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Cíle studie
Cílem předkládané studie bylo sestavit místně specifickou sadu indikátorů udržitelného rozvoje pro
Město Štětí. Sada se skládá z 20 indikátorů, které popisují nejdůležitější charakteristiky udržitelnosti
(kvality života) ve městě.
Sada byla sestavena na základě existujících strategických dokumentů města (Strategický plán města
Štětí z r. 2014 a Strategický plán sociálního začleňování), dotazníkových šetření a anket (Ověřovací
anketa z roku 2014) a setkání zpracovatelů s expertním týmem tvořeným zástupci města (pracovní
skupina vytvořená pro sestavení této sady).
Výstupem studie je materiál obsahující seznam indikátorů a metodické listy, popisující jak, kdy a proč
daný indikátor sledovat.

Místně specifické indikátory
Místně specifické indikátory jsou takové, které odrážejí konkrétní dění a konkrétní požadavky obce či
regionu, pro něž jsou navrženy. Místně specifické indikátory mohou doplňovat a často také doplňují
indikátorové sady, které používají jiné obce či města ke vzájemnému srovnávání (například indikátory
ze sady ECI v České republice). To s místně specifickými indikátory dělat nelze, neboť ty jsou přímo
„ušity na míru“ konkrétní obci či městu.
Z jiného pohledu lze za místně specifické indikátory považovat rovněž ty, které reflektují
nejdůležitější oblasti kvality života v daném městě či obci. Často to jsou indikátory napojené na
strategický dokument obce, zejména na část o strategických cílech. Toto napojení poté plní dvojí
úlohu. Nejen že nám indikátory dokážou říci, zda je strategický plán naplňován, ale rovněž podle nich
lze posoudit, jak se daná obec vyvíjí a rozvíjí.
Soubor místně specifických indikátorů tvoří tzv. indikátorovou sadu. Indikátorové sady jsou soubory
indikátorů vytvořené jako harmonické celky. Jednotlivé ukazatele se vzájemně doplňují a slouží
k získání uceleného pohledu. Mohou ovšem být použity i samostatně a případně dále účelově
kombinovány.
Sledování indikátorů udržitelného rozvoje a tvorba specifické místní sady indikátorů je v souladu
s oficiální politikou Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to s Kritérii místní Agendy 21 v kategoriích
B a A.
Pro dosažení úrovně B vyžaduje po municipalitách:
• Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 – kritérium 15.
• Sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů MA21 – kritérium 16.
Pro dosažení úrovně A je nezbytné:
 Udržení/zlepšování stávajícího stavu a vlivu na UR (dle vlastních nebo standardizovaných
indikátorů) – kritérium 21.1.
 Udržení/zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života v obci/městě a s procesem MA21 –
kritérium 21.2.
Zařazení těchto indikátorů do systému MA21 je ceněným krokem, který ukazuje, že MA21 chce
reagovat na možnosti ovlivnit jevy, jež jsou pomocí indikátorů hodnocené a sledované.

Metodika tvorby místně specifické sady
Při výběru sady místě specifických indikátorů pro město Štětí byla zvolena metoda „Policy-based
approach“, neboli odvození místně specifické sady indikátorů od existujícího strategického
dokumentu1. Tímto dokumentem byl v případě Strategický plán města Štětí a Strategický plán
sociálního začleňování, oba z r. 2014.
V první fázi prací bylo nezbytné definovat klíčové oblasti/tematické okruhy rozvoje města, na
základě kterých byly zvoleny vhodné místně specifické indikátory. Pro toto byla provedena analýza
základních platných strategických dokumentů města; zejména se jednalo o zmíněný Strategický plán
města Štětí pro nadcházející období, s přihlédnutím k jeho nejbližšímu akčnímu plánu pro roky 20152018. Dalším zdrojem informací pro výběr klíčových oblastí byly ankety mezi obyvateli města. Zde
jako stěžejní byla vzata ověřovací anketa vybraných problémů ve městě pojmenovaných obyvateli na
veřejném fóru dne 20. 11. 2014 (ověřovací anketa probíhala v termínu 2. 1. – 31. 1. 2015). Posledním,
třetím a pravděpodobně nejdůležitějším podkladem bylo setkání expertního týmu Městského úřadu
(vedení města, vedoucí odborů a další důležití úředníci), který rovněž definoval pro potřeby tvorby
indikátorů nejdůležitější oblasti života (témata) ve městě a následně mezi nimi provedl i prioritizaci.
Obr.: Schéma tvorby místně specifických indikátorů

Pozn.: MISSI Štětí – Místně specifická sada indikátorů města Štětí
Následně proběhlo definování možných indikátorů k jednotlivým tematickým oblastem/okruhům.
Vznikl tak soubor cca 25 indikátorů reflektujících stanovené okruhy. Tento soubor byl poté redukován
na kýžený počet 20 indikátorů tak, že prioritně byly do místně specifické sady indikátorů zařazeny
indikátory vztahující se k více zdrojům informací.
Výsledná podoba souboru místně specifických indikátorů města Štětí byla určena ve spolupráci se
zástupci města na několika pracovních setkáních a rovněž během zjišťování hodnot indikátorů.
1

Druhým možným přístupem je „Conceptual approach“, kdy indikátorová sada vychází z teorie udržitelného
rozvoje a vybírá indikátory dle vztahů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje.

Struktura metodického listu
Metodický list každého indikátoru je zjednodušená tabulka o 5 polích, která obsahuje (1) název
indikátoru, (2) jeho stručnou definici, (3) jednotku indikátoru, (4) zdroj dat pro zjištění indikátoru,
případně popis zpracování dat a (5) četnost sledování.
Tab.: Navržené místně specifické indikátory
Č
1

Indikátor
Pocit bezpečí
obyvatel
(ECI A.1)

2

Počet trestných
činů
(= index
kriminality)

3

Spokojenost
s fungováním
městské policie
(ECI A.1)

4

Počet uživatelů
drog

Definice
Pocit bezpečí
reprezentativního
vzorku obyvatel města
Štětí vyjádřený
průměrem čtyř
hodnocených položek
(jak je bezpečné: být
přes den doma
s nezamknutými
dveřmi; nechat přes noc
otevřené okno; chodit
v noci po hlavních
ulicích; chodit v noci po
parcích a dalších
plochách). Dotazníkové
šetření se může
realizovat v rámci
sledování indikátoru
Spokojenost obyvatel
s místním
společenstvím (ECI A.1).
Počet trestných činů –
obecná kriminalita
celkem (nápad trestné
činnosti)
zaznamenaných Policií
ČR ve městě Štětí na 10
tisíc obyvatel.
Spokojenost
reprezentativního
vzorku obyvatel města
Štětí s dostupností
(časovou) a kvalitou
služeb městské policie.
Dotazníkové šetření se
může realizovat v rámci
sledování indikátoru ECI
A.1.
Počet zjištěných
uživatelů návykových
látek (tvrdé i měkké
drogy) na 1000 obyvatel
města.

Jednotka
Dosažené bodové
hodnocení –
průměr vnímané
úrovně bezpečnosti
za 4 otázky týkající
se bezpečí
(hodnocení na
stupnici 0-10 při
průzkumu ECI A.1)

Zdroj dat
Dotazníkové
šetření
reprezentativního
vzorku obyvatel.
Zajišťuje město
Štětí, koordinátor
PZM a MA21

Četnost
Jednou
za
dva/tři
roky

Počet na 10 tisíc
obyvatel

Zdroj dat: Policie
ČR, naplnění
indikátoru zajistí:
velitel Městské
policie

Roční

Dosažené bodové
hodnocení –
průměr
spokojenosti za 2
otázky týkající se
městské policie
(kvalita a
dostupnost)
Pozn. hodnocení na
stupnici 0-10 při
průzkumu ECI A.1
Počet uživatelů dle
kvalifikovaného
odhadu pracovníků
K-centra

Dotazníkové
šetření
reprezentativního
vzorku obyvatel.
Zajišťuje město
Štětí, koordinátor
PZM a MA21

Jednou
za
dva/tři
roky

Sdělí K - centrum
na žádost OSV po
ukončení
kalendářního
roku

Roční

Č
5

Indikátor
Podíl osob
ohrožených
chudobou

Definice
Udává procento
příjemců dávek za
minulý rok k celkovému
počtu zletilých obyvatel
Počet vyplacených 1)
dávek příspěvku na
živobytí a 2) dávek
příspěvku na bydlení
(sledovat samostatně).
Udává procento
dlouhodobě
nezaměstnaných (v
evidenci ÚP déle než 1
rok) z celkového počtu
zletilých osob
Počet bytů se sociálním
nájemným (včetně bytů
v domech zvláštního
určení a startovacích
bytů), které jsou ve
městě dostupné, na
počet bytů v bytových
domech (mají 4 a více
bytových jednotek).
Počet registrovaných
poskytovaných
sociálních služeb ve
městě

Jednotka
%

Zdroj dat
Městský úřad,
OSV

Četnost
Roční

6

Podíl dlouhodobě
nezaměstnaných
osob

%

Úřad práce (ÚP)

Roční

7

Podíl bytů s
podporovaným
bydlením

%

Městský úřad,
OMI

Roční

8a

Počet
poskytovaných
sociálních služeb

Počet služeb

Roční

Počet
obsloužených
klientů sociálních
služeb

Počet obsloužených
klientů registrovanými
poskytovateli sociálních
služeb.

Počet klientů

9

Podíl dětí
využívajících
organizované
volnočasové
aktivity ve městě

Udává procento dětí ve
věku do 16 let
pravidelně
navštěvujících dostupné
mimoškolní
organizované aktivity
(kroužky, kluby apod.).

%

Data jsou
dostupná u
poskytovatelů
služeb, shromáždí
je Městský úřad,
OSV
Data jsou
dostupná u
poskytovatelů
služeb, shromáždí
je Městský úřad,
OSV
Data lze získat
např. v rámci
dotazníkového
šetření „Cesty
dětí do/ze školy,
zajišťuje město
Štětí, koordinátor
PZM a MA21

8b

10

Činnost aktivních
spolků
zaměřených na
volný čas,

Objem finančně
uspokojených žádostí
spolků k celkovému
finančnímu objemu

%

Městský úřad, OE

Roční

Roční

Jednou
za
dva/tři
roky

Č

Indikátor
kulturu, sport a
společenský život

Definice
žádostí (o příspěvek od
města na realizované
aktivity ve městě v
uplynulém roce.
Spokojenost
reprezentativního
vzorku obyvatel města
s celkovou kvalitou
veřejného prostoru
vyjádřená průměrem za
položky: kvalita
veřejných prostranství,
náměstí a ulic;
zastavěných ploch a
výstavby; odvozu
odpadu; čistoty města.
Dotazníkové šetření se
může realizovat v rámci
sledování indikátoru ECI
A.1.
Rozloha brownfields
(deprimovaných ploch a
nevyužívaných objektů)
průmyslových a
zemědělských.

11

Spokojenost
obyvatel
s kvalitou
veřejného
prostoru (ECI A.1)

12

Plocha
brownfields
(průmyslových a
zemědělských)

13

Počet opuštěných Počet evidovaných
objektů bydlení
objektů - počet
opuštěných obytných
objektů.

Počet

14

Podíl
udržovaných cest

%

15

Spokojenost
obyvatel
s kvalitou
místního ovzduší
(ECI A.1)

16

Množství
uklizeného
odpadu z černých

Podíl udržovaných cest
(cyklostezek, lesních,
polních a dalších cest)
k celkové plánované
délce optimalizované
cestní sítě v územním
obvodu města dle ÚP.
Spokojenost
reprezentativního
vzorku obyvatel města
s kvalitou ovzduší.
Dotazníkové šetření se
může realizovat v rámci
sledování indikátoru ECI
A.1.
Hmotnost odpadu, který
byl na skládkách
v kalendářním roce

Jednotka

Zdroj dat

Četnost

Dosažené bodové
hodnocení –
průměr za uvedené
4 položky týkající se
kvality veřejného
prostoru
(hodnocení na
stupnici 0-10 při
průzkumu ECI A.1)

Dotazníkové
šetření
reprezentativního
vzorku obyvatel.
Zajišťuje město
Štětí, koordinátor
PZM a MA21

Jednou
za
dva/tři
roky

m2

Data nejsou
v plné míře
centrálně
evidována. Údaje
zajistí Městský
úřad, OSŽP
Data nejsou
v plné míře
centrálně
evidována. Údaje
zajistí Městský
úřad, OSŽP
Městský úřad,
OSŽPD, vstupní
data z ÚPD (nový
ÚP v roce 2016) a
terénní průzkum
průchodných cest

Jednou
za 2
roky

Míra spokojenosti
(průměrné
hodnocení
spokojenosti na
stupnici 0-10)

Dotazníkové
šetření
reprezentativního
vzorku obyvatel.
Zajišťuje město
Štětí, koordinátor
PZM a MA21

Jednou
za
dva/tři
roky

Hmotnost v t

Město Štětí, ŠKS –
Štětské
komunální služby

Roční

Jednou
za 2
roky

Roční

Č
17

18

19

Indikátor
skládek
Množství
komunálního
odpadu po
vytřídění
Spokojenost
obyvatel
s kvalitou veřejné
zeleně (ECI A.1)

Rozvoj občanské
společnosti

Definice
uklizen.
Množství odpadu, které
nebylo vytříděno,
celkem za 1 kalendářní
rok.
Spokojenost
reprezentativního
vzorku obyvatel města
s kvalitou veřejné
zeleně a parků.
Dotazníkové šetření se
může realizovat v rámci
sledování indikátoru ECI
A.1.
Počet organizací,
osadních výborů a
spolků se sídlem na
administrativním území
města.

Jednotka

Zdroj dat

Četnost

Kg/obyvatele

Město Štětí, ŠKS –
Štětské
komunální služby

Roční

Míra spokojenosti
(průměrné
hodnocení
spokojenosti na
stupnici 0-10)

Dotazníkové
šetření
reprezentativního
vzorku obyvatel.
Zajišťuje město
Štětí, koordinátor
PZM a MA21

Jednou
za
dva/tři
roky

Počet

Městský úřad, OS

Roční

Cílové hodnoty místně specifických indikátorů

Indikátor

1. Pocit bezpečí obyvatel
(ECI A.1)

2. Počet trestných činů
(= index kriminality)
3. Spokojenost s fungováním městské
policie (ECI A.1)

4. Počet uživatelů drog
5. Podíl osob ohrožených chudobou

Jednotka

Míra spokojenosti
na stupnici 0-10
jako průměr
vnímané úrovně
bezpečnosti –
hodnocení za 4
otázky týkající se
bezpečí (ECI A1)
Počet na 10 tisíc
obyvatel
Míra spokojenosti
na stupnici 0-10
jako průměr
spokojenosti za 2
otázky týkající se
městské policie (ECI
A1)
Počet na 1000
obyvatel
%

Kýžené výsledky
Poslední známá
hodnota (2015)

Konkretizace
cíle do r. 2025

Cílová
hodnota

4,78

Rostoucí

5,50

313,3

Klesající

250

6,45

Udržet nad
hodnotou

7,00

66,08

Klesající

50,00

12,47

Udržet pod
hodnotou

12,00

Indikátor

Jednotka

Kýžené výsledky
Poslední známá
hodnota (2015)

Konkretizace
cíle do r. 2025

Cílová
hodnota

6. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných
osob

%

4,20

Udržet pod
hodnotou

3,5

7. Podíl bytů s podporovaným
bydlením
8a. Počet poskytovaných sociálních
služeb
8b. Počet obsloužených klientů
sociálních služeb
9. Podíl dětí využívajících
organizované volnočasové aktivity ve
městě
10. Činnost aktivních spolků
zaměřených na volný čas, kulturu,
sport a společenský život
11. Spokojenost obyvatel s kvalitou
veřejného prostoru (ECI A.1)

%

50

Rostoucí

70

Počet služeb

6

Rostoucí

8

Počet klientů

367

Rostoucí

500

%

70,5

Rostoucí

80

% objemu finančně
uspokojených
žádostí spolků
Míra spokojenosti
na stupnici 0-10
jako průměr
spokojenosti za 2
položky týkající se
kvality veřejného
prostoru (ECI A.1)
2
m

72,16

Udržet nad
hodnotou

75

6,68

Rostoucí

7,5

82 064

Klesající

50 000

Počet

17

Klesající

10

14. Podíl udržovaných cest

%

50

Rostoucí

75

15. Spokojenost obyvatel s kvalitou
místního ovzduší (ECI A.1)
16. Množství uklizeného odpadu z
černých skládek

Míra spokojenosti
(0‒10)
Hmotnost v t

4,2

Rostoucí

6

36

Udržet pod
hodnotou

20

17. Množství směsného komunálního
odpadu po vytřídění
18. Spokojenost obyvatel s kvalitou
veřejné zeleně (ECI A.1)
19. Rozvoj občanské společnosti

Kg/obyvatele

239

Klesající

200

Míra spokojenosti
(0‒10)
Počet organizací

7,1

Rostoucí

7,5

77

Udržet

77

12. Plocha brownfields (průmyslových
a zemědělských)
13. Počet opuštěných objektů bydlení

Postup další práce s místně specifickými indikátory
Základní body následné práce s místními specifickými indikátory, aby jejich použití bylo funkční.
1. Sledovat místně specifické indikátory dle schválené metodiky a schváleného harmonogramu,
zaznamenávat hodnoty a určovat jejich trend (rostoucí, klesající či neměnný) a vývoj
vzhledem ke koncepčnímu rámci (pozitivní, negativní, neměnný vývoj).
2. Proškolit volené zástupce a vedoucí odborů v oblasti základní teorie indikátorů a účelu
sledování místně specifických indikátorů.
3. Pravidelně zveřejňovat výsledky místně specifických indikátorů v on-line aplikaci
http://indikatory.ci2.co.cz v sekci městské části a vytvořit systém odkazů na webové stránky
městské části. K vyjádření trendu je vhodné používat symboly šipek a ke zhodnocení vývoje
barvy, smajlíky či jiné symboly (semafor, obláčky ad.).
4. Předkládat jednou za dva roky výsledky místně specifických indikátorů voleným zástupcům
města
Obrázek: Úvodní stránka výsledkového portálu http://indikatory.ci2.co.cz

