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Praha 21: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stav Auditu k tématu 2017  Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

Oponent Mařincová Lenka

Konzultant --nepřiřazen--

Koordinátor Blinková Kateřina

V posledních dvou letech s
organizací UNICEF bylo
Masarykovou ZŠ vybráno 79 000
Kč. viz výroční zprávy UNICEF
(10.1.2)

MČ Praha 21 se koncepčně myšlenkou etického obchodu dosud
nezabývá. V MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy se nachází 1 fair trade
prodejna (El Bio). MČ Praha 21 podporuje fair trade nákupem např.
v Globus ČR, Makro, El Bio  pro zajištění realizace aktivit MČ - např.
dárkové balíčky pro seniory, zaměstnance, občerstvení na akcích.
http://www.praha21.cz/informace/tyden-zdravi?
highlight=WyJ0XHUwMGZkZGVuIiwiemRyYXZpIiwidHlkZW4gemRyY
XZpIl0=

http://www.praha21.cz/dokumenty/fotogalerie

10.1.A Etický obchod 

Ano  bez jednotky MČ Praha 21 podporuje fair trade
nákupem zboží, realizací
osvětových akcí. V rámci Týdne
zdraví byla pro žáky ZŠ Polesná
ve spolupráci s Ekumenickou
akademií připravena Klimatická
snídaně

 MŠ Sluníčko, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 21 se v letočním roce
zapojila do akce "Sněhuláci pro Afriku". Akce se účastnily školy z
celé ČR. Za vybrané peníze se nakoupila kola pro děti v Gambii.

Historicky se dlouhodobě podílela na spolupráci s organizací
UNICEF Masarykova ZŠ v Újezdě nad Lesy.

Od roku 2016 spolupráce přešla na podporu lokálních sociálních
projektů.

https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/vyrocni_
zpravy/vyrocni-zprava-2014.pdf

https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/vyrocni_
zpravy/vyrocni-zprava-2015.pdf

 

Příloha: snehulaci-pro-afriku.pdf

10.1.B Globální partnerství 
1  bez jednotky

ANO

MČ Praha 21 se koncepčně
podporou etického kodexu
nezabývá. Jedná se spíše o
jednorázové akce, které jsou v
danou chvíli pro MČ Praha 21
zajímavé nebo v jejích
podmínkách realizovatelné.

10 Globální odpovědnost

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

10.1.1 Podporuje město myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?

Sebehodnocení -1 ?

10.1.2 Podporuje město zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např.
podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití
inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?

Sebehodnocení -1 ?

10.1.3 Má obec partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní
Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?

http://www.praha21.cz/informace/tyden-zdravi?highlight=WyJ0XHUwMGZkZGVuIiwiemRyYXZpIiwidHlkZW4gemRyYXZpIl0=
http://www.praha21.cz/dokumenty/fotogalerie
https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/vyrocni_zpravy/vyrocni-zprava-2014.pdf
https://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/vyrocni_zpravy/vyrocni-zprava-2015.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/snehulaci-pro-afriku.pdf
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MČ nemá partnerské město v rozvojovém světě a v blízké době ani
nechystá takové partnerství realizovat.

 

10.1.C Partnerské město v
rozvojovém světě

Ne  bez jednotky

NE

MČ Praha 21 nemá žádné
partnerské město v rozvojovém
světě, ale jsme součástí hl. m.
Prahy, která obdobné aktivity
podporuje a rozvíjí.

MČ doposud nevyčleňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky na
konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce
v rozvojových zemích.

Příležitost:

vyhradit finanční prostředky v rozpočtu městské části pro podporu
humanitární pomoci v rozvojových zemích.

 

10.1.D Příspěvek na humanitární
nebo rozvojovou pomoc

0  Kč (Finanční částka)

0 Kč

Mč Praha 21 nemá v rozpočtu
vyhrazenu položku pro
humanitární a rozvojovou pomoc.

MČ Praha 21 je součástí Národní sítě zdravých měst a Svazu měst a
obcí ČR.

 

10.1.E Zastoupení města v
mezinárodní organizaci zabývající
se udržitelným rozvojem

ano  bez jednotky

MČ Praha 21 rozvíjí myšlenku
udržitelnosti, realizuje MA21 a na
podporu této realizace je od roku
2012 MČ Praha 21 členem NSZM.

Začali jjsme dlouhodobě
spolupracovat s Ekumenickou
akademií v projektu Klimatická
snídaně do škol (všichni žáci 8. a
9. tříd). Hl. m. Praha přijalo
strategický dokument na zmírnění
klimatických změn na svém
území. Rada MČ Praha 21 na
základě svého usnesení připravuje
projekt zalesnění jižní části Újezda
nad Lesy.

V roce 2016 proběhla v MČ Praha 21 přednáška na téma Rozvoj
místní Agendy 21 vÚjezdě nad Lesy, na které byly shrnuty závěry
Pařížské  konference ke změnám klimatu. V rámi Týdne zdraví byla
připravena pro žáky 9. tříd ZŠ Polesná Klimatická snídaně. 
Klimatická snídaně je plánována i na rok 2017.

- MČ každý rok pořádá akci Den
země, http://www.praha21.cz/aktuality/6043-duben-mesic-
bezpecnosti-na-silnicich-a-dne-zeme-2

- MČ Praha 21 pro zájemce z řad občanů organizovala seminář na
téma Třídím BIOmateriál. Seminář proběhl ve spolupráci se
společností Ekodomov.

- 

Příloha: rozvoj-mistni-agendy-21-v-ujezde-nad-lesy-2016-.pdf

10.2.A Osvětové akce v oblasti
změny klimatu

4  bez jednotky
Přednáška: Rozvoj místní Agendy
21 v Újezdě nad lesy, Týden
zdraví - Klimatická snídaně,
Seminář Třídím Biomateriál

Sebehodnocení -2 ?

10.1.4 Vyčleňuje město každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo
rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?

Sebehodnocení -1 ?

10.1.5 Je město nebo některé městská organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se
udržitelným rozvojem?

Sebehodnocení +1 ?

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn) Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

10.2.1 Proběhly na území obce osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden
udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již
vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.

Sebehodnocení 0 ?

http://www.praha21.cz/aktuality/6043-duben-mesic-bezpecnosti-na-silnicich-a-dne-zeme-2
https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/rozvoj-mistni-agendy-21-v-ujezde-nad-lesy-2016-.pdf
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MČ zatím s těmito organizacemi nespolupracuje systémově, spíše
okrajově a to většinou při pořádání kampaní Den Země.

Masarykova základní škola, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 21 je
zapojena do projektu Ekoškola. V souvislosti s tím, jsou ve škole
pořádány různé akce jako např.

- recyklohraní: školní recyklační program pod záštitou MŠMT, jehož
cílem je prohloubit znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace.

- Krabice od bot: 5. ročník charitativní akce, záštitu projetku
zajišťuje Diakonie ČCE, Československá církev evangelická

- Beseda o zdravém životním stylu: - jak nastartovat změnu
životního stylu? Garantem projektu je Víš, co jím a piju, o.p.s.

- charitativní jarmark pro Kapku naděje

Příloha: krabice-od-bot.zip

10.2.B Spolupráce se střediskem
ekologické výchovy nebo jinou
organizací v oblasti
environmentálního a globálního
vzdělávání

ANO  bez jednotky

Masarykova základní škola je již
druhým rokem zapojena do
projektu Ekoškola. A dlouho době
spolupracuje škola i MČ Praha 21
s Kapkou naděje a Světluškou.
Např. Rozsvícení vánočního
stromu a charitativní sbírka.
Sbírka u příležitosti vernisáže a
výstavy v Újezdském muzeu.

MČ Praha systémově zatepluje
budovy ve své správě, zpracovává
projekt na zelesnění jižní čáti
Újezda nad Lesy, hl. m. Praha má
zpracovaný strategický dokument
na zmírnění klimatických změn a
podporuje myšlku zmírnění
klimatických změn ve svém
strategickém dokumentu.

MČ Praha 21 ekologickou stopu vypočítanou nemá. Na rok 2017 ji
má naplánovanou a již probíhá komunikace se společností CI2,
která bude pro MČ Praha 21 ekologickou stopu počítat.

10.3.A Orientační ekologická stopa 

NE

V rozpočtu MČ Praha 21 je pro rok
2017 počítání s ekologickou
stopou, která by měla být do
konce roku 2017 vypočítána.

Za příklady Dobré praxe je možné považovat řadu aktivit:

vybudování naučné stezky Lesní galerie I. a II. (podpora
turistiky, zdravého životního stylu, spolupráce s neziskovým
sektorem)

vybudování naučné stezky Po stopách středověké vesnice Hol
(podpora kulturního historického dědictví v MČ)

zřízení Újezdské akademie bez finanční podpory MČ Praha 21
(zapojování občanů do dění v MČ)

zřízení Filmového klubu bez přispění MČ Praha 21 (zapojování
občanů do dění v MČ)

budování alejí a stromořadí občanským sdružením Újezdský
STROM z finančních prostředků pocházející mimo MČ Praha 21
(podpora neziskové organizace a podpora udržitelné krajiny)

Přednáška o udržitelném rozvoji na téma Rozvoj místní Agendy
21 v Újezdě nad Lesy (2016+)

zpracovaný strategický plán

výsadba alejí ve volné krajině

obnova turistických cest na jižní straně Újezda spojující Újezd s
okolními vesnicemi

seminář na téma: Třídím BIOmateriál

10.3.B Příklady dobré praxe (v
oblasti ochrany klimatu)

ANO

MČ Praha 21 podporuje a realizuje
řadu akcí a projektů podporujících
UR. U některých akcí je MČ přímo
jejich organizátorem, některé
akce jsou finančně podpořeny z
rozpočtu MČ Praha 21

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti
environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO,
nebo aktivity NNO na území města)?

Sebehodnocení 0 ?

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn Sebehodnocení 0 ?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
INDIKÁTORY Jakými  daty  jsou
tvrzení  podložena SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města,
případně pro celé město?

Sebehodnocení 0 ?

10.3.2 Lze najít ve městě tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?

Sebehodnocení +1 ?

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/krabice-od-bot.zip
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akce Uklidme Újezd

více informací naleznete v informačním systému MČ Praha 21

Výpočet emisí CO2 pro MČ ani pro zařízení v majetku MČ doposud
neexistuje

 

10.3.C Emise CO2 a energetický
management

NE

V letošním roce probíhají na
odboru správy majetku (OMI)
organizační změny, které dopusud
nejsou ukotveny a představují pro
MČ Praha 21 vyšší prioritu. V
letošním roce bude zpracována
ekologická stopa a následně
budou řešeny výpočty emisí pro
budovy ve správě majetku MČ
Praha 21. Přesto MČ Praha 21
systematicky pracuje na zateplení
všech budov ve své správě a
změně systému jejich vytápění.

MČ doposud nemá energetickou koncepci.

viz např.

https://www.praha21.cz/aktuality/5278-zatepleni-ms-rohoznik

https://www.praha21.cz/aktuality/4355-zatepleni-ms-sedmikraska-
lisicka-1502

http://file:///C:/Users/katerina.blinkova/Downloads/2016_09_ujezd
sky_zpravodaj.pdf  - str. 6

MČ Praha 21 systémovým
zateplováním budov a výměnou
zdrojů tepla za efektivnější
přispívá k úsporám energií, i
přesto že systémově
nezdokumentovává tuto činnost a
nevypočítává úsporu. Do
budoucna se se zpracováním
energetické koncepce počítá.

Stav textů - město dokončilo sebehodnocení  

Koordinátor zaškrtne v okamžiku, kdy všechny texty tohoto tématu jsou za municipalitu vyplněny.
 

Expert poté audit pročte a změní stav na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a je s nimi
spokojen, což se objeví právě na této stránce.

 

Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK
přiřazený expert: Mařincová Lenka

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a nemá připomínky.
 

Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - s výhradami" jakmile texty zkontroluje a požaduje
jejich dopracování. Připomínky expert napíše do komentářů níže. 

Municipalita pak texty doplní/upraví a informuje o tom experta prostřednictvím komentářů níže. Doplnění komentáře je
nutnou podmínkou pro opakovanou kontrolu sebehodnocení expertem.

 
Konečné datum pro možnost doplnit/upravit sebehodnocení je 20.8.2017. 

V poli Komentáře níže expert eviduje své oficiální připomínky k sebehodnocení.
 

Komentáře (3)
Blinková Kateřina vkládá nový komentář

Chcete-li, vyberte soubor na disku jako přílohu  Soubor nevybránVybrat soubor
 

ODESLAT KOMENTÁŘ

Dobrý den,
 děkuji za předložení Auditu udržitelného rozvoje 2017 v kategorii C v tématu 10 Globální

odpovědnost.
 K auditu mám následující připomínky, komentáře, doporučení:

 10.1 U celkové oblasti prosím doplňte textovou část celkového sebehodnocení realizátora MA21 –
stačí stručně.

 10.1.1 Zde se jedná o povinný indikátor – uvedená aktivita je pro kategorii C dostačující, ale pro
vyšší kategorie by bylo vhodné dát aktivitě nějaký strategický rámec, popř. větší viditelnost.

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku města?

Sebehodnocení -1 ?

10.3.4 Existuje energetická koncepce města. Má město energetického manažera?

Sebehodnocení -1 ?

Mařincová Lenka
23.7.2017 10:52

https://kb.praha21.cz/public/task/1595/092be7c7121a11f8e01030ab82866a5c972a6236da37e12157b154914f99
https://www.praha21.cz/aktuality/5278-zatepleni-ms-rohoznik
https://www.praha21.cz/aktuality/4355-zatepleni-ms-sedmikraska-lisicka-1502
http://file///C:/Users/katerina.blinkova/Downloads/2016_09_ujezdsky_zpravodaj.pdf


18. 1. 2018 Terminál - interní prostředí

https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=f4b5261f4b5abccfe28c2ac4df247c44&e… 5/5

Uvádíte, že využíváte FT pro zajištění realizace aktivit MČ – máte nějakou fotodokumentaci, odkazy
na web? 

 10.1.2 Zde se opět jedná o povinný indikátor – indikátor sleduje zapojení nevládních organizací či
jiných aktérů na území obce do projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Zde by bylo
opět vhodné do budoucna aktivitu nějak rozšířit – např. navázat spolupráci s dalšími NNO působící v
oblasti apod.

 10.1.3 Tento indikátor je doplňkový – tzn. že ho nemusíte naplnit, ale pokud by byl zájem, můžete
se pokusit navázat spolupráci s městem na evropském kontinentu – např. Moldavsko, Bosna a
Hercegovina, Srbsko, nebo Ukrajina – což by mohla být ta jednodušší, schůdnější a pro MČ i
zajímavá možnost.

 10.2 U celkové oblasti prosím doplňte textovou část celkového sebehodnocení realizátora MA21 –
stačí stručně.

 10.2.2 Zde bych opět doporučila začít spolupracovat systematicky a ne pouze nárazově – chybí zde
spolupráce s organizací zabývající se globálními tématy – popř. GRV a vzhledem k tomu, že se opět
jedná o povinný indikátor – pro vyšší kategorie by tato aktivita byla nedostačující. Zde bych
doporučila upravit sebehodnocení na 0.

 10.3 U celkové oblasti prosím doplňte textovou část celkového sebehodnocení realizátora MA21 –
stačí stručně.

 10.3.1. Děkuji za uvedení informace, že máte již navázanou spolupráci se společností CI2. Tento
indikátor je povinný.

 10.3.3 a 10.3.2 Opět se jedná o nepovinné indikátory – takže berte jen jako doporučení nebo
inspiraci – a zajímalo by mě, zda o těchto aktivitách do budoucna uvažujete?

 U některých dílčích indikátorů chybí v části hodnocení text – zde bych prosila doplnit. Opět stačí
stručně.

 Děkuji Vám za spolupráci.
 Pokud budete mít nějaké dotazy, jsem Vám k dispozici.

 S pozdravem Lenka Mařincová
 ODPOVĚDĚT

Dobrý den,
 

zapracovala jsem připomínky.
 

S pozdravem
 

Kateřina Blinková
ODPOVĚDĚT

Dobrý den, děkuji za doplnění. L. Mařincová
ODPOVĚDĚT

Blinková Kateřina
10.8.2017 12:15

Mařincová Lenka
17.8.2017 22:47

Reaguje na Blinková Kateřina


