 
komunálního odpadu 

% 7,1 8,0 7,5 

12 Ekologická stabilita 

Koeficient 
ekologické stability 
je poměr ploch tzv. 
stabilních a 
nestabilních 
krajinotvorných 
prvků na 
katastrálním území 
obce 

koeficient  0,81  

Účast ve volbách - 
Parlamentní volby  

% 65,9   

Účast ve volbách - 
Krajské volby 

%   39,0 13 

Účast ve volbách - 
Komunální volby 

Podíl zapsaných 
voličů, kteří 
v parlamentních, 
komunálních, 
krajských a volbách 
odevzdali svůj hlas % 50,7   

14 Podpora NNO 

Celkové množství 
finančních 
prostředků, které 
obec věnovala ze 
svého rozpočtu NNO 
se sídlem v dané obci 

Kč/ 
obyvatele 

44,6 37,2 23,6 

15 
Veřejná dopravní 
obslužnost 

Počet spojů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

15,7 (rok 2009) 

Zdroj: vlastní konstrukce 

4.5 Třemošnice 

Třemošnice leží 301 m n. m. Člení se na osm místních částí. Na 

katastrálním území o rozloze 1 903 ha žije téměř 3 300 obyvatel. První 

dochovaná písemná zmínka je z roku 1564. V 19. stol. napomohlo rozvoji 

města založení železáren a protažení železniční trati Kolín – Čáslav až do Třemošnice. 

Statut města získala Třemošnice v roce 1994. 

V Třemošnici se kromě mateřské a základní školy nachází i Střední odborná škola 

a Střední odborné učiliště technické Třemošnice. Město je zřizovatelem domu 

s pečovatelskou službou. Sportovní areál města nabízí fotbalová hřiště, koupaliště, 

tenisové kurty, hřiště na volejbal, sportovní halu a spoustu dalších sportovišť.  
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Na blízké zřícenině hradu Lichnice se konají různé kulturní akce, např. jarmarky, 

vystoupení folkařů, šermířů, apod. V blízkosti města se také nachází Berlova vápenka, 

která byla prohlášena za technickou památku. Po rekonstrukci, která začne v tomto roce, 

by zde mělo být muzeum výroby vápna. Celkové náklady jsou vyčíslené na 24 mil. Kč, 

přičemž město získalo na obnovu dotaci od EU ve výši 19 mil. Kč.   

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky indikátorové sady. 

Tabulka 7: Indikátory pro malé obce – Třemošnice 

Čís. Název indikátoru Popis indikátoru Jednotka 2006 2007 2008 

1 
Intenzita 
podnikatelské 
aktivity 

Počet aktivních 
podnikatelských 
subjektů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

178,3 179,6 180,3 

2 Míra investic obce 
Podíl investičních 
výdajů obce na 
celkových výdajích 

% 11,2 47,9 15,1 

3 Dluhová služba 

Suma všech závazků 
z návratných zdrojů 
k určitému datu a 
souhrn plateb 
představující splátky 
dluhu (jistiny) a 
úroků ke skutečně 
dosaženým daňovým 
příjmům a dotacím 
souhrnného 
finančního vztahu  

% 7,7 9,0 32,0 

4 Přijaté dotace 

Celková výše 
získaných finančních 
prostředků z dotací 
na 1 obyvatele 

tis.Kč/ 
obyvatele 

5,4 3,1 6,4 

5 
Míra registrované 
nezaměstnanosti 

Podíl počtu 
nezaměstnaných 
registrovaných úřady 
práce na disponibilní 
pracovní síle 

% 8,5 6,9 5,8 

6 Dávky SSP 

Počet vyplacených 
dávek sociálního 
příplatku a příspěvku 
na bydlení v daném 
kalendářním roce na 
1000 obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

- - - 

7 Index stáří 

Podíl počtu obyvatel 
ve věku 65 a více ku 
počtu obyvatel ve 
věku 0 –14 let 

index 0,92 0,98 1,07 

8 Migrační přírůstek Rozdíl mezi počtem počet 29 -62 -54 
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přistěhovalých a 
vystěhovalých osob 
za stejné období 

9 
Čištění odpadních 
vod 

Podíl obyvatel 
bydlících v domech 
napojených na 
veřejnou kanalizaci 
s koncovou ČOV 
z celkového počtu 
obyvatel 

% 95 95 95 

10 
Veřejné výdaje na 
životní prostředí 

Podíl finančních 
prostředků na 
ochranu životního 
prostředí z výdajové 
stránky rozpočtu 
obce 

% 2,8 2,2 3,8 

11 
Třídění 
komunálního 
odpadu 

Podíl vytříděných 
složek komunálního 
odpadu (papír, sklo, 
plasty) na celkové 
produkci 
komunálního odpadu 

% 5,8 7,8 5,0 

12 Ekologická stabilita 

Koeficient 
ekologické stability 
je poměr ploch tzv. 
stabilních a 
nestabilních 
krajinotvorných 
prvků na 
katastrálním území 
obce 

koeficient  1,19  

Účast ve volbách - 
Parlamentní volby  

% 64,0   

Účast ve volbách - 
Krajské volby 

%   36,7 13 

Účast ve volbách - 
Komunální volby 

Podíl zapsaných 
voličů, kteří 
v parlamentních, 
komunálních, 
krajských a volbách 
odevzdali svůj hlas % 49,4   

14 Podpora NNO 

Celkové množství 
finančních 
prostředků, které 
obec věnovala ze 
svého rozpočtu NNO 
se sídlem v dané obci 

Kč/ 
obyvatele 

176,3 177,8 169,3 

15 
Veřejná dopravní 
obslužnost 

Počet spojů na 1000 
obyvatel 

počet/ 
1000obyv. 

17,5 (rok 2009) 

Zdroj: vlastní konstrukce 
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5 Porovnání vybraných obcí 

Nyní můžeme výsledky indikátorů porovnat. Nejprve provedu srovnání výsledků 

indikátorů za vybraná města z okresu Chrudim, a poté tyto výsledky porovnám 

s výsledky indikátorů rozvoje za obce z Ústeckého kraje, které byly náhodně vybrány 

do projektu Společného regionálního operačního programu „Budoucí rozvoj Ústeckého 

kraje“.  

5.1 Porovnání vybraných obcí okresu Chrudim a Ústeckého 
kraje 

Vybraná města z chrudimského okresu patří mezi obce II. stupně, tedy obce 

s pověřeným obecním úřadem. Podobnou velikost mají města Heřmanův Městec 

a Skuteč (okolo 5000 obyvatel) a města Chrast a Třemošnice, která mají okolo 3200 

obyvatel, nejméně obyvatel má město Nasavrky, a to 1644. 

Z Ústeckého kraje bylo vybráno šest obcí I. stupně a čtyři obce II. stupně. Pro 

komparaci jsem si zvolila město Česká Kamenice, které má kolem 5 500 obyvatel 

a město Úštěk s téměř 3 000 obyvateli, protože svojí velikostí nejvíce odpovídají obcím 

z okresu Chrudim a zároveň jsou to obce s pověřeným obecním úřadem. Podklady pro 

grafy za tyto obce jsou v příloze, data odráží stav těchto obcí za roky 2003-2005. 

Graf 1: Intenzita podnikatelské aktivity 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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Tento indikátor vypovídá o intenzitě podnikatelské aktivitě v obci, zahrnuje však pouze 

subjekty, které mají své sídlo na území obce. Zároveň nerozlišuje velikost a právní 

formu subjektů. Například Třemošnice má nejméně subjektů, zato jsou zde však dva 

významní zaměstnavatelé (Dako-CZ, a.s. a Kovolis Hedvikov, a.s.) na rozdíl od 

ostatních, kde převažují menší firmy a živnostníci.  

Intenzita podnikatelské aktivity v obcích Ústeckého kraje, která se pohybuje v rozmezí 

od 215 do 245 subjektů na 1000 obyvatel, je vyšší než ve vybraných obcích okresu 

Chrudim, kde se tento počet pohybuje okolo 190 subjektů.  

Graf 2: Míra investic obce 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Výdaje obcí směřují na běžný provoz a na investice, podíl investic na celkových 

výdajích rozpočtu obce udává ukazatel míry investic. V jaké míře obce investují do 

svého rozvoje, záleží často na tom, zda se jim podaří na zamýšlené projekty získat 

dotace. Obec si musí zvolit priority, na co se v daném roce zaměří. Náročnější investiční 

akce bývají rozložené do více let.  

Obce ve sledovaném období investovaly do výstavby sportovních zařízení (Chrast – 

tělocvična ZŠ, Skuteč – sportovní hala), dětských a víceúčelových hřišť (Třemošnice, 

Nasavrky), do základní technické vybavenosti a inženýrských sítí pro výstavbu 

rodinných domů (Třemošnice, Nasavrky, Heřmanův Městec). Mezi investičními akcemi 
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bylo například i odbahnění rybníků, výstavba komunikací a chodníků nebo výstavba 

garáží pro sbor dobrovolných hasičů v Chrasti.  

Nejnákladnější investiční akcí v Nasavrkách v roce 2007 byl nákup tepelných čerpadel 

pro vytápění základní školy. Nejvyšší investice v Třemošnici směřovala v roce 2007 do 

průmyslové zóny. Míra investic je nejvyrovnanější ve Skutči, kde se během posledních 

let uskutečnilo mnoho náročných investičních akcí, ať už to byla rekonstrukce 

kulturního domu, již zmíněná výstavba sportovní haly, regenerace sídliště, plynofikace 

dalších místních částí nebo rekonsktrukce ČOV a další.  

Přestože jsou investice v obcích během let rozdílné, můžeme říci, že v průměru je míra 

investic o 5 % vyšší ve vybraných obcích okresu Chrudim oproti obcím z Ústeckého 

kraje.  

Graf 3: Dluhová služba 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce  

Ukazatel dluhové služby obce standardně sledují. Dluhová služba se ve vybraných 

obcích okresu Chrudim pohybuje okolo 5 %, maximálně do 10 %. Výjimku tvoří 

Skuteč, která se zaměřila na náročnější investiční akce, což se odrazilo i ve vzrůstající 

dluhové službě, která je však pro město vzhledem k jeho dobrému hospodaření stále 

únosná. Náhlý skok ukazatele v roce 2008 v Třemošnici byl způsoben jednorázovým 

splacením úvěru na průmyslovou zónu, na kterou byla poskytnuta dotace až v tomto 

roce.  
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Česká Kamenice má nejnižší dluhovou službu ze všech obcí jak chrudimského okresu, 

tak Ústeckého kraje, dluhová služba města Úštěk dosahuje 5 %, což je podobné jako 

u měst Heřmanův Městec, Chrast a Nasavrky.  

Graf 4: Přijaté dotace 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Dotace, které se dělí podle způsobu použití na neinvestiční a investiční, mají pro obce 

velký význam. Bez dotací není možné některé investiční projekty vůbec uskutečnit, jiné 

projekty musí být provedeny v omezené míře. Dotace jsou důležité i z hlediska běžné 

činnosti obecního úřadu. Mezi neinvestičními dotacemi získávají obce také v rámci tzv. 

souhrnného dotačního vztahu finanční prostředky na výkon státní správy nebo na 

školství, tyto dotace jsou nárokové a předem stanovené, ostatní neinvestiční dotace mají 

spíše nahodilý charakter. Právě neinvestiční dotace v obcích převažují. Ve vybraných 

obcích se ve sledovaném období stalo pouze jednou, že investiční dotace byly vyšší než 

neinvestiční.  

Průměrná výše dotací v obcích chrudimského okresu je nižší v porovnání s městy Česká 

Kamenice a Úštěk, kde průměrná výše dotací na obyvatele mírně přesahuje 10 000 Kč, 

rozdíl je způsobem výrazně vyššími neinvestičními dotacemi v těchto městech.  
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Graf 5: Míra registrované nezaměstnanosti 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Míra registrované nezaměstnanosti se pohybuje v rozmezí 5 % až 10 %, přičemž vývoj 

nezaměstnanosti má ve všech obcích klesající tendenci. Nejnižší míra nezaměstnanosti 

byla ve sledovaných obdobích ve Skutči. Míra nezaměstnanosti představuje velký 

problém v obcích Ústeckého kraje, kde se pohybuje okolo 16 %.  

Graf 6: Index stáří 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 
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Index stáří udává podíl obyvatel starších 65 let ku počtu mladé generace (0-14 let). 

Mladá generace převažuje nad obyvateli staršími 65 let v Nasavrkách a ve Skutči, do 

roku 2007 také v Třemošnici. Přesto obyvatelstvo ve všech obcích stárne, jak můžeme 

vidět i na grafu. Hodnota indexu stáří dosahuje v České Kamenici a v Úštěku hodnoty 

0,8, která je nižší oproti všem vybraným obcím chrudimského okresu, v Úštěku 

dokonce došlo k poklesu indexu oproti předchozím rokům.  

Graf 7: Migrační přírůstek 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Na počet obyvatel v obci má vliv jednak přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi 

narozenými a zemřelými, a jednak migrační saldo, tedy rozdíl mezi přistěhovalými 

a vystěhovalými. Právě migrační saldo zachycuje tento ukazatel. Nejvíce se lidé stěhují 

do Heřmanova Městce, naopak s největší úbytkem obyvatel se potýkají v Třemošnici. 

Heřmanův Městec je zároveň jediným městem, kde nedošlo ve sledovaném období 

k úbytku obyvatel. Vývoj počtu obyvatel v Chrasti a v Nasavrkách má velmi podobný 

průběh. Ve městech Česká Kamenice a Úštěk, pokud bereme obě města současně, 

nejsou v migraci obyvatel takové rozdíly jako v rámci obcí chrudimského okresu.  
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Graf 8: Čištění odpadních vod 

 

Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Podle směrnice Rady Evropské unie by do roku 2010 měly být napojeny na ČOV 

všechny obce nad 2000 obyvatel. V Nasavrkách, které sice do této kategorie nespadají, 

se v současné době výstavba čistírny odpadních vod připravuje. Ostatní sledované obce 

jsou již napojeny na kanalizaci s koncovou ČOV, některé čistírny prošly v nedávné 

době rekonstrukcí. Města jsou napojena ze sta procent, procentní podíl samotných měst 

snižují místní části měst, u kterých je výstavba ČOV finančně náročná a plánuje se 

pouze výhledově. Města v chrudimském okresu jsou na kanalizaci s koncovou ČOV 

napojena z větší části v porovnání s městy Ústeckého kraje.  
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Graf 9: Veřejné výdaje na životní prostředí 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Tento ukazatel udává podíl výdajů na ŽP na celkových výdajích rozpočtu obce. Veřejné 

výdaje na ŽP jsou ve všech obcích z největší části tvořené výdaji na likvidaci 

a nakládání s odpady, další položkou je pak péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Výdaje 

na ŽP mohou dále zahrnovat: ochranu ovzduší a klimatu, ochranu a sanaci půdy 

a podzemní vody, ochranu přírody a krajiny (např. protierozní ochrana), omezování 

hluku a vibrací, aj. Podíl výdajů na životní prostředí na celkových výdajích rozpočtů 

obcí se až na výjimky v některých letech pohybuje do 4 % u všech vybraných obcí.  

Graf 10: Třídění komunálního odpadu 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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Tento indikátor udává množství vytříděných složek komunálního odpadu (sklo, plasty, 

papír) na celkovém množství komunálního odpadu. Města ve svých zpravodajích 

pravidelně informují o množství vytříděného odpadu a zároveň poskytují informace, jak 

odpad třídit. Ke třídění odpadu vychovávají také děti na základních školách 

prostřednictvím různých soutěží a her. Větší podíl vytříděných složek komunálního 

odpadu je v obcích chrudimského okresu na rozdíl od obcí Ústeckého kraje, kde pouze 

v České Kamenici v jednom roce dosahuje hodnota tohoto indikátoru úrovně hodnot 

obcí v okresu Chrudim.  

Graf 11: Ekologická stabilita 

 
Zdroj: vlastní konstrukce 

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi tzv. stabilními plochami 

katastrálního území obce (např. lesní plocha, vodní plochy, pastviny) a mezi 

nestabilními plochami (orná půda, zastavěná území), tedy poměr mezi přírodními 

plochami a územím, které bylo významně přetvořeno člověkem.  

Nejvyšších hodnot ze sledovaných obcí chrudimského okresu dosahují Nasavrky 

a Třemošnice, které leží v CHKO Železné hory. Heřmanův Městec a Chrast jsou 

oblasti, kde více převažuje orná půda. Absolutně nejvyšší hodnoty indikátoru dosahuje 

ze všech sledovaných obcí Česká Kamenice, která leží na hranici Chráněných 

krajinných oblastí České Středohoří, Lužické hory a Národního parku České Švýcarsko.  
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Graf 12: Účast ve volbách 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za Parlamentní volby 2006, Krajské volby 2004 
a Komunální volby 2006 (v tomto pořadí). 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Když se podíváme na graf, zjistíme, že nejvyšší volební účast byla v parlamentních 

volbách (mezi 60 % a 70 %), nejmenší pak ve volbách do krajských zastupitelstev (pod 

40 %, resp. pod 30 %), ke komunálním volbám přišla ve vybraných obcích polovina 

oprávněných voličů. Tento stav více méně koresponduje s republikovým průměrem 

volební účasti, která byla pro parlamentní volby 64,47 %, pro krajské 40,30 % (resp. 

29,62 % v roce 2004) a pro komunální volby 46,32 %.  

Volební účast v parlamentních a komunálních volbách obcích Ústeckého kraje byla 

nepatrně nižší než v obcích chrudimského okresu. Nejvyšší volební účast za všechny 

sledované obce ve všech volbách byla v Nasavrkách.  
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Graf 13: Podpora nestátních neziskových organizací 

 
Pozn.: Údaje za města Česká Kamenice a Úštěk jsou za roky 2003-2005. 

Zdroj: vlastní konstrukce 

Obce podporují prostřednictvím svých rozpočtů různé místní spolky a sdružení. 

Největší objem finančních prostředků po přepočtení na obyvatele poskytují místním 

organizacím Nasavrky, a to zejména občanskému sdružení Boii, které získalo peníze na 

konkrétní projekty. Pro obec je taková podpora také prospěšná, protože sdružení Boii, 

které se zaměřuje na pořádání kulturních akcí s keltskou tematikou, napomáhá rozvoji 

kulturního života a turistického ruchu v obci.  

Vyrovnané příspěvky poskytuje místním organizacím Třemošnice, nejméně vzhledem 

k ostatním obcím přispívá Skuteč, která vyčlení částku v rozpočtu a následně rozděluje 

finanční prostředky na základě posouzení žádostí organizací. Města Česká Kamenice 

a Úštěk přispívají neziskovým organizacím méně než obce v chrudimském okrese.  
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Graf 14: Veřejná dopravní obslužnost 

 
Zdroj: vlastní konstrukce 

Dobrá dopravní obslužnost je pro obyvatele zejména menších obcí velmi důležitá. Lidé 

potřebují spojení do zaměstnání, do škol, k lékařům, apod. Přestože v dnešní době už 

téměř každý vlastní automobil, jeho provoz není právě nejlevnější. Na druhou stranu, 

pokud je v obci dobré spojení, je tu určitá možnost, že lidé budou automobily méně 

využívat ve prospěch veřejné dopravy.  

Tento indikátor ukazuje, že nejvíce spojů po přepočtení na obyvatele je v Nasavrkách. 

Nebývá pravidlem, že obce o velikosti 1600 obyvatel mají tolik spojů, Nasavrky navíc 

nemají železniční trať, ale zato leží na trasách dálkových autobusů. Přesto však na 

rozdíl od ostatních obcí, zde není žádný večerní spoj.  

Ačkoliv je počet spojů u města Skuteč a Třemošnice nižší oproti ostatním obcím, 

můžeme říci, že do sledovaných obcí je dobré spojení, a to i v České Kamenici 

a v Úštěku, kde je spojení srovnatelné s městy Skuteč a Třemošnice. 

5.2 Závěr praktické části 

Sada indikátorů pro malé obce charakterizuje stav obcí podle ekonomické, sociální, 

environmentální oblasti a oblasti správy věcí veřejných. Prostřednictvím získaných 

výsledků můžeme porovnávat jednotlivé obce mezi sebou. Indikátory odhalují slabé 

a silné stránky obcí. Že je daná obec v něčem horší, však nutně nemusí znamenat, že jde 
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o problém, spíše jde o upozornění, aby se kompetentní osoby na danou oblast zaměřily 

a zjistily, jestli je zde prostor pro zlepšení. Každá obec má jiné možnosti a má zvoleny 

jiné priority a v mnoha případech je limitována rozpočtem obce.  

V této diplomové práci jsem porovnávala pět obcí s pověřeným obecním úřadem 

z chrudimského okresu, jmenovitě Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Skuteč 

a Třemošnice. Ze srovnání obcí vyplynulo následující: 

Heřmanův Městec má ze sledovaných obcí nejnižší hodnoty u ukazatele dluhová služba. 

Přistěhovalo se sem nejvíce obyvatel v rámci vybraných obcí, ale zároveň je zde více 

obyvatel starších 65 let v poměru k mladým lidem do 14 let. V ostatních obcích je tento 

poměr obrácený, případně je tento poměr vyrovnaný. Dále je zde druhá nejnižší míra 

nezaměstnanosti. Obyvatelé mají dobré vlakové i autobusové spojení. Oproti ostatním 

obcím zde voliči chodí nejméně k volbám. Ostatní ukazatelé jsou na střední hodnotě ve 

srovnání s ostatními obcemi. 

Chrast vyniká ve výši získaných dotací. Má nejvyšší výdaje na životní prostředí 

a občané Chrasti nejvíce třídí komunální odpad. Na druhou stranu je zde nejvyšší 

nezaměstnanost ze sledovaných obcí. Stejně jako v Heřmanově Městci mají obyvatelé 

dobré vlakové i autobusové spojení. Společně s Heřmanovým Městcem mají oproti 

ostatním obcím nižší hodnoty koeficientu ekologické stability, protože v jejich 

katastrálním území převládá orná půda. Ostatní obce mají na svém území více lesních 

a travních porostů než tato dvě města, a proto jsou jejich hodnoty indikátorů vyšší. 

V Třemošnici je plocha lesů dokonce větší než plocha připadající na ornou půdu.  

Nasavrky mají ze sledovaných obcí nejméně obyvatel. Výsledky indikátorů jsou 

v porovnání s ostatními obcemi většinou vyrovnané a na dobré úrovni. Nasavrky mají 

nejvíce mladých lidí v poměru k lidem starším 65 let, lidé zde chodí nejvíce volit, na 

počet obyvatel mají nejvíce dopravních spojů a nejvíce přispívají neziskovým 

organizacím. Jediným problémem je druhá nejvyšší nezaměstnanost a potom chybějící 

čistírna odpadních vod, která se ale v současné době připravuje.  

Skuteč se v tomto období zaměřila na investice, s tím souvisí také ukazatel dluhové 

služby, který je ze sledovaných obcí nejvyšší. Ve Skutči je nejvíce podnikatelských 

subjektů, nejnižší nezaměstnanost, na druhou stranu jsou zde nejnižší příspěvky 

neziskovým organizacím a nejnižší napojení na ČOV, to se ale do budoucna zvýší, 

protože momentálně připravuje rozšíření napojení dalších místních částí na čistírnu 
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odpadních vod. Stejně jako v Třemošnici je zde méně dopravních spojů oproti ostatním 

městům.  

Třemošnice je ze sledovaných obcí z největší části napojená na čistírnu odpadních vod. 

Má nejvyšší hodnotu koeficientu ekologické stability, protože stejně jako Nasavrky leží 

v CHKO Železné hory. Hned po Nasavrkách poskytují nejvyšší příspěvky neziskovým 

organizacím. V ostatních ukazatelích spíše zaostává za sledovanými obcemi. 

Pokud srovnáme výsledky za výše zmíněná města chrudimského okresu s výsledky 

indikátorové sady za města Česká Kamenice a Úštěk, která leží v Ústeckém kraji, 

dojdeme k těmto závěrům: 

Města v Ústeckém kraji vynikají zejména v ekonomické oblasti. Až na míru investic, 

která je vyšší v obcích chrudimského okresu, je zde více podnikatelských subjektů, 

vyšší přijaté dotace na obyvatele i nižší zadluženost.  

Dále je v těchto obcích oproti obcím chrudimského okresu větší podíl mladých lidí 

v poměru ke starším 65 let. Na druhou stranu míra nezaměstnanosti je zde výrazně (až 

jednonásobně) vyšší. V migraci obyvatel nejsou takové rozdíly jako v rámci obcí 

chrudimského okresu, kde Heřmanův Městec má výrazný přírůstek obyvatel, zatímco 

Třemošnice se na druhé straně potýká se značným úbytkem obyvatel. Tyto indikátory 

(index stáří, míra nezaměstnanosti, migrace obyvatel) zastupují sociální oblast. 

Do environmentální oblasti patří indikátory týkající se čištění odpadních vod, třídění 

komunálního odpadu, výše výdajů na životní prostředí a koeficient ekologické stability, 

který vypovídá o způsobu využívání území v katastru obce. Čím je vyšší, tím je 

v prostředí zachováno více přírodních prvků, zejména se jedná o lesy a pastviny, travní 

a vodní plochy. Na čistírnu odpadních vod jsou z větší části napojené obce okresu 

Chrudim, také se v těchto obcích více třídí odpad v porovnání s obcemi Ústeckého 

kraje. Výdaje na životní prostředí jsou u všech obcí velmi podobné a koeficient 

ekologické stability je vyšší u obcí Ústeckého kraje, protože obě leží na hranicích 

chráněných krajinných oblastí.  

V poslední oblasti, kterou je správa věcí veřejných, naopak vynikají obce chrudimského 

okresu, protože dosahují lepších výsledků ve všech indikátorech této oblasti, tedy ve 

volební účasti, v podpoře neziskových organizací i dopravní obslužnosti.  
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Závěr 

Během posledních několika desetiletí sílí výzvy k ochraně životního prostředí, které je 

ničeno rychlým rozvojem společnosti. Odpovědí na tento stav by měl být udržitelný 

rozvoj, který uvádí do souladu environmentální, ekonomickou i sociální oblast. Při 

řešení problémů je nejlepší začít „od základů“ tedy z lokální úrovně, která je nejblíže 

k lidem. Změnit chování lidí směrem k udržitelnosti se na místní úrovni snaží například 

místní Agenda 21, kdy místní správa spolupracuje s veřejností na zavádění principů 

udržitelného rozvoje do života obce. Místní Agenda 21 v České republice však není 

příliš rozšířená.  

Pro správné provádění jakékoliv činnosti je nezbytné mít dostatek informací. Nejinak je 

tomu i v případě místní Agendy 21. K tomuto účelu byly vytvořeny indikátory neboli 

ukazatele udržitelného rozvoje. Ukazují, zda a jaký vliv mají naše rozhodnutí na život 

v obci, zda se v různých oblastech zlepšujeme či naopak, nebo zda se přibližujeme 

k vytyčenému cíli, pokud lze cíl stanovit. Používání indikátorů udržitelného rozvoje 

není podmíněno fungováním místní Agendy 21, spíše tento proces vhodně doplňují. 

Proto se můžeme setkat s různými sadami indikátorů, které jsou určené pro různé 

úrovně (mezinárodní, národní, regionální a místní), liší se také svým rozsahem. V rámci 

„Burzy indikátorů“, která se nachází na internetových stránkách občanského sdružení 

Timur, můžeme nalézt metodiku pro sledování indikátorů z některých mezinárodně 

uznávaných indikátorových sad (např. ECI, Tissue, MDG), určených pro regionální 

a místní úroveň. 

Právě Timur se se společností Enviconsult a dalšími subjekty podílel na vytvoření 

jedinečné sady indikátorů pro malé obce. „Malými obcemi“ se rozumí obce I. a II. 

stupně. Sada vychází ze zkušeností ČSÚ se sledováním statistik za obce, a ze zkušeností 

starostů obcí, které byly vybrány do pilotního projektu. Data pro naplnění indikátorové 

sady jsou tedy snadno zjistitelná. Většinu z nich totiž obce musí sledovat pro centrální 

instituce státní správy a následně se také nacházejí ve veřejně přístupných internetových 

databázích, zejména v městské a obecní statistice (MOS) na stránkách ČSÚ a poté 

v databázi ARIS ministerstva financí, protože řada indikátorů se také váže přímo na 

rozpočet obce. Problém nastal pouze u indikátoru vypovídajícím o dávkách státní 

sociální podpory, u kterého není možné z databáze ministerstva práce a sociálních věcí 

vygenerovat příslušná data za obce.  
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Indikátory představují přehlednou prezentaci dat. Vznikají zpracováním primárních 

statistických dat, které jsou vztaženy ke společnému jmenovateli (počet obyvatel, 

celkové výdaje, apod.). Metodika pro výpočet indikátorů je jednotná, proto umožňuje 

porovnávat hodnoty dosažené v různých obcích mezi sebou. Váží se ke čtyřem oblastem 

– ekonomické, environmentální, sociální a správě věcí veřejných. Pomáhají tak 

odhalovat jednak silné a slabé stránky obcí, jednak můžeme zjistit, jak na tom daná 

obec je v různých oblastech v porovnání s jinými obcemi.  

Když se obec rozhodne pro sledování této sady indikátorů, bylo by vhodné upřesnit 

některé indikátory doplňujícími informacemi. Například indikátor týkající se 

podnikatelské aktivity informacemi o velikosti firem, nebo indikátor týkající se migrace 

obyvatel o přirozené saldo obyvatel, aby bylo patrné, jak se vyvíjí celkový počet 

obyvatel.  

Sada indikátorů se dá využít při plánování rozvoje obce, jeho hodnocení nebo jako 

podklad pro žádosti o dotace. Prostřednictvím indikátorů mohou obce podávat další 

informace o dění v obci. Občané se již nyní dozvídají, obvykle z místního zpravodaje, 

o uskutečněných investičních akcích, jsou zde informace o množství vytříděného 

komunálního odpadu. Na základě výsledků indikátorů můžeme dále srovnávat obce 

mezi sebou a sledovat trendy vývoje jednotlivých indikátorů.  

Velkou výhodou této sady je, že její naplnění nepředstavuje žádné finanční náklady 

a téměř žádnou další administrativní zátěž navíc, protože využívá informace, které obce 

stejně sledují, případně se dají zjistit v některé veřejně přístupné databázi.  

V budoucnu by mohly tuto sadu indikátorů sledovat všechny obce a výsledky 

zveřejňovat například na svých internetových stránkách. Takto by se daly srovnávat 

výsledky rozvoje obcí mezi regiony i v rámci celé České republiky. 
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Příloha A 
 

INICIATIVY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ NA PODPORU AGENDY 21 

PROGRAMOVÁ OBLAST 

Východiska opatření 

28.1. Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na 
úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem 
určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují 
ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují 
místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní 
a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, 
sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti 
a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje. 

Cíle 

28.2. Pro tuto programovou oblast byly navrženy následující cíle: 
(a) do roku 1996 by měla většina místních úřadů ve všech zemích provést konzultace 
s obyvatelstvem a dosáhnout v rámci komunit konsenzu ohledně „místní Agendy 21“; 
(b) do roku 1993 by mělo mezinárodní společenství iniciovat konzultační proces, 
zaměřený na zvýšení spolupráce mezi místními úřady 
(c) do roku 1994 by měli představitelé sdružení měst a dalších místních úřadů zvýšit 
úroveň spolupráce a koordinace za účelem zlepšení výměny informací a zkušeností 
mezi jednotlivými místními úřady; 
(d) všechny místní úřady v jednotlivých zemích by měly podněcovány k implementaci 
a monitorování programů zaměřených na zabezpečování účasti žen a mládeže 
v procesech rozhodování, plánování a implementace. 

Činnosti 

28.3. Všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany, místními 
organizacemi a soukromými podniky a přijmout „místní Agendu 21“. Na základě 
konzultací a vytváření konsenzu by se místní úřady poučily od občanů a od místních, 
občanských, komunitních, obchodních a průmyslových organizací a získaly informace 
nutné pro zformulování nejlepších strategií. Tento proces konzultací by zvýšil 
povědomí domácností o udržitelném rozvoji. Jednotlivé programy, politiky, zákony 
a předpisy úřadů zaměřené na dosažení cílů Agendy 21 by byly na základě přijatých 
místních programů posouzeny a modifikovány. Jednotlivé strategie by také mohly být 
použity při podpoře návrhů na místní, národní, regionální a mezinárodní financování. 

28.4. Je třeba posilovat partnerství mezi relevantními orgány a organizacemi, jako jsou 
UNDP, Centrum OSN pro lidská sídla (Habitat), UNEP, Světová banka, regionální 
banky, Mezinárodní unie místních úřadů, Světová asociace velkých metropolí, Summit 
velkých měst světa, Organizace spojených měst a další partnerské organizace, s cílem 
zmobilizovat větší mezinárodní podporu ve prospěch programů místních úřadů. 
Důležitým cílem by bylo podporovat, rozšiřovat a zvyšovat úroveň stávajících



organizací pracujících v oblasti vytváření potenciálu místních orgánů a péče o místní 
životní prostředí. Z tohoto důvodu: 
(a) se vyzývají Habitat a další relevantní orgány a organizace OSN, aby posílily služby 
spočívající ve sběru informací o strategických záměrech místních úřadů především 
o těch, které vyžadují mezinárodní podporu; 
(b) by mohly být, prostřednictvím periodických konzultací, probíhajících za účasti 
mezinárodních partnerů i rozvojových zemí, přezkoumány jednotlivé strategie 
a zvážena nejlepší forma mobilizace mezinárodní podpory. Takovéto odvětvové 
konzultace by doplňovaly současně probíhající konzultace, zaměřené na jednotlivé 
země, jako jsou například konzultace, které se konají v konzultačních skupinách anebo 
formou kulatých stolů. 

28.5. Zástupci asociace místních úřadů orgánů jsou vyzýváni k zavedení procesů 
zaměřených na zlepšení výměny informací, zkušeností a na vzájemnou technickou 
spolupráci mezi jednotlivými místními úřady. 

Prostředky implementace 

(a) Financování a vyhodnocení nákladů 

28.6. Doporučuje se, aby všechny strany znovu posoudily nároky na financování v této 
programové oblasti. Sekretariát Konference odhadl průměrné celkové roční náklady pro 
období 1993-2000 na posílení služeb mezinárodního sekretariátu zaměřených na 
implementaci činností v rámci této kapitoly na přibližně 1 milion USD hrazený 
mezinárodním společenstvím formou grantů nebo úlev. Toto je pouze indikativní 
a řádový odhad nákladů, který dosud nebyl přezkoumán vládami 

(b) Rozvoj lidských zdrojů a vytváření potenciálu 

28.7. Tato programová oblast by měla ulehčit vytváření potenciálu a školící aktivity, 
které již jsou obsaženy v jiných kapitolách Agendy 21. 

/MŽP. Agenda 21 [online]. 2000 [cit. 2008-12-27]. Dostupné z: 
<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/a02fcb9439f4537fc1256fbe00491592/b56f757c1507c286c12
570500034ba62?OpenDocument>/ 



Příloha B  
 
Matice indikátorů pro malé obce a oblastí rozvoje  

/Hřebík, Š., Třebický, V. Manuál zpracování a využití sady indikátorů rozvoje pro malé 
obce. Praha: EnviConsult, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-239-8594-8. s. 14. Dostupné z: 
<http://www.timur.cz/cz/indikatory/zrcadlo-mistni-udrzitelnosti-3.html>/ 
 

 

Poznámka: Matice zobrazuje vztah mezi indikátorem a oblastí rozvoje, kterou 
reprezentuje 
 



Příloha C  
 
Výsledky indikátorové sady za obce Ústeckého kraje – Česká Kamenice (okres Děčín) 
 
/Hřebík, Š., Třebický, V. Manuál zpracování a využití sady indikátorů rozvoje pro malé 
obce. Praha: EnviConsult, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-239-8594-8. s. 33. Dostupné z: 
<http://www.timur.cz/cz/indikatory/zrcadlo-mistni-udrzitelnosti-3.html>/ 
 

 
 



Příloha D  
 
Výsledky indikátorové sady za obce Ústeckého kraje – Úštěk (okres Litoměřice) 
 
/Hřebík, Š., Třebický, V. Manuál zpracování a využití sady indikátorů rozvoje pro malé 
obce. Praha: EnviConsult, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-239-8594-8. s. 41. Dostupné z: 
<http://www.timur.cz/cz/indikatory/zrcadlo-mistni-udrzitelnosti-3.html>/ 
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