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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

KOPŘIVNICKÝ ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ  
A MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
2012

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
105 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Město Kopřivnice připravilo v rámci „Evropského roku stárnutí a mezigenerační so-
lidarity“ aktivity realizované v průběhu roku 2012 a zacílené právě na seniory. V na-
bídce byly akce vzdělávací, pohybové, kulturní i akce týkající se osobního rozvoje. 

V souladu s tématem vyhlášeným na rok 2012 (Světová zdravotnická organizace 
WHO – age friendly cities, Evropská komise - Evropský rok aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity, Národní síť Zdravých měst ČR – Město přátelské se-
niorům) a ve spolupráci s partnery působícími na území města byly zkvalitněny 
podmínky mezigeneračního soužití ve městě. 

Hlavním  cílem  projektu  bylo  posílení  mezigenerační  solidarity  a  aktivizování 
obyvatel v seniorském věku, aby se podíleli na chodu společnosti. Nástrojem 
k dosažení těchto cílů byla realizace aktivit, jako je pochod generací, sportovní 
den pro seniory, kurz sebeobrany, kurz ovládání počítače, výtvarné a literární 
soutěže a mnoho dalších. Senioři byli k účasti motivováni také soutěží „Aktivní 
senior 2012“, kterou vyhrála osoba, jež se účastnila nejvíce aktivit a odpověděla 
na otázky, týkající se jednotlivých akcí.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
• aktivizace seniorů = přínos nejen pro ně samotné (zdravotně, psychicky)
• zdravý  senior  =  nižší  náklady  na  případnou  péči  (vlastní,  rodinnou, 

městskou – provoz zařízení)
• zlepšení prostředí města, jako místa kde obyvatelé žijí a na jehož zlep-

šování se svou aktivní činností podílejí
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Realizací těchto aktivit přispělo město Kopřivnice možnou inspirací pro ostat-
ní realizátory MA21 především v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje 
s vazbou na spolupráci a partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru 
a podnikatelského sektoru.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice
• Junák, svaz skautů a skautek ČR - středisko Kopřivnice

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.):
Vyhlášení projektu proběhlo jak v novinách, tak prostřednictvím tiskové zprávy. 
Navíc pracovnice Odboru sociálních věcí a knihovny informovaly seniory osob-
ně na jejich pravidelných setkáních a přímo na setkáních rozdaly první soutěžní 
kartičky. Před každou samostatnou akcí se medializace přizpůsobovala druhu 
akce.  Samozřejmostí  byly  plakáty,  letáky,  články  v  novinách  a  tiskové  zprávy. 
Odvysíláno bylo také několik reportáží v místní kabelové televizi.

Doporučení pro ostatní: 
Ze  zkušenosti  můžeme  doporučit  snad  jen  nepodcenit  závěr  projektu.  Např. 
dobře naplánovat způsob odevzdávání soutěžních kartiček – u nás např. senioři, 
kteří neměli účast na více než 4 akcích, karty nevraceli - dá se jen předpokládat, 
že důvodem je zřejmě ostych vůči těm, kteří navštívili většinu akcí a do projektu 
se tak zapojili s plným nasazením.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

AKTIVNÍ SENIOR

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
Od roku 2012 do současnosti

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity:
  Nespecifikováno, hrazeno z rozpočtu města a z rozpočtu 

příspěvkových organizací, které se na aktivitách podílí a také z dotace 
Moravskoslezského kraje.

Popis akce, aktivity:  
Aktivizační programy pro seniory připravuje město Kopřivnice prostřednictvím 
odboru SVZ  od r. 2012. Senioři se setkávají při jednotlivých aktivitách z oblasti 
vzdělávání, sportu a zábavy. Při sestavování programu zohledňujeme různorodé 
zájmy, schopnosti a možnosti, dané nejen věkem, ale zejména aktuálním zdra-
votním stavem seniorů. Velké oblibě seniorů se těší sportovní aktivity – cyklo-
zájezdy, sportovní dny pro seniory, turisticko–poznávací výlety, minigolf, apod. 
Nezapomínáme ani na zábavné, společenské a soutěžní aktivity (jarní a podzim-
ní seniorská odpoledne, zpívání při harmonice, zábavná soutěžní odpoledne).

Během roku mohou naši senioři navštívit 16-18 aktivit programu „Aktivní senior 
201.“ a vybrat si dle svého zaměření či zájmu.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Za  dobu  konání  tohoto  programu  se  podařilo  navázat  vzájemnou  spolupráci 
s dalšími institucemi, a zejména zapojit samotné seniory do přípravy programu.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Knihovna Kopřivnice 
• Kulturní dům Kopřivnice
• Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.
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Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Články  v  Kopřivnických  novinách  -  zveřejnění  plakátu  před  akcí,  poté  článek 
o akci. Kabelová televize Kopřivnice - pozvánka na akci, poté reportáž z akce. 
Pro seniory jsou zpracovávány praktické kalendáře těchto akcí. Aktivity jsou jed-
notlivě propagovány na plakátovacích plochách i v místních sdělovacích pro-
středcích. 

Doporučení pro ostatní: 
Bylo zjištěno, že u kopřivnických seniorů je velký zájem např. o cyklovýlety či tu-
ristické výlety, o cestopisné besedy, ale také zpívání při harmonice a kytaře, což 
by mohlo být obdobné i u seniorů v jiných městech.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe):

ZAVEDENÍ SYSTÉMU EMAS NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Realizátor: 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Období realizace akce, aktivity: 
2010 – 2011

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
500 tis. Kč

Popis akce, aktivity:
Zavedením a zdokonalováním nastavených ukazatelů systému environmentální-
ho řízení a auditu (dále jen EMAS) prokazuje Krajský úřad MSK pozitivní přínosy 
a zodpovědné chování v oblasti ŽP, ale i optimalizaci vnitřního chodu úřadu. Tím 
přispívá ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Krajský úřad 
průběžně zlepšuje svůj environmentální profil a výsledky dokládá měřitelnými 
ukazateli – např. spotřebou tepla, vody, papíru, produkcí odpadů apod. Ukazuje 
cestu k ovlivňování kvality místního prostředí vně i uvnitř úřadu.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Zavedení systému EMAS na krajském úřadě byl dlouhodobý a náročný proces, 
který se nakonec podařilo dovést k úspěšnému ověření prvního environmentál-
ního prohlášení za rok 2011. Poté jsme byli registrováni v programu EMAS. Le-
tos nám bylo úspěšně ověřeno již šesté environmentální prohlášení, a to za rok 
2016. Během fungování systému EMAS se krajský úřad snažil minimalizovat ne-
gativní dopady své činnosti na životní prostředí jak v přímých aspektech, napří-
klad šetření energiemi, papírem, třídění odpadů, tak i v nepřímých aspektech, 
jako je například výkon správních činností nebo poskytování dotací. Velkým pří-
nosem zavedení tohoto systému je jasné stanovení a definování odpovědnosti 
za jednotlivé činnosti, které ovlivňují nebo mohou přímo či nepřímo ovlivňovat 
životní prostředí, což v praxi znamená, že při jakékoliv činnosti úřadu se hodnotí 
také její vliv na životní prostředí. 

Zavedení EMAS na krajském úřadě rovněž chápe vedení kraje jako dobrý sig-
nál pro všechny občany kraje, pro obce a města i pro podnikatele v tom smy-
slu,  že  stav  životního  prostředí  krajskému  úřadu  není  lhostejný.  Také  došlo 
ke zvýšení povědomí zaměstnanců úřadu o problematice ochrany životního 
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prostředí i o tom, že každý z nás může přispět k tomu, aby se stav životního 
prostředí nezhoršoval.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• CERT Kladno, s.r.o.
• CERT-ACO, s.r.o.

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Tisková zpráva, slavnostní předání certifikátu EMAS na zasedání zastupitelstva 
kraje, článek v Moravskoslezských EVVO listech a dalších periodikách, TV šoty 
na TV Polar. Článek v magazínu Regiony ČR a v deníku iDNES.cz.

Doporučení pro ostatní: 
Doporučujeme, aby zavedení systému EMAS předcházelo něco ve smyslu „ze-
leného úřadování“, např. stanovení si pravidel provozu úřadu příznivého k ži-
votnímu  prostředí,  čímž  by  mělo  dojít  k  postupnému  nenásilnému  zapoje-
ní zaměstnanců do této činnosti a pak by mělo být snazší je přesvědčit, aby 
pozitivně přijali všechny změny, které přináší zavedení systému EMAS, a aktivně 
se do něho zapojovali. Důležitý je také výběr konzultantů, kteří budou nápo-
mocni při implementaci systému a výběr certifikační společnosti.
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Název akce, aktivity: 

KLUBY KLUBŮM HLUČÍNSKA 

Realizátor: 
Město Hlučín 

Období realizace akce, aktivity: 
říjen/každoročně

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
do 40 tis. Kč + 30 Kč vstupné na osobu 

Popis akce, aktivity: 
Akce se koná každoročně v rámci kampaně Den seniorů. Zúčastňují se jí senioři 
sdruženi v klubech seniorů na území obce s rozšířenou působností Hlučína. Jed-
ná se o cca 17 klubů seniorů, kdy každý klub vyšle své zástupce. Akce se pořádá 
v Kulturním domě Hlučín. Účast je z důvodu kapacity sálu omezena na max. 200 
účastníků. Kluby si vytvářejí svůj kulturní program, baví se navzájem. Po celou dobu 
konání akce je zajištěno občerstvení. Po programu klubů hraje kapela k tanci i po-
slechu. Pravidelně je zde volena MISS seniorka Hlučínska popř. MISTR senior Hlu-
čínska. Do dalších let připravujeme např. soutěž o nejlepší marmeládu, víno apod.
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Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Akce je již tradiční, v roce 2017 proběhl již 10. ročník. Senioři se na akci těší již 
od začátku roku. 

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Kluby seniorů v rámci ORP Hlučín
• Svazek obcí mikroregionu Hlučínska 
• Kulturní centrum Hlučín

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.):
Před konáním akce je uveřejněn článek v Hlučínských novinách, každý klub seni-
orů dostane osobní pozvánku. V den realizace akce jsou natočeny 2 reportáže, 
které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.hlucin.cz.

Doporučení pro ostatní: 
Je velice prospěšné organizovat akce podobného typu - senioři mají možnost 
setkat se mezi sebou, pobavit se, případně i trávit čas nad přípravou kulturního 
programu pro ostatní. Je to také inspirace pro činnost jednotlivých klubů seni-
orů.
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Název akce, aktivity: 

ATLETICKÉ MISTROSTVÍ ŠKOL HLUČÍNSKA 

Realizátor: 
Město Hlučín 

Období realizace akce, aktivity: 
od roku 2013 (květen)

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity:
25 tis. Kč 

Popis akce, aktivity: 
Žáci základních škol Hlučína soutěží v atletických disciplínách ve třech kategori-
ích (běh na krátkou, dlouhou trať, skok vysoký, daleký apod.) Pro všechny účast-
níky je připraveno občerstvení, každý za účast obdrží dáreček. Nejlepší účastníci 
obdrží medaile a diplomy. Vítězná škola v každé kategorii získá velký pohár. 

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Letos proběhne již 5. ročník. Hlavním přínosem je aktivní pohyb a radost dětí 
ze sportu.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• ZŠ Dr. M. Tyrše
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Publicita  akce,  aktivity  (www  od-
kazy, letáky, pozvánky apod.):
Pozvánky jsou zveřejněny na interne-
tových stránkách www.hlucinsko.eu.

Doporučení pro ostatní: 
Důležité je přesvědčit děti k aktivní-
mu pohybu a sportu. Tudíž je důležité 
děti dopředu motivovat – hodnotné 
ceny, program apod. 
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI  
DO VÝBĚRU DODAVATELE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
2011-2014

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
Hřiště ve Vlčovicích bylo spolufinancováno z nadačního programu  

Nadace ČEZ - Oranžové hřiště (800 tis. Kč). 

Na hřiště v Lubině město získalo příspěvek od společnosti  
Brose CZ spol. s r.o. (5 tis. EUR)

Popis akce, aktivity:  
V rámci přípravy výstavby dětských hřišť v místních částech Vlčovice (2011) a Lu-
bina (2014) se město rozhodlo zapojit do výběru dodavatele veřejnost. V obou 
případech šlo o zakázky malého rozsahu. V rámci zadávací dokumentace byl 
parametr ceny nastaven fixně jako nepřekročitelný a město jako zadavatel defi-
novalo závaznou typologii herních prvků, které musel uchazeč do svého návrhu 
zařadit, rovněž byly definovány požadavky na materiální řešení a soulad s tech-
nickými normami. 

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Uchazeči,  kteří  měli  zájem  o  zakázku,  museli  připravit  vizualizaci  svého  návr-
hu  a  svůj  návrh  přednést  na  veřejném  projednání.  Veřejnost  následně  hlaso-
vala o nejlepším návrhu. V případě hřiště v Lubině bylo hlasování umožněno 
i prostřednictvím internetu. Hodnotící komise následně doporučila radě města 
ke  schválení  dodavatele,  jehož  návrh  splnil  podmínky  zadání  a  získal  nejvíce 
hlasů od veřejnosti.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
nebyli
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Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
K  prezentaci  projektu,  informování  o  veřejných  projednáních,  k  průběžnému 
informování o realizaci a pozvání na slavnostní otevření byly využity všechny 
ve  městě  dostupné  informační  prostředky  (plakáty,  hlášení  rozhlasu,  tiskové 
zprávy, články v Kopřivnických novinách, reportáže v Kabelové televizi Kopřiv-
nice).

Doporučení pro ostatní: 
Ve Vlčovicích (2011) proběhla v rámci přípravy projektu dvě veřejná projednání 
k budoucímu hřišti. Na prvním byly definovány preferované herní prvky (typo-
vě) a na druhém byly prezentovány a vybírány konkrétní návrhy. Zájem občanů 
o druhé, pro město jako zadavatele důležitější, jednání byl nižší, než město oče-
kávalo. Lidé se pravděpodobně nechtěli vracet k tématu, které s nimi bylo již 
jednou prodiskutováno. Proto při výběru dodavatele pro hřiště v Lubině (2014) 
definovalo požadované herní prvky město, na základě zkušeností z provozu ji-
ných dětských hřišť ve městě, a prezentace samotných návrhů hřiště v Lubině 
proběhla přímo v místě budoucí realizace hřiště. Pro děti byl připraven dopro-
vodný program - jízda zručnosti na kolech. Toto opatření se vyplatilo a přilákalo 
více zájemců o prezentaci variant řešení.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

O NAŠEM MĚSTĚ CHCEME ROZHODOVAT S VÁMI

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
září 2015 - červen 2017

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
44 tis. EUR

Popis akce, aktivity:  
Dvouletý  mezinárodní  projekt  vznikl  z  potřeby  mladých  lidí,  kteří  se  podílejí 
a chtějí podílet na demokratickém životě ve svých městech. 

Ve čtyřech aktivitách projektu se plně odrazily dílčí cíle projektu:

• výměna zkušeností kopřivnických dětských zastupitelů s jejich protějšky 
z francouzského města Trappes, 

• vzájemné poznání metod a postupů práce obou skupin v zemích a měs-
tech, ve kterých pracují, společné zpracování metodiky „Dětské zastupi-
telstvo jako nástroj k spolurozhodování o našem městě“,

• prezentace metodiky třetí skupině zapojené do projektu - mladým li-
dem z polského Myszkowa, 

• pomoc s prezentací metodiky a nastartováním její implementace v My-
szkowě. 

Dvě aktivity projektu se konaly v ČR, jedna ve Francii a jedna v Polsku. 
V průběhu první a druhé aktivity proběhly činnosti, které zlepšily úroveň klíčových 
kompetencí a dovedností zúčastněných mladých lidí z Francie a České republiky. 

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Konkrétním výstupem těchto dvou aktivit je účastníky vytvořená metodika „Dět-
ské zastupitelstvo jako nástroj k spolurozhodování o našem městě“. Tento pří-
klad dobré praxe společně tvůrci předali při třetí aktivitě skupině mladých lidí 
z polského Myszkowa, která neměla s formou dětského zastupitelstva zkušenost. 
Čtvrtá aktivita, které se zúčastnili děti z Dětského zastupitelstva z České republi-
ky a skupina mladých z Polska, cílila vedle účastníků projektu na stovky mladých 
lidí v Myszkowě, kterým byla metodika pro fungování dětských zastupitelstev 
prezentována. Projektu se zúčastnilo 158 přímých účastníků ze tří evropských 
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měst, jedná se o mladé lidi od 13 do 30 let a jejich doprovod. Multiplikačně 
však projekt působí na další tisíce mladých lidí ze škol a měst, které účastníci 
zastupují. Svým posláním je projekt důležitý pro orgány místní veřejné správy 
ve městech, kde mladí účastníci žijí a aktivně se podílejí na veřejném životě.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Comité de Jumelage de Trappes 
• Zespol Szkol Publicznych Nr 3 Gimnazjum Nr 3 s Oddzialami Integracyj-

nymi im. C. K. Norwida v Myszkowie

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
O projektu průběžně informovala městská média: Kabelová televize Kopřivnice, 
Kopřivnické noviny. K projektu byly vydávány tiskové zprávy. Účastníci zřídili fa-
cebookovou stránku projektu a informovali o projektu na svých facebookových 
stránkách dětských zastupitelstev.

Doporučení pro ostatní: 
Užitím metod neformálního vzdělávání v průběhu celého projektu jsme posílili 
kompetence mladých lidí v oblasti projektové logiky, projektového řízení, kon-
cepční  práce  a  prezentace.  Prostřednictvím  mezinárodního  rozměru  projektu 
a podporou mezikulturního dialogu projekt přispěl k osobnostnímu rozvoji mla-
dých lidí, zvýšení jejich sebevědomí, posílení jejich smyslu pro iniciativu a pod-
nikavost, podpoře jejich zapojení do demokratického života a zlepšení mezikul-
turního povědomí mladých lidí se zdůrazněním rozmanitostí i jednoty Evropy 
a v neposlední řadě přispěl k jejich praktické komunikaci v cizím jazyce.



15

Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

CELOROČNÍ PROJEKT TOOP  
PRO KOPŘIVNICKÉ DEVÁŤÁKY

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
březen 2016 - listopad 2016

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
40 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Projekt, jehož název je složen ze zkratek „t“restní „o“dpovědnost a „o“bčanský 
„p“růkaz měl žáky devátých ročníků místních základních škol poučit o právech 
a povinnostech občana v souvislosti se získáním občanského průkazu. V průběhu 
několika  měsíců  získávali  žáci  devátých  tříd  všech  kopřivnických  škol  znalosti 
v oblastech: 

• Šikana a kyberšikana
• Práva dítěte
• Majetková trestná činnost
• Alkohol a jiné návykové látky
• Ublížení na zdraví
• Dopravní bezpečnost 
• Sociální sítě a internet 

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Získané znalosti žáci zúročili ve velké zábavně vědomostní soutěži. Šestičlenné 
týmy reprezentující jednotlivé kopřivnické základní školy změřily své síly za vy-
datné podpory svých spolužáků před televizními kamerami v kulturním domě. 
Týmy si vyzkoušely pravou atmosféru televizních soutěží, přihlašovaly se hlaso-
vacím zařízením, natáčely je kamery kabelové televize, byla použita profesionál-
ní zvuková a světelná technika.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Policie ČR, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Základní školy v Ko-

přivnici



16

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
O projektu průběžně informovala městská média: Kabelová televize Kopřivnice, 
Kopřivnické noviny. K projektu byly vydávány tiskové zprávy.

Doporučení pro ostatní: 
Zábavně-naučnou formou jsme se snažili budoucí držitele občanských průkazů 
poučit o právech a povinnostech občana. Úspěšná realizace projektu vyplynula 
z dobré a přímé spolupráce s Policií ČR a OSPOD. Důležitým faktorem úspěchu 
byla profesionálně zorganizovaná soutěž moderovaná televizním moderátorem.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

NA ÚŘAD BEZ AUTA

Realizátor: 
Moravskoslezský kraj

Období realizace akce, aktivity: 
Každoročně od roku 2013

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
Cca 50 tis. Kč (nákup triček a bezpečnostních prvků pro účastníky)

Popis akce, aktivity:  
Před pěti lety uspořádal krajský úřad poprvé akci s názvem Na úřad bez auta! 
s  první  stovkou  zapojených  úředníků.  Postupně  se  k  této  myšlence  přidávala 
další města v kraji. V roce 2016 se k této osvětové akci společně připojilo již přes 
600 zaměstnanců hejtmanství, několika desítek krajských příspěvkových organi-
zací a městských úřadů v kraji – Kopřivnice, Krnova, Opavy, Hlučína a Frenštátu 
pod Radhoštěm.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Smysl akce spočíval v tom, že zaměstnanci úřadů a dalších organizací nevyužívají 
k dopravě do a z práce svůj osobní automobil, ale dopravili se na úřad hro-
madnou dopravou, pěšky nebo použili například jízdní kolo, koloběžku, in-line 
brusle. Tímto činem tak podpořili myšlenku celého Evropského týdne mobility, 
jejímž cílem je upozornit na stále narůstající automobilovou dopravu ve měs-
tech a ukázat lidem, popřípadě jim nabídnout, i jiné, alternativní možnosti do-
pravy po městě.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Města Krnov, Kopřivnice, Opava, Hlučín a Frenštát pod Radhoštěm, pří-

spěvkové organizace kraje.

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
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Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 

Články v médiích, šoty 
na lokálních TV (např. TV 
Polar), téma Ekomagazínu - 
týdeníku  věnovaný  proble-
matice životního prostředí 
v Moravskoslezském kraji.

Doporučení pro ostatní: 
Důležité  je  zmotivovat  za-
městnance úřadu, aby se 
k  této  akci  přihlásili.  Nene-
chat se odradit počáteční 
menší  účasti.  Ze  zkušenosti 
víme,  že  se  během  několi-
ka let bude počet účastníků 
zvyšovat.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

ELEKTROMOBILITA PRO KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Realizátor: 
Moravskoslezský kraj

Období realizace akce, aktivity: 
5/2013 do současnosti

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
Nájem vozidel cca 7 tis. Kč/měsíčně

200 tis. Kč - výstavba dobíjecí stanice

Popis akce, aktivity:  
Moravskoslezský kraj se aktivně připojil k ochraně životního prostředí a pořídil 
zaměstnancům krajského úřadu elektromobily pro jejich pracovní cesty a také 
vystavěl před svým úřadem veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Moravskoslezský kraj před svým krajským úřadem vybudoval veřejnou dobíjecí 
stanici pro elektromobil a pronajal si 2 elektromobily, které mají zaměstnanci 
Moravskoslezského krajského úřadu od května 2013 k dispozici při vykonávání 
svých pracovních povinností. 
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Plánovaným rozšířením vozového parku o elektromobily se krajský úřad připo-
jil k nemnoha českým veřejnoprávním institucím, které nejen deklarují potřebu 
chránit životní prostředí, ale uplatňují ji i v praxi. To znamená, že kraj při výkonu 
svých činností vždy zohledňuje a posuzuje vliv na životní prostředí.

Financování výstavby dobíjecí stanice a provoz elektromobilů bylo plně hrazeno 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Technické a personální zabezpečení rovněž 
kraj realizoval z vlastních zdrojů.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• ČEZ, a.s.

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Aktivita je průběžně prezentována v tisku, na webových stránkách kraje, na kon-
ferencích a workshopech.

Doporučení pro ostatní: 
Pokud některá z municipalit uvažuje o elektromobilech a výstavbě dobíjecí sta-
nice, je právě teď vhodná příležitost. Municipalita si rovněž může tímto počinem 
zvýšit pozitivní hodnocení a publicitu u veřejnosti.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

VÝUKOVÉ DVD O ODPADECH „POPELÁČCI“

Realizátor: 
Město Hlučín

Období realizace akce, aktivity: 
9/2009 -9/2010

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
70 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Třídění odpadu - to je úkol současnosti a zvyšování procenta vytříděného odpa-
du si klade za cíl i Evropská unie. Město Hlučín vidí perspektivu k dosažení toho-
to cíle zejména v mladé generaci, a proto se systematicky věnuje vzdělávání dětí 
právě v této oblasti. A jelikož se ve městě již velmi ujalo zábavné kabaretní před-
stavení Popeláčci, rozhodl se Hlučín připravit rovněž výukové DVD, které bude 
děti poutavou formou informovat o třídění a likvidaci odpadu v jejich městě.  

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Město  Hlučín  se  rozhodlo  připravit pro  děti  základních  škol,  mateřských  škol 
a  ostatní  zájemce  výukové  DVD  Popeláčci  aneb  Jak  na  odpady  v  Hlučíně.  To 
vzniklo za finanční podpory revolvingového fondu MŽP v rámci projektu Hlučín 
Zdravé město a za spolupráce s firmou Marius Pedersen, a.s. DVD dává dětem 
zábavnou formou, proloženou písničkami, návod, jak nakládat s různými druhy 
odpadů.  Názorně  jim  ukazuje,  jak  je  třídit  a  kam  je  ukládat  ve  městě  Hlučí-
ně. DVD vychází z kabaretu Popeláčci, který je pro školy každoročně zajišťován 
v rámci kampaně Den Země a který si již získal oblibu u dětí i učitelů.

Samotné natáčení DVD probíhalo celý rok, od září roku 2009 do září 2010. Slav-
nostní křest Popeláčků proběhl v úterý 7. prosince v Zámeckém klubu Muzea 
Hlučínska. DVD bylo bezplatně distribuováno do všech mateřských a základních 
škol v Hlučíně – i velmi malé děti se tak srozumitelnou formou poučí, proč je 
třeba chovat se ke svému okolí šetrněji a v čem tomu pomohou, když začnou 
třeba jen tím, že papír vhodí do modrého nebo plastovou láhev do žlutého kon-
tejneru.
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Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Kulturní centrum Hlučín
• Marius Pedersen a.s.
• TS Hlučín s.r.o.

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Tisková mluvčí poskytla regionálnímu tisku zprávu o vzniku a křestu DVD, článek 
byl publikován v Hlučínských novinách. Z křestu byl natočen záznam interneto-
vou televizí.

Doporučení pro ostatní: 
Primárně je třeba zjistit, zda bude ve školách o obdobný produkt zájem a v jak 
velkém nákladu by měl být vydán. Hlučín vycházel z kabaretního představení pro 
děti Popeláčci, které je zaměřené na odpadové hospodářství. Toto představení je 
u dětí velmi populární a zájem škol byl předem avizován. Jsme přesvědčeni, že 
ekologickou výchovu je nejlepší praktikovat od nejmladší generace.
Je samozřejmě potřeba vybrat také vhodný realizační tým, stanovit si finanční 
možnosti a časové rozmezí, během něhož by se měl produkt dostat ke svým 
spotřebitelům - mateřským a základním školám. Důležitá je forma pořadu, a to 
v závislosti na cílové věkové skupině.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

KVALITNÍ PROCESNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA  
- PŘEHLEDNĚ I PRO OBČANY

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
8/2010 -12/2015 

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
10 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
V podmínkách města Kopřivnice se podařilo za pomocí informačního systému 
ATTIS a datového Referenčního modelu vzájemně propojit klíčové prvky řízení 
od cílů strategií přes jednotlivé procesy, měření až po hodnocení organizace. 
Působením  aktivit  Zdravého  města  a  MA21  se  podařilo  výstupy  nasměrovat 
blíže k občanovi. 

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
• Komplexní zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům
• Postupné zavedení nových informačních technologií a vybraných me-

tod řízení kvality
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• Systémový  audit,  zaškolení  týmu  zlepšovatelů  nebo  nákup  softwaru 
na podporu auditu a projektového řízení, jehož prostřednictvím bude 
město hledat východiska pro efektivnější fungování úřadu a jeho pra-
covníků

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• ATTN Consulting, s.r.o.
• Český institut efektivního managementu, z.ú.
• Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)
• Ministerstvo vnitra

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Výsledky jsou průběžně prezentovány na konferencích, workshopech a v médi-
ích.

Doporučení pro ostatní: 
Tento referenční model zavádí řada měst, která chtějí efektivněji řídit. Zejména 
je  důležité  zasvěcené  vedení  města,  které  tyto  aktivity  podporuje.  Referenční 
model vznikl i za podpory aktivních měst, která do něj vložila svá data. Velice dů-
ležitá je vzájemná výměna zkušeností a dat, tím se dosáhne rychlejších přínosů.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

PROJEKT PANDA V RÁMCI  
MĚSTSKÉHO PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY

Realizátor: 
Statutární město Frýdek-Místek

Období realizace akce, aktivity: 
1/2008 – 12/2011

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
1 296 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
PANDA byl projektem prevence v různých oblastech (kriminalita, doprava, ško-
lení, přednášky atd..) v rámci Městské policie Frýdek-Místek. Symbolem těchto 
aktivit je zvířátko panda. Z fondu prevence kriminality města byl financován ná-
kup reflexních vestiček pro předškoláky všech školek v rámci města. Zvýšila se 
tím bezpečnost dětí při procházkách ve městě.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Základním významem bylo zapojení statutárního města Frýdku-Místku do Měst-
ského programu prevence kriminality na období 2008 až 2011, následná podpo-
ra dílčích projektů prevence kriminality: 
 1.  Rozšíření kamerového souboru 
 2.  Kamera pod estakádou 
 3.  Učíme se s policií 
 4.  Poradna pro oběti násilí 
 5.  Komunitní centrum 
 6.  Občanská poradna 
 7.  Koordinační centrum prevence závislostí dětí a mládeže 
 8.  Probační program pro mladistvé 
 9.  PANDA - zavedení používání reflexních vestiček v Mateřských školách      
 ve Frýdku-Místku při vycházkách

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Centrum nové naděje (CNN)
• Policie ČR
• Společenství Romů na Moravě o.p.s.
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Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Informace ve Zpravodaji Frýdku-Místku a místním tisku.

Doporučení pro ostatní: 
Pozitivně  zaměřený  komplexní  program  pro  všechny  skupiny  občanů  města 
včetně nejmenších. Zastřešující aktivitou je projekt PANDA - projekt prevence 
v různých oblastech (kriminalita, doprava, školení, přednášky atd..) v rámci Měst-
ské policie Frýdek-Místek. 
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK

Realizátor: 
Město Studénka

Období realizace akce, aktivity: 
6/2010

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
Nástroj vznikl za spolupráce Města Studénka a společnosti B2B  

bez finančního příspěvku města Studénky

Popis akce, aktivity:  
Městský úřad Studénka obdržel Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 
za elektronický nástroj - stavební deník, který vyhovuje legislativním požadav-
kům v době, kdy na trhu jiný odpovídající nástroj neexistoval.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Elektronickým stavebním deníkem byl vytvořen transparentní nástroj, který vy-
hovuje  legislativním  požadavkům.  Jeho  devizou  je  časová  a  finanční  úspora, 
dostupnost všech dokladů z jednoho úložiště a všem oprávněným účastníkům 
stavby, vyloučení ztráty stavebního deníku a všech připojených dokladů. Práce 
na tvorbě nástroje byly zahájeny na počátku měsíce března roku 2010 a jeho 
zkušební verze byla uvedena do života v rámci zahájení stavby v měsíci červnu 
téhož roku.
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Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• B2B Centrum a.s.

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
ČT internetové zpravodajství, Novojičínský deník.

Doporučení pro ostatní: 
Na samotném začátku se naráželo na lidský faktor - nechuť „dělat věci nově“, 
vstřebat nové technické a elektronické požadavky. V průběhu užívání se nástroj 
vylepšoval a byl doplněn o notifikaci - výzvu účastníkům stavby k reakci na pro-
vedené záznamy.
Nástroj nahrazuje papírovou podobu stavebního deníku, lze jej využít ve veřej-
ném i soukromém sektoru. Výhody se uplatní především u rozsáhlých staveb co 
do množství práce a jednotlivých pracovišť.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

ZAPOJENÍ MLÁDEŽE  
V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
1/2008 -10 /2009

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
V rámci rozpočtu města Kopřivnice

Popis akce, aktivity:  
Mladí obyvatelé Kopřivnice měli možnost spolurozhodovat o nové podobě ska-
teparku společně s představiteli města. Celý projekt byl koordinován společně 
s Dětským zastupitelstvem Kopřivnice, které mělo na starosti pilotní dotazníkové 
šetření na základních školách i organizaci následných diskuzních setkání mla-
dých lidí a města. Výsledkem spolupráce veřejné správy a místních obyvatel byla 
nejen konečná podoba skateparku, ale rovněž rozvíjení principu participativní 
demokracie a vyšší spokojenost občanů s prací představitelů města.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Zapojení místní mládeže do rozhodování o konečné podobě skateparku mělo 
pro obě strany hned několik přínosů: 

• Spokojení mladí lidé a děti využívající areál
• Lepší podmínky pro organizátory preventivních, osvětových a sportov-

ních akcí
• Nové a atraktivní vybavení skateparku Kopřivnice
• Mladí lidé participující na budoucnosti města - podpora místní demo-

kracie
Prvotní myšlenka byla zachycena prostřednictvím dotazníkového šetření, které 
provedlo Dětské zastupitelstvo Kopřivnice (dále jen DZ) na základních školách. 
Následovalo společné setkání v únoru 2008, jehož cílem bylo zjistit základní sku-
tečnosti: Co je hlavním problémem? Co by se mělo změnit?. Toto setkání, určené 
kopřivnické mládeži a především pak zájemcům o změnu, připravilo rovněž DZ, 
které ve spolupráci s městem navrhlo i možné varianty řešení.
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V listopadu 2008 bylo svoláno navazující setkání, jehož náplní bylo projednat 
s mládeží výsledky práce. Vytoužené stěhování skateparku do jedné z nevyuží-
vaných hal společnosti Tatra a. s. nebylo možné. Proto bylo v následné diskusi 
navrženo, aby se město pokusilo najít dotační prostředky, dle schválené dotace 
oslovilo firmy (zpracování návrhů na rekonstrukci) a s těmito variantami řešení 
přišlo opět mezi mladé.
Konkrétním  hmatatelným  výstupem  celého  procesu  zapojení  místní  mládeže 
do rozhodování o dalším rozvoji města je tedy nové vybavení skateparku Ko-
přivnice, jehož pořízení iniciovali a konečnou podobu ovlivnili sami mladí lidé 
z Kopřivnice. 

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• členové  Dětského  zastupitelstva  Kopřivnice  při  Domu  dětí  a  mládeže 

Kopřivnice

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Vždy  před  projednáním  jsme  veřejnost  informovali  klasickou  cestou,  pomocí 
článků  v  tisku,  vydáváním  tiskových  zpráv.  Pozvánky  k  projednávání  byly  vy-
hlašovány rozhlasem, ale použili jsme také klasickou formu vylepování plakátů. 
Osvědčenou formou v tomto konkrétním případě bylo zejména umístění plaká-
tu na webové stránky Dětského zastupitelstva, které se dále postaralo o „proko-
munikování“ mezi svou věkovou generací. Plakát si umístili na své blogy, které 
sdílejí s přáteli a známými nejen z Kopřivnice, tudíž se informace po síti dostala 
k těm správným lidem.
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Doporučení pro ostatní: 
Hlavním doporučením (či spíše dovedností) je bezesporu umět naslouchat mla-
dé generaci. Pokud se s touto generací naučí municipalita dobře pracovat, získá 
tím mladé lidi, kteří budou v dospělosti ochotni přijít i na další setkávání týkající 
se dalších rozvojových témat města.

Překážkou samozřejmě může být komunikace s mladými lidmi, zejména pokud 
se jedná o informování této cílové populace o chystaných projektech a projed-
návání. V tomto případě je existence dětského parlamentu, který komunikaci 
efektivně zprostředkuje, nespornou výhodou.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

VÝPOČET UHLÍKOVÉ STOPY KRAJSKÉHO ÚŘADU 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Realizátor: 
Moravskoslezský kraj

Období realizace akce, aktivity: 
2016

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
35 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejmé-
na na zemský klimatický systém. Uhlíková stopa je (obdobně jako ekologická 
stopa) nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství 
skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. V případě úřadu 
stanovuje množství skleníkových plynů, které souvisí s činností úřadu.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Výpočet uhlíkové stopy se jeví jako jeden z kvalitativních ukazatelů, který v sobě 
obsahuje i vliv krajského úřadu na ovzduší. Krajský úřad získal realizací výpočtu 
své uhlíkové stopy detailní přehled o dopadu své činnosti na životní prostředí, 
zejména na klimatické změny, který následně může využít ve svých strategiích 
a v metodách řízení. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je teprve třetí veřejnou institucí v České 
republice, jež má stanovenou uhlíkovou stopu. Emisím skleníkových plynů, které 
přímo či nepřímo ovlivňuje krajský úřad, dominuje spotřeba elektřiny a tepla 
ve třech budovách, které spravuje. Ta představuje 80 % celkové uhlíkové stopy. 
Další položky jsou z hlediska celkového vlivu na změny klimatu méně význam-
né. Z výše uvedeného vyplývá naše zaměření do budoucna především na sníže-
ní spotřeby elektřiny a tepla (úsporná opatření) a výběr takového distributora, 
který je schopen zajistit vyšší podíl obnovitelných (nízkouhlíkových) zdrojů při 
výrobě elektřiny. Důležitým krokem by také mělo být propojení uhlíkové stopy 
a stávajícího systému EMAS, který je implementován v rámci úřadu.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• CI2, o. p. s.
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Publicita akce, aktivity (www 
odkazy, letáky, pozvánky 
apod.): 
Zveřejněno na webových strán-
kách www.msk.cz.

Doporučení pro ostatní: 
Provedení výpočtu uhlíkové 
stopy můžeme doporučit všem 
úřadům velké a střední veli-
kosti. Úřad získá přehled o své 
spotřebě,  a  na  základě  těchto 
údajů  může  navrhnout  a  reali-
zovat  opatření,  která  eliminují 
množství CO2 produkovaným 
úřadem. 
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

DESET LET S VÁMI - MOTIVACE K AKTIVNĚJŠÍMU 
ŽIVOTNÍMU STYLU A POHYBU

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
2013

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
142 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Zdravé  město  Kopřivnice  představilo  k  desetiletému  výročí  realizace  místní 
Agendy  21  /MA21/  a  projektu  Zdravého  města,  jak  motivovat  a  podporovat 
občany k aktivnějšímu zdravému pohybu, zdravému životnímu stylu i aktivitám 
v seniorském věku. Projekt byl finančně podpořen z dotačního programu pro 
podporu MA21 Moravskoslezského kraje.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Ve spolupráci s partnery působícími na území města a v rámci desetiletého vý-
ročí realizace místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město v Kopřivnici jsme si dali 
za cíl motivovat lidi k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu.

Přínos projektu:
• aktivizace občanů = přínos nejen pro ně samotné (zdravotně, psychicky)
• aktivní občan = předpoklad zdravého občana (zdravotně, psychicky) = 

základ zdravé společnosti
• zlepšení prostředí města, jako místa kde obyvatelé žijí a na jehož zlep-

šování se svou aktivní činností podílejí
Protože probíhalo vše pod hlavičkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 
21 nebylo třeba vytvářet další zdroje – ani personální, ani institucionální. Projekt 
měl na starosti tým garantů, kteří byli zodpovědní za realizaci jednotlivých akcí.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Junák, svaz skautů a skautek ČR - středisko Kopřivnice
• Městská knihovna Kopřivnice
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• Dům dětí a mládeže Kopřivnice
• Bike club Kopřivnice

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Každá z naplánovaných aktivit byla medializovaná jak prostřednictvím tiskových 
zpráv, tak i v místních novinách. Několik reportáží bylo odvysíláno i v místní ka-
belové televizi. Především instruktážní video o správném využívání cyklostezek, 
jehož tvorba patřila k jedné z aktivit projektu, byl vysílán v opakovaných spo-

tech  a  slouží  jako  výchovný 
a vzdělávací prostředek nejen 
v  místních  ZŠ.  Samozřejmos-
tí  byla  tvorba  plakátů,  letáků 
a dalších propagačních mate-
riálů. Pojetí a volba medializa-
ce se vždy odvíjela od charak-
teru každé z jednotlivých akcí 
zvlášť.

Doporučení pro ostatní: 
Na počátku projektu uskuteč-
nit setkání nejen s realizačním 
týmem, ale i s ostatními part-
nery. Přesně vymezit a rozdělit 
aktivity  tak,  aby  se  předešlo 
budoucím problémům vedou-
cím  k  možnému  ohrožení  či 
odchýlení se od naplánova-
ných aktivit v projektu.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

ZAVÁDĚNÍ METODY SIX SIGMA  
DO PRAXE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Realizátor: 
Město Kopřivnice

Období realizace akce, aktivity: 
2009-2013

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
V rámci běžného chodu úřadu

Popis akce, aktivity:  
Pro dosažení maximální úrovně kvality procesů a výstupu z nich zavedl městský 
úřad Kopřivnice metodu strategie řízení Lean Six Sigma, která má za cíl identifi-
kovat chyby v procesu veřejné správy a odstranit je.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Na městském úřadu Kopřivnice bylo vyškoleno devět zaměstnanců, kteří jsou 
schopni řídit pod vedením manažera kvality optimalizační projekty s využitím ši-
rokého spektra nástrojů řízení kvality. V průběhu jejich vzdělávání (2009 - 2011) 
se rozdělili do tří týmů a každý z těchto týmů zpracovával jeden projekt. Projekty 
byly součástí vzdělávání a výuky. Bylo zabezpečeno to, že teoretické poznatky 
různých metod, které Six Sigma obsahuje, budou umět použít budoucí specia-
listé v praxi. Zadáním pro týmy bylo, aby si zvolili problém z jejich každodenní 
praxe, něco co je osobně „pálí“ a na řešení tohoto problému uplatnili metodiku 
Six Sigma. V projektu, který například optimalizoval dobu oběhu faktur v od-
boru majetku, bylo dosaženo prokazatelného zlepšení kvality procesu ze 70 % 
na 89 %. Další projekt byl zaměřen na odstraňování poruch elektronického po-
žárního  systému  a  třetí  projekt  na  proces  odesílání  dokladů  s  elektronickým 
podpisem do datových schránek.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
nebyli

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Metoda Lean Six Sigma je ze strany městského úřadu průběžně prezentována, 
např. na konferencích kvality ve veřejné správě, nebo v časopisu Interní auditor.
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Doporučení pro ostatní: 
Je doporučeno již od počátku úzce spolupracovat s vedením města. Aby aktivita 
byla úspěšná a byla přijata jako součást řízení na všech úrovních organizace, je 
potřeba mít silnou podporu vrcholového vedení. V současné době je 9 specia-
listů připraveno vést samostatně další optimalizační projekty. V praxi to zname-
ná to, že může být současně sestaveno devět projektových týmů z pracovníků 
úřadu. V čele každého týmu bude manažer – specialista na Six Sigma. Všechny 
projekty jsou koordinovány manažerem kvality, takže je zde možno využít rov-
něž synergického efektu mezi projekty.      
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

FOND ÚSPOR ENERGIE (FÚE)

Realizátor: 
Město Litoměřice

Období realizace akce, aktivity: 
2014 do současnosti

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
FÚE je financován z čistých úspor (ČÚ) provozních nákladů, tj. z rozdílu 

mezi úsporami provozních nákladů a reálnými náklady na dosažení těchto 
úspor. FÚE rozděluje ČÚ v následujícím poměru: 35% vrací do rozpočtu 

města, 30% zůstává ve Fondu úspor a slouží k financování dalších 
úsporných opatření, 30% dostanou příspěvkové organizace města na svůj 

provoz (motivace) a 5% jde do Fondu odměn.

Popis akce, aktivity:  
Ve většině českých měst jsou úspory energie řešeny individuálně na úrovni jed-
notlivých organizací a provozů města. Nikoliv však v Litoměřicích, kde se pro-
střednictvím Fondu úspor energie daří realizovat kroky k úspoře energie koor-
dinovaně  nejen  v  rámci  odborů,  ale  také  s  přímým  zapojením  příspěvkových 
organizací. Díky tomu došlo jak ke zlepšení kvality realizovaných projektů, tak 
i ke zvýšení informovanosti příspěvkových organizací a potažmo občanů. Pro 
svůj Fond úspor energie navíc zvolilo město Litoměřice unikátní způsob financo-
vání. Fond je maximálně nezávislý na rozpočtu města a peníze na nové projekty 
získává zejména z již realizovaných úspor energie. Ke snižování spotřeby jsou 
přímo  motivováni  též  provozovatelé  budov  v  majetku  města,  kteří  si  mohou 
30 % ze získaných úspor ponechat k vlastnímu využití.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Odpovědní  pracovníci  městského  úřadu  a  i  příspěvkových  organizací  se  za-
čali více zajímat o výdaje za energii a jejich spotřebu. Příspěvkové organizace 
začaly být motivovány na úsporách energie (30% z uspořených financí se jim 
vrací do rozpočtu). Navíc byl z ostatních úspor zřízen Fond úspor energie, kte-
rý umožňuje, aby se uspořené prostředky dále investovaly do dalších projektů 
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
nebyli
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Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Fond úspor energie je propagován v rámci prezentací energetického manage-
mentu města na místních i mezinárodních konferencích. V rámci soutěže E.ON 
Energy Globe získalo Město Litoměřice za FÚE 2. místo v kategorii Obec (Česká 
televize, 8. 10. 2016). Fond úspor energie byl zmiňován i v časopisech zaměře-
ných na místní samosprávy.

Doporučení pro ostatní: 
Vhodné je princip FÚE již v počátcích diskutovat s příspěvkovými organizacemi 
a vysvětlit jim, že úpravy výdajů na energie v rámci FÚE neznamenají, že na konci 
roku nebudou mít prostředky na energie, ale naopak, že se jedná o přizpůsobe-
ní rozpočtovaných výdajů na energii jejich skutečnosti a že pokud budou tak-
to dodrženy, naopak příspěvková organizace dostane odměnu v podobě 30% 
uspořených výdajů.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

ŠKOLNÍ FÓRUM VE ZDRAVÉM MĚSTĚ

Realizátor: 
Město Litoměřice

Období realizace akce, aktivity: 
2013 - 2014

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
Finanční náklady na akce jsou minimální, pro konání jsou využívány 

prostory školy. Dále je nutné zajistit potřebné pomůcky: flipchartové 
papíry, fixy, lepky pro hlasování apod. Je vhodné zajistit i drobné dárky, 

např. propagační předměty apod.

Popis akce, aktivity:  
Školní fórum je obdoba Mladého fóra ve Zdravém městě v rámci místní Agendy 
21. Probíhá však přímo ve škole a na akci jsou se studenty kromě jejich nápadů 
na  vylepšení  ve  městě  a  jeho  další  rozvoj  diskutovány  i  problémy  a  nápady 
na zlepšení v jejich škole. Cílem akce je od studentů získat co nejširší zpětnou 
vazbu k rozvoji dané školy a municipality či území z pohledu mladé generace. 
Zároveň si akce klade za cíl u studentů probouzet zájem o prostředí školy a ve-
řejné dění a ukázat jim, že i oni mohou rozhodovat o dalším vývoji a mnoho 
změnit. Nejedná se o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumen-
tům, ale o formu komunitního projednávání.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Bylo dosaženo aktivního zapojení dětí do práce s veřejností ve městě. Získáváme 
zpětnou vazbu k rozvoji města a dané školy. Význam akce je probudit zájem o pro-
středí školy a veřejné dění, diskuze probíhá formou komunitního projednávání.

Podařilo se do aktivit zapojit všechny ZŠ ve městě, vzbudit zájem ředitelů škol i pe-
dagogů, stejně tak zástupců města. Akce by se po pilotním ověření měla stát kaž-
doročně  se  opakující  aktivitou  škol  ve  spolupráci  s  městem.  Zvláštní  finanční  ani 
jiné zdroje nebylo nutné zajišťovat - aktivity zajišťuje ve spolupráci se školami ko-
ordinátor Zdravého města a MA21. Organizační zajištění vč. facilitace akce zajišťují 
po zaškolení pedagogové škol. Pro konání jsou využívány prostory a pomůcky škol.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Základní školy z města Litoměřice
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Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Výstupy - zpráva v Radničním zpravodaji, zprávy na webových stránkách škol, 
videoreportáž Regionální televize, videoreportáž Studentské televize.

Doporučení pro ostatní: 
Je důležité postupovat podle metodického listu „Jak připravit školní fórum“ (viz 
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Metodika NSZM ČR pro členy asociace). Po akci a jejím vyhodnocení byla dopo-
ručení na případná vylepšení předána ředitelům škol a učitelům, kteří fóra vedli.

Shrnutí, nejdůležitější body:
• školám učiní nabídku zástupce městského úřadu nebo odborný partner 

města, buďto individuálně, nebo na poradě ředitelů ZŠ
• se školami proběhne individuální příprava akce s využitím zpracované 

metodiky
• informovanost: před i po akci informovat o jejím konání rodiče, žáky 

i veřejnost (medializace)
• škola zajistí prostor, účastníky – 30 až 50 dětí z druhého stupně ZŠ
• facilitaci  zajistí  buďto  proškolený  pedagog  (doporučují  se  náslechy 

na  již  zaběhlých  akcích)  nebo  odborný  partner  doporučený  městem 
(např. především u prvních akcí ve městě)

• přítomni na akci jsou zástupci MěÚ, ředitel školy, učitel občanské nauky
• děti pracují ve skupinách a řeší problematiku ve 2 oblastech:
• navrhují zlepšení, týkající se školy, školního hřiště, školní jídelny, krouž-

ků, prostředí školy a jejího bezprostředního okolí apod.
• formulují potřeby vnímané ve vztahu k městu (v oblastech např. volno-

časových aktivit, kultury, sportu, dopravy, životního prostředí, cestovní-
ho ruchu apod.)

• o sepsaných návrzích hlasují
• k prioritám se vyjadřuje ředitel školy a zástupci města
• naformulované potřeby se ověřují školní anketou, top problém z oblasti 

města postupuje do celoměstské ankety po Mladém fóru
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

MOTIVAČNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉM  
PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH)

Realizátor: 
Město Moravská Třebová

Období realizace akce, aktivity: 
2016

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
180 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v obcích každým rokem stoupají, a dá 
se  předpokládat,  že  i  v  budoucnu  bude  cena  za  likvidaci  netříděného  odpa-
du růst. Ať už kvůli zvyšující se ceně skládkování, zdražování pohonných hmot 
nebo dalším vlivům. Řešením je Motivační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství (MESOH), jehož zavedením by se mělo významně zvýšit množství 
recyklovatelného materiálu, jenž je možné znovu použít jako surovinu pro prů-
myslovou výrobu. MESOH by v budoucnu měl ke třídění odpadu domácnosti 
motivovat formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Čím kva-
litněji domácnost třídí odpady, tím větší slevu z poplatku získá. Domácnosti by 
měly pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují 
životní prostředí.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Očekáváme snížení produkce komunálního odpadu, snížení frekvence vývozu 
komunálního odpadu, změnu systému sběru tříděného odpadu, sběr do pytlů, 
zvýšení produkce tříděného odpadu. Očekáváme, že bude snížený výdaj na vý-
voz komunálního odpadu a zvýší se odměna za vytříděný odpad od EKO-KOMU 
a.s. Personální zdroje nebyly navýšeny. Na rozjetí projektu bylo potřeba poříze-
ní hardware a software pro svozovou firmu (čtečky, PC), náklady na tisk kódů 
a kartiček, informačního materiálu (letáky), poskytnutí odměny za konzultace 
s autorem systému. 

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
• Kulturní služby města Moravská Třebová
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Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Spoty v rozhlasovém vysílání regionálních stanic vysílání TV spotu na místní te-
levizi, propagace v regionálních tiskových médiích, zvýšený zájem odborných 
časopisů a zájem okolních měst.

Doporučení pro ostatní: 
Nejlépe je najít osobu, která si vezme myšlenku za svou a povede celý projekt 
- nadšený tým, který chce, aby se projekt realizoval. To nadšení pro věc je nej-
důležitější.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

ŘEŠÍME SPOLEČNĚ OTÁZKU BIOODPADU

Realizátor: 
Město Jilemnice

Období realizace akce, aktivity: 
Od roku 2011 do současnosti

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
105 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Město Jilemnice se rozhodlo reagovat na požadavky občanů a začalo řešit situ-
aci okolo bioodpadu. Připravilo komplexní projekt školení občanů v této proble-
matice a zároveň jim nabídlo možnost aktivně se zapojit. Občané a příspěvkové 
organizace města si tak sami mohly vyzkoušet třídění a kompostování vlastního 
biodpadu.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 1/3 oslovených respondentů 
by uvítala možnost třídění biologicky rozložitelného, kompostovatelného odpadu 
do zapůjčených kompostérů. Město Jilemnice proto zakoupilo 50 ks kompostérů 
o objemu 600 litrů. Následně proběhly 2 odborné přednášky o třídění odpadu se 
zaměřením na způsoby zpracování bioodpadu - první pro veřejnost, druhá pro 
příspěvkové organizace. Na přednášce byli účastníci seznámení s pravidly výpůjč-
ky kompostérů. Zájemci se nejprve museli nahlásit telefonicky na odboru rozvoje 
a místního hospodářství - potvrdit zájem a zároveň nahlásit své kontaktní údaje 
včetně parcelního čísla a katastrálního území, kde měl být kompostér umístěn. 
Následně  se  mohli  zájemci  dostavit  k  podpisu  smlouvy  a  na  určeném  místě  si 
mohli kompostér vyzvednout. Celkem bylo zapůjčeno 50 ks kompostérů (výpůjč-
ka na období 5 let, následně přechází do vlastnictví vypůjčitelů), 45 ks komposté-
rů mají v zápůjčce občané Jilemnice, zbylých 5 kompostérů bylo rozděleno mezi 
příspěvkové organizace. Po prvních 6 měsících kompostování bylo uspořádáno 
setkání, jehož hlavním cílem bylo zhodnocení prvních měsíců kompostování. Uži-
vatelé jsou s typem kompostérů spokojení, velikost je odpovídající, z negativních 
věcí  bylo  zmíněno  „boulovatění“  kompostéru  při  přeplnění.  Za  rok  od  setkání 
proběhlo dotazníkové šetření s vypůjčiteli kompostérů. Šetřením bylo zjištěno, že 
vypůjčitelé aktivitu výpůjčky domovních kompostérů považují za úspěšnou a do-
poručují podobnou aktivitu realizovat i v následujících letech.
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Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• SAPA-Atelier, s. r. o.

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Propagace na webových stránkách města a zpravodaji města Jilemnice.

Doporučení pro ostatní: 
Při výběru kompostérů by se mělo přihlédnout k rozdílným potřebám výpůjčite-
lů (např. velikosti zahrad) a pevnosti konstrukce kompostérů.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘADU  
V METODÁCH ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Realizátor: 
Město Chrudim

Období realizace akce, aktivity: 
2009 – 2015 

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
51 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Prostřednictvím  Projektu  Zdravé  město  a  místní  Agenda  21  realizuje  MěÚ 
v  Chrudimi  jednu  z  priorit,  kterou  je  zapojování  veřejnosti  do  rozvoje  města. 
Odpovědnost za přípravu, průběh i výsledek akcí přijímají vedoucí odborů, kteří 
jsou systematicky vzděláváni v metodách zapojování veřejnosti do aktivit města.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Město  Chrudim  realizuje  místní  Agendu  21  prostřednictvím  projektu  Zdravé 
město a MA 21 od roku 2001 a zapojování veřejnosti je jednou z jeho priorit.

Ročně je realizováno cca 20 akcí. Veřejnost zapojujeme do rozvoje města pro-
střednictvím různých metod - plánovací setkání, veřejná projednání, kulaté stoly, 
plánovací víkendy apod. Plánování se účastní vedoucí dotčených odborů, kteří 
přijímají zodpovědnost za přípravu, průběh i výsledek setkání. Proto jsme při-
stoupili k systematickému vzdělávání zaměstnanců MěÚ v metodách zapojování 
veřejnosti. Pro zapojování veřejnosti není třeba vytvářet zvláštní finanční, perso-
nální ani technické zdroje, pokud se metoda MA21 řeší dle jeho zásad a s poro-
zuměním vedení města. V rámci pravidelného vzdělávání proběhly již čtyři vzdě-
lávací semináře, které se pak osvědčily připravovat jako dvoudenní s výjezdem 
mimo město Chrudim. Pro zaměstnance odborů MěÚ, kteří nejvíce komunikují 
s veřejností, jsou připravovány speciální vzdělávací moduly zaměřené na téma 
„Zapojování veřejnosti s vazbou na udržitelný rozvoj“. Téma vždy vychází přímo 
z potřeb  MěÚ  Chrudim.  Školení  se  pravidelně účastní  okolo  cca 25  úředníků 
z odboru územního plánu a regionálního rozvoje, investic, životního prostředí, 
dopravy, školství, kultury, sportu a památkové péče a kanceláře tajemníka. 

Školení bylo odborně vedeno Institutem komunitního rozvoje z Ostravy. Účast-
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níci  tohoto  vzdělávací-
ho modulu získali nejen 
přehled o metodách 
zapojení  veřejnosti,  ale 
vyzkoušeli  si  je  i  prak-
ticky. Úspěšní absol-
venti se naučili, jak 
a  kdy  přizvat  veřejnost 
do zpracování doku-
mentů či realizaci aktivit 
v obci, ovládají základní 
metody vedení pra-
covních  skupin  včetně 
facilitace  a  moderová-
ní,  naučili  se  pracovat 
s  konfliktními  osobami 
i tzv. prodat svou práci. 
Opakovanou zkušenost 
s  facilitací  akcí  má  již 
nejméně 8 vedoucích 
pracovníků úřadu.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Institut komunitního rozvoje

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Komunikace s médii proběhla prostřednictvím tiskové zprávy.

Doporučení pro ostatní: 
Proškolení zaměstnanci dokáží lépe za použití odpovídajících metod komuniko-
vat s veřejností. Příslušné odbory poté zajišťují zapojení veřejnosti již od zvacích 
dopisů, pozvánek až po vedení setkání, pořízení zápisu apod. V této aktivitě je 
důležitá součinnost se zástupci vedení města a tajemníkem MěÚ. Je dobré vy-
členit si položku v rozpočtu města, která bude poté využita na zajištění školení 
či vzdělávacího semináře zaměřeného přímo na UR a MA 21.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

SENIOR TAXI

Realizátor: 
Město Bohumín

Období realizace akce, aktivity: 
2013

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
240 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Neexistence MHD ve městě Bohumíně byla důvodem pro zavedení přepravní 
služby pro seniory, tzv. Senior taxi.
Slouží pro lidi ve věku od 70 let, funguje v pracovní dny od 6 do 14 hod., ob-
jednává se telefonicky, má určená přepravní místa a cena za každou cestu je  
15  Kč/osobu.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Důvodem  k  zavedení  přepravní  služby  pro  seniory,  tzv.  Senior  taxi,  byla  sku-
tečnost, že město Bohumín nemá MHD a klasickou příměstskou dopravou ne-
lze uspokojit přepravní potřeby zejména seniorů. Zavedením služby Senior taxi 
došlo  i  k  určité  nezávislosti  seniorů na  svých známých  a rodinných příslušní-
cích, kteří mnohdy museli čerpat dovolenou, protože senioři potřebovali často 
asistenci při přepravě např. k lékaři. Služba je určena bohumínským seniorům 
ve věku 70 a více let. Senior může být, po předchozí telefonické objednávce, 
přepraven pouze na určitá místa ve městě a opět zpět do místa bydliště. Jedná 
se o nemocnici, polikliniku, pobočky České pošty, hřbitovy, obvodní lékaře, rad-
nici a aquacentrum.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• Komfort Logistik s.r.o.

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
O senior taxi jsme v roce 2012 i 2013 několikrát informovali formou tiskové zprá-
vy městská, regionální i celostátní média. Informace o senior taxi tak proběhla 
v novinách, rádiích i TV. 
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Doporučení pro ostatní: 
Doporučujeme, aby telefonní číslo na službu senior taxi vlastnilo město, pro-
tože v případě změny poskytovatele služby bude telefonní číslo na senior taxi 
zachováno. Doporučujeme znát předem počet osob v obci, které mohou službu 
využít. Např. v Bohumíně je 2 200 osob starších 70 let. Z naší praxe vychází, že 
službu využívá cca každý pátý senior, počet jízd cca 400/měsíc.
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Název akce, aktivity (příkladu dobré praxe): 

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ  
MĚSTA A ÚŘADU

Realizátor: 
Město Třebíč

Období realizace akce, aktivity: 
2013 - 2016

Finanční náklady na realizaci akce, aktivity: 
1 198 tis. Kč

Popis akce, aktivity:  
Město Třebíč jako jediné město v ČR realizovalo projekt „Každá obec se počí-
tá: společensky odpovědné nakupování teď!“. Projekt byl založen na spolupráci 
3  zemí  a  propojení  neziskového  a  veřejného  sektoru.  Cílem  bylo  dokázat,  že 
do veřejných zakázek municipality je možné zařadit hledisko společenské odpo-
vědnosti a podporu místních firem.

Přínosy, čeho se podařilo dosáhnout: 
Město  Třebíč  realizovalo  tříletý  projekt  zaměřený  na  společensky  odpovědné 
nakupování. Mezi nejvýznamnější aktivity projektu patřilo - analýza nakupování, 
dvě pilotní veřejné zakázky zahrnující principy společensky odpovědného naku-
pování (fair trade občerstvení a eticky vyrobená trička s potiskem), vydání dvou 
letáků (pro veřejnost a pro obce), dále setkání prodejců a podporovatelů a závě-
rečný seminář s názvem „Myslíme globálně, jednáme lokálně“.

Spolupracující subjekty, sponzoři: 
• NaZemi
• Město Dortmund 
• Christliche Initiative Romero (CIR)
• Südwind
• Město Wels

Publicita akce, aktivity (www odkazy, letáky, pozvánky apod.): 
Informace  o  aktivitách  byly  pravidelně  zveřejňovány  v  Třebíčském  zpravodaji 
(měsíčně zdarma do každé domácnosti v Třebíči), akce pro veřejnost byly rovněž 
prezentovány v místních médiích (např. Férová snídaně).
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Doporučení pro ostatní: 
Uplatněním principů společensky odpovědného nakupování lze za obdobnou 
cenu  získat  produkty  ve  stejné  (nebo  dokonce  ještě  vyšší  kvalitě)  a  přidanou 
hodnotou je podpora dodavatelů, kteří se chovají zodpovědně. Toto ale vyža-
duje systémové řešení, aktivní komunikaci nejen s prodejci, ale i zaměstnanci 
úřadu. Skvělým příkladem kombinace podpory lokálních producentů a pěstitelů 
v zemích globálního Jihu je na našem úřadě občerstvení - fairtradová káva a pe-
čivo od místního sociálního podniku Vrátka. Velký ohlas veřejnosti i médií mají 
celoměstské akce pro rodiny a veřejnost.
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