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10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
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Město Kroměříž podporuje etický odchod. Od roku 2015 se začalo zabývat myšlenkou
fair trade a stalo se tak devátým městem v České republice, které myšlenku etického
obchodu systematicky podporuje. Ve městě se pravidelně konají osvětové akce, aktivně
pracuje neformální skupina pro FT, rozšiřuje se síť provozoven, které FT výrobky nabízí.
Ve městě působí Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která se pyšní titulem
"Fairtradová škola." Spolupráce se zmíněnou školou, NNO a studenty, kteří myšlenku
etického obchodu podporují je velmi intenzivní. Probíhá i podpora města nad rámec
etického obchodu. Město spolupracuje se společností ShineBean a Charitou ČR a
organizují osvětové akce pro školy a veřejnost (výstavy, přednášky, workshopy). Z
rozpočtu města je každoročně vyčleněna částka 10 000,- Kč na nákup FT produktů.

1

Kroměříž je FT městem, fair trade výrazně podporuje a šíří
osvětu mezi občany a studenty, žáky (FT škola). Dále působí
neformální FT skupina. Kroměříž spolupracuje s organizacemi
ShineBean a Charita ČR na zvyšování povědomí o globálních
problémech. Možnosti ve zlepšení podoblasti vnímám v
možném navázání spolupráce s městem z rozvojového regionu,
zapojením do mezinárodních projektů nebo členství v
organizacích. Chápu, že vyčlenění finančních prostředků na
rozvojovou spolupráci, je složitější proces.
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10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

FT

den s banány

Oblast 10.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený
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10.1.1. PODPORUJE MĚSTO MYŠLENKU “ETICKÉHO
OBCHODU”? JAKÝM ZPŮSOBEM?

Podpora města

- město Kroměříž v roce 2015 poprvé získalo titul Fairtradové město a stalo se tak
devátým městem v České republice s tímto titulem. Do podpory fair trade se aktivně
zapojuje také kroměřížská Střední škola hotelová a služeb, která se také pyšní titulem
Fairtradová škola.

Finanční podpora

Město Kroměříž každoročně finančně přispívá na nákup FT produktů částkou 10 000,-
Kč.

Koordinace

V rámci městského úřadu působí neformální skupina pro podporu FT aktivit.

Městský úřad dává najevo svoji společenskou odpovědnost a zájem o aktivní podílení
se na rozvojové spolupráci tím, že:

- úřad na všech akcích pořádaných Zdravým městem Kroměříž a MA21 systematicky
využívá fairtradové výrobky (např. káva, čaj, třtinový cukr, čokolády ke kávě).

- úřad informuje zaměstnance o své podpoře fair trade a o přínosech fair trade pro
pěstitele a výrobce v zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky (e-maily, workshop)

- na půdě úřadu je ustanovena neformální řídicí skupina, která má alespoň tři členy

- úřad medializuje své aktivity spojené s podporou fair trade

Osvětové akce

- město Kroměříž pokračuje v nastaveném trendu šířit povědomí o spravedlivém
obchodě a propagaci fairtradových výrobků mezi obyvatelstvem a jako v minulých letech
nabízí mnoho osvětových akcí a snaží se při každé příležitosti poukázat na hlavní
principy Fair Trade.

- Zdravé město Kroměříž a MA21 ve spolupráci právě se Střední hotelovou školou,
Oblastní charitou Kroměříž a studenty každoročně pořádají ve městě tyto aktivity na
podporu fair trade:

Fairtradový den - pořádáme ho vždy v únoru. Každý rok na jiné téma. banány, čokoláda,
Indie.

Férová snídaně - pořádáme vždy druhou sobotu v květnu.

Výstava na stromech - probíhá vždy jeden týden v říjnu.

Pořádání výstav, přednášek a seminářů:

- říjen 2018, přednáška pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ - Pitná voda, kanalizace a hygiena,
zásady pitného režimu

- prosinec 2018, přednáška na téma. Zdraví a kvalita života, HIV

- 10. 1. 2019 - školení k UR a MA21 pro úřad

- 5. 2. 2019 - Dny Afriky, přednáška pro širokou veřejnost o životě v Africe

- 12. 2. 2019 - školení pro úředníky na téma: Cíle udržitelného rozvoje

Fairtradové provozovny

- od roku 2015 město Kroměříž na základě průzkumu neformální skupinou uděluje
„Certifikát fairtardová provozovna“. Seznam provozoven se každý rok aktualizuje.

Propagace, medializace

•město šíří povědomí o etickém obchodu na webových stránkách Zdravého města
Kroměříž, na facebooku města, prostřednictvím partnerů, letáků, roll-upů, městských

Etický obchod - ano

10.1.A Etický obchod. Indikátor sleduje podporu města
odpovědnému, resp. etickému obchodu, např. Fair
Trade.<br> <a href=#>test</>;

Město podporuje etický obchod, nabízí a propaguje na svých
akcích výrobky spravedlivého obchodu, především fairtrade,
má osobu v rámci úřadu koordinující podporu

Při MěÚ aktivně pracuje neformální skupina pro FT.

Prodejní místa:

V současné době má město 12 prodejních  míst, kde je
možné FT produkty pořídit.

Město mediálně propaguje FT aktivity.

Kroměříž má titul FT město

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

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.1. Indikátory
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vitrín, informačních tabulí, promítáním osvětových spotů v infocentru, pomocí letáků a
plakátů v kině Nadsklepí a v Knihovně Kroměřížska.

1

Město podporuje etický obchod, ve městě se koná velké množství osvětových akcí,
aktivně pracuje koordinátor a neformální skupina pro FT, propagace FT probíhá.

2

Kroměříž je FT městem, aktivně propaguje FT mezi občany,
vydává létaky, spolupracuje se střední školou. 

Zahraniční rozvojová spolupráce nad rámec podpory etického obchodu

- Touto myšlenkou se zatím město Kroměříž systematicky nezabývá, řeší se pouze
individuálně

- Při kampani Zdravého města a MA21 se vybírají kola pro Afriku

- město dlouhodobě spolupracuje s organizacemi které působí v oblasti mezinárodní
rozvojové spolupráce: ShineBean, Charita ČR

- v rámci osvěty město s organizacemi organizuje přednášky pro školy a širokou
veřejnost, pořádá workshopy, výstavy, atd.

- říjen 2018, přednáška pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ - Pitná voda, kanalizace a hygiena,
zásady pitného režimu

- prosinec 2018, přednáška na téma. Zdraví a kvalita života, HIV

- 10. 1. 2019 - školení k UR a MA21 pro úřad

- 5. 2. 2019 - Dny Afriky, přednáška pro širokou veřejnost o životě v Africe

- 12. 2. 2019 - školení pro úředníky na téma: Cíle udržitelného rozvoje

Ano

10.1.B Globální partnerství. Indikátor sleduje zapojení
nevlád.organizací či jiných aktérů na území obce do
projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.;

Město podporuje rozvojovou spolupráci s pomocí partnerů -
ShineBean, Charita ČR a Sociální služby města Kroměříže

Město podporuje rozvojovou spolupráci v rámci akcí ZM.

Kola pro Afriku

0

S městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci, v rámci akcí ZM dochází
k osvětovým činnostem v oblasti rozvojové spolupráce.

0

Město spolupracuje s organizacemi ShineBean a Charitou ČR -
což hodnotím velice pozitivně. Doporučila bych přeci jen dodat
více koncepčnosti do přístupu k rozvojové spolupráci vzhledem

Leták FT

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.1.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

plakát na FT akci pro veřejnost

Návodná otázka 10.1.1.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

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?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.2.

Vzdělávání v Africe - přednáška pro veřejnost

Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.1.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
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k tomu, že se jedná o hlavní indikátor.

Město Kroměříž partnerské město v tzv. rozvojovém světě nemá.

Ne, nemá.

10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě. Indikátor
sleduje, má-li obec (město) partnerské město
v rozvojové zemi (včetně vybraných evropských zemí
přijímajících rozvojovou pomoc – např. Moldavsko,
Ukrajina, Srbsko, Bosna a Černá Hora).;

Město Kroměříž nemá partnerské město v rozvojovém světě.

Partnerská města

1

Město nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě.

Konkrétní pomoc - zakoupení kontejneru a naplnění šatstvem již proběhla pro naše
partnerské město v Rumunsku (Ramnicu Valcea), přestože nepatří mezi města z tzv.
rozvojového světa.

I nadále bude probíhat konkrétní pomoc v sociální oblasti, kterou budou rozvíjet
Sociální služby města Kroměříže a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. V současné
době bude pomoc adresována našemu partnerskému městu v Rumunsku, ale není
vyloučeno, že v budoucnu se město pokusí navázat spolupráci s městem na
evropském kontinentu, které bude patřit mezi rozvojové země.

-1

Jedná se o doplňkový indikátor. Aktivita koupení kontejneru pro
sociálně slabé je chválihodná, ale bohužel Rumunsko nepatří
mezi tzv. rozvojové země. 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 město i zajímavá možnost.

Město doposud systematicky nevyčleňuje žádné prostředky pro tento účel. Pouze na
dílčí aktivity viz body 10.1.1., 10.1.3.

Ne

10.1.D Každoroční příspěvek na humanitární nebo
rozvojovou pomoc. Indikátor sleduje, jestli město
poskytuje příspěvek na rozvojovou spolupráci či
humanitární pomoc.;

-1 -1

Výstava - Jeden den s Bantou

10.1.3. Má obec partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina,

Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.3. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.3.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.1.3.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

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

tzv. rozvojových zemích?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.4. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.4.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.1.4.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
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Město se touto myšlenkou bude dále zabývat. Klademe si za cíl vymyslet či podpořit
smysluplný projekt na podporu humanitární pomoci v tzv. rozvojových zemích.

Jedná se o nepovinný indikátor a o velice těžký indikátor k
prosazení na politické úrovni. I tak doporučuje se nad touto
myšlenkou pozastavit a zvážit její uvedení do praxe.

Město Kroměříž není zastoupeno v žádné mezinárodní organizaci zabývající se
udržitelným rozvojem, pokud takto nechápeme Národní síť Zdravých měst ČR, ve které
jsme členem.

Ne.

10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci
zabývající se udržitelným rozvojem. Indikátor sleduje
zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající
se udržitelným rozvojem.;

-1

Město zatím neuvažuje o krocích tímto směrem.

0

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

0

Město Kroměříž každoročně organizuje osvětové kampaně a workshopy na podporu
udržitelného rozvoje. Tyto akce jsou zaměřeny pro širokou veřejnost všech věkových
kategorií, ale také pro zaměstnance MěÚ Kroměříž.

0

Je vidět, že se  v rámci možností město kroměříž snaží
organizovat relevantní akce. Velice kladně hodnotím spolupráce
s NNO ShineBean a doporučuji ve spolupráci pokračovat. Bylo
by vhodné zaměřit se na osvětové akce o klimatických změnách
a jak můžou obyvatelé přispět k jejich zmírnění.

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

rozvojem?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.5. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.5.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.1.5.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 10.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

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.



Spolupracovali jsme s organizací ShineBean, která nám pomohla s vypracováním
Plánu rozvoje globální odpovědnosti pro naše město.

Další naše spolupráce byla s Charitou ČR, kdy jsme uspořádali pro širokou veřejnost
přednášku na téma: Vzdělávání v Africe.

V rámci Zdravého města a MA21 realizujete tyto akce:

Den Země,

Ukliďme svět, ukliďme Česko!,

Do rachoty na kole,

Férová snídaně,

Výstava na stromech,

Fairtradový den,

Jablečný den,

Den vody,

Evropský týden mobility,

Týden zdraví.

Ale kampaně jako Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky a DISPLAY kampaň
město Kroměříž neorganizuje.

Ne

10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu. Indikátor
sleduje výčet osvětových akcí v oblasti změny klimatu.;

-2

Žádné osvětové akce jako Dny energetiky, Display kampaň v oblasti změny klimatu na
území města zatím neproběhly. Nicméně přednášky a workshopy na toto téma
probíhají. Např. dne 4. 4. 2019 se na Domu Kultury od 17:30 uskuteční přednáška ke
klimatickým změnám s názvem Z Arktidy do Kroměříže.
https://www.facebook.com/events/607157149710142/?active_tab=about

0

Město Kroměříž sice neorganizuje výše zmíněné akce, ale uvádí
přehled jiných relevantních akcí. Takže doporučuji pokračovat a
je zde prostor i pro více akcí zaměřených na klimatické změny - v
posledních měsících velice aktuální téma.

Město dlouhodobě spolupracuje s NNO a podniky, kteří se spolupodílejí na organizaci
akcí v oblasti environmentální výchovy.

Organizujeme tyto akce: Den Země, Ukliďme svět, ukliďme Česko!, Do rachoty na kole,
Férová snídaně, Výstava na stromech, Fairtradový den, Jablečný den, Den vody,
Evropský týden mobility, Týden zdraví.

Spolupráce na všech akcích s jednotlivými NNO:

Barbořice, z.s.,Kolem KM, z.s., SVč Šipka, Klubíčko Kroměříž, Vak Kroměříž, 
a.s.,Asociace cykloměst, Na Zemi, ČČK Kroměříž je následují: koordinátor ZM a MA21
vymyslí program, osloví NNO s žádostí o spolupráci. Představí NNO program. Zajistí
prostory, pronájem, finance na akci, dohody, propagaci akce, spotřební materiál, dárky
pro cílovou skupinu, zajistí doprovodný program.

NNO zajistí program odborný dle domluvy s koordinátorem. Koordinátor vyhodnotí akci.

Ano, spolupracuje.

10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy
nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a
globálního vzdělávání. Indikátor sleduje, existuje-li
dlouhodobá a systematická spolupráce města (obce)
s nevládní organizací zabývající se environmentálním
a/nebo globálním vzděláváním.;

Pravidelně spolupracujeme v oblasti environmentální
výchovy s těmito subjekty:

- Barbořice, z.s.

- Kolem KM, z.s.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.2.1. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.2.1.

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.2.1.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

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)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.2.2. Indikátory

https://www.facebook.com/events/607157149710142/?active_tab=about


Spolupráce se všemi NNO organizacemi a na všech akcích je zcela totožná. - SVČ Šipka

- Vak Kroměříž, a.s.

- Asociace cykloměst

- Na Zemi

Do rachoty na kole

1

Město pravidelně a dlouhodobě spolupracuje s NNO působící jak v Kroměříži, tak i
celorepublikově.

0

Město Kroměříž dlouhodobě spolupracuje s organizací
SchineBean a Charitou ČR.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

-1

Oblastí ochrany klimatu a udržitelné energetiky se město nezabývá.

-1

V této oblasti vídím největší prostor pro zlepšení a aktivitu. Není
splněn ani hlavní indikátor - tj. výpočet ekologické stopy. Pro
vyšší kategorie Auditu MA bych doporučila zpracovat.

V současné době město nemá vypočítanou ekologickou stopu.

Ne

10.3.A Orientační ekologická stopa. Indikátor sleduje
tzv. ekologickou stopu, tedy množství zdrojů, které
spotřebováváme a odpadů, které produkujeme,
přepočítané na plochu potřebnou k zajištění daných
aktivit.;

Město nemá vypočítanou ekologickou stopu.

Den Země

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.2.2.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jablečný den - foto

Návodná otázka 10.2.2.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.3

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 10.3

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

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

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.1. Indikátory

https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=CF03EEE215E241C6A5F9FC73B03BA016
https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=1F395F9B36B34A5EA0896FC2B9E67C31
https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=7E6988CF9A7442A695CC2F0444CE17B1


-1

Město nemá vypočítanou ekologickou stopu.

-1

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní indikátor - pro další
postup v kategoriích Auditů MA21 bych doporučila vypočítání
ekologické stopy.

Město podporuje oblast udržitelného rozvoje v několika rovinách:

- snižování energetické náročnosti budov

- podpora alternativních způsobů dopravy

- Kampaně a osvětové akce (Den Země, Jablečný den, ETM, Do rachoty na kole)

- Podpora komunitních akcí (Pochod za slané děti)

Jednotlivé fotky již do systému nelze nahrát.

Všechny pozvánky na akce je možné nalézt na internetových stránkách:
www.zdravemestokromeriz.cz, www.mesto-kromeriz.cz, a na FB města.

Ano, město realizuje "nadstandartní" akce.

10.3.B Příklady dobré praxe. (v oblasti ochrany
klimatu). Indikátor sleduje výčet „nadstandardních“
akcí, které město dělá v oblasti změny klimatu, resp.
v oblasti snižování skleníkových plynů.;

Město realizuje pravidelně:

- 2 cyklojízdy

- kampaň: Do rachoty na kole

- akce: S vláčkem o závod, Jablečný den

- výstavy "Spokojení Dánové"

Výstava - SPOKOJENÍ DÁNOVÉ

1

Příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj lze rozhodně ve městě nalézt.

1

Město Kroměříž vykazuje akce a příklady dobré praxe.

Výpočet emisí CO2 pro město neexistuje.

Nemáme.

10.3.C Emise CO2 a energetický management.
Indikátor sleduje emise oxidu uhličitého a energetický
management města (obce) jako ukazatel pozitivního či
negativního příspěvku ke klimatické změně. Jednotka:
tuny vypouštěného oxidu uhličitého za rok, v oblasti
energetického managementu bez jednotky.;

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.3.1.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.3.1.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

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

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.2.

Nordic walking pochod - foto

Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.3.2.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.3.2.

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

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

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.3. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

http://www.zdravemestokromeriz.cz
http://www.mesto-kromeriz.cz
https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=8C101D95942C41759BED595F9B857A07
https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=95DEAEC59A0648AE92608E1EB6CD7B7A


-1

Město nedisponuje výpočtem emisí CO2 pro zařízení v majetku města.

-1

Jedná o nepovinný indikátor – berte jen jako doporučení
nebo inspiraci pro další postup v kategorii implementace
MA21.

Město nemá zhotovenou energetickou koncepci a nemá ani energetického manažera.

Město do budoucna uvažuje o energetické koncepci. V současné době se snaží o
pasport budov, ale vše je ještě ve fázi přípravy.

-2

V současné době nemá město zpracovanou energetickou koncepci a současně nemá
ani pozici energetického manažera.

-2

Ne

Návodná otrázka 10.3.3.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.3.3.

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

10.3.4. Existuje energetická koncepce města. Má město energetického manažera?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.4. Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.3.4.

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 10.3.4.

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

OPONENTURA

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?

HODNOCENÍ:



Ano

Ano

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

1

Město Kroměříž podporuje etický odchod. Od roku 2015 se začalo zabývat myšlenkou fair
trade a stalo se tak devátým městem v České republice, které myšlenku etického obchodu
systematicky podporuje. Ve městě se pravidelně konají osvětové akce, aktivně pracuje
neformální skupina pro FT, rozšiřuje se síť provozoven, které FT výrobky nabízí. Ve městě
působí Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která se pyšní titulem "Fairtradová škola."
Spolupráce se zmíněnou školou, NNO a studenty, kteří myšlenku etického obchodu
podporují je velmi intenzivní. Probíhá i podpora města nad rámec etického obchodu. Město
spolupracuje se společností ShineBean a Charitou ČR a organizují osvětové akce pro
školy a veřejnost (výstavy, přednášky, workshopy). Z rozpočtu města je každoročně
vyčleněna částka 10 000,- Kč na nákup FT produktů.

1

Kroměříž je FT městem, fair trade výrazně podporuje a šíří
osvětu mezi občany a studenty, žáky (FT škola). Dále působí
neformální FT skupina. Kroměříž spolupracuje s
organizacemi ShineBean a Charita ČR na zvyšování
povědomí o globálních problémech. Možnosti ve zlepšení
podoblasti vnímám v možném navázání spolupráce s
městem z rozvojového regionu, zapojením do
mezinárodních projektů nebo členství v organizacích.
Chápu, že vyčlenění finančních prostředků na rozvojovou
spolupráci, je složitější proces.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

0

Město Kroměříž každoročně organizuje osvětové kampaně a workshopy na podporu
udržitelného rozvoje. Tyto akce jsou zaměřeny pro širokou veřejnost všech věkových
kategorií, ale také pro zaměstnance MěÚ Kroměříž.

0

Je vidět, že se  v rámci možností město kroměříž snaží
organizovat relevantní akce. Velice kladně hodnotím
spolupráce s NNO ShineBean a doporučuji ve spolupráci
pokračovat. Bylo by vhodné zaměřit se na osvětové akce o

Vyjádření auditora

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

FT

den s banány

Oblast 10.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 10.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

https://audity.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=B47D3BABBABF451D8F402F175A55BDA6


klimatických změnách a jak můžou obyvatelé přispět k jejich
zmírnění.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

-1

Oblastí ochrany klimatu a udržitelné energetiky se město nezabývá.

-1

V této oblasti vídím největší prostor pro zlepšení a aktivitu.
Není splněn ani hlavní indikátor - tj. výpočet ekologické
stopy. Pro vyšší kategorie Auditu MA bych doporučila
zpracovat.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.3

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 10.3

Hodnoceni:
Špatná

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

        Město je hodně silné v rámci konceptu FT

        Spolupráce s organizacemi jako je ShineBean a Charita ČR

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-        Chybí ekologická stopa

-        Chybí energetická koncepce města

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

        Více důraz vzdělávání a osvětových akcí na klimatické změny a globální problémy

        Možnost navázat spolupráci se zahraničními městy z relevantních regionů

        Vyčlenění částky na rozvojovou spolupráci

        Celková podpora města ke zmírnění klimatických změn

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

-        Politická vůle

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Celkově audit dokazuje, že se město Kroměříž aktivně zapojuje k činnostem podporující globální odpovědnost. Jak je vidět z auditu, slabá
stránka je především v podoblasti klimatických změn – zde bych doporučila zvýšit aktivitu a systematický přístup. Především v posledních
měsících je toto téma více než aktuální, a to od protestů studentů a žáků nebo po vyhlašování klimatické krize některými městy a MČ – můžete
např. navázat spolupráci se základními školami apod.  Každopádně právě slabé stránky mohou vést naopak k příležitostem.  Celkově tedy tato
podoblast potřebuje více rozpracovat a projevit více otevřenosti vůči tématu /od vzdělávacích akcí, ekologické stopy po energetickou koncepci
města/.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav hodnocení:



Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

Datum tisku / Print date : 10.3. 2021 09:32
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