
GOV1 STRATEGICKO-INSTITUCIONÁLNÍ SITUACE MĚSTA V OBLASTI
ADAPTACE NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU

Číslo GOV1

Název indikátoru Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na
dopady změny klimatu

Oblast G

Definice indikátoru Indikátor hodnotí jako je město/městská část/obec připravena v
oblasti strategicko-institucionální na realizaci systémových
adaptačních opatření. Je založen na potvrzené premise, že
město/městská část/obec bez vytvoření komplexní adaptační
strategie plánu, která je promítnuta jednak do všech relevantních
plánovacích a rozhodovacích procesů a jednak do institucionální
struktury veřejného subjektu, nereaguje, resp. nesystematicky a
často chybně reaguje na dopady změny klimatu.

Jednotka indikátoru %

Klíčová slova Adaptační strategie / plán, klimatická zranitelnost, plánovací a
rozhodovací procesy ve městě/městské části/obci, institucionální
připravenost

Důvod sledování a
využitelnost

Za dobře připravené město/městská část/obec na realizaci
adaptačních opatření se považuje takové město/městská
část/obec, které má zpracovanou kvalitní, na nejnovějších
poznatcích postavenou adaptační strategii/plán (klimatologické
posouzení, hodnocení zranitelnosti, stanovení cílů, stanovení
aktivit, akční plán, schválení vedením samosprávy) a tuto má
promítnutou do všech relevantních rozvojových plánovacích
procesů / dokumentů, její implementace je explicitně promítnuta
do organizační struktury a organizačního řádu města/městské
části/obce, je vytvořena celoměstská/celoobecní odborná
kapacita související s potřebou reakce na dopady změny klimatu
a je zaveden systém monitoringu , hodnocení a aktualizace
adaptační strategie.
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Úplnost, reprezentativnost,
validita

Splnění tohoto indikátoru je nezbytná, ale ne postačující
podmínka pro posouzení připravenosti města/městské části/obce
reagovat na dopady změny klimatu. Součástí připravenosti je
také uvědomění o nezbytnosti adaptovat se na změnu klimatu, a
to tak rozhodovací sféry, jakož i samotných obyvatel v daném
městě/městské části/obce, a to hlavně přes transformaci
plánovacích, povolovacích a rozhodovacích procesů, jakož i
procesů vytváření a údržby infrastruktury.
Indikátor má své limity v subjektivním posouzení kvality
strategického a institucionálního prostředí samosprávy, protože
neexistují na zatím normy / standardy, jakož i indikátor je
postaven rámcově a nemusí vystihovat specifika jednotlivých
měst/městských částí/obcí (např. podle velikosti či typu správy).
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Popis zpracování dat Údaje se získávají buď přímo (z popisu strategických
rozvojových dokumentů, organizační struktury a organizačního
řádu) nebo nepřímo z přezkoumání jednotlivých rozhodnutí či
povolení, případně z průzkumu mezi výkonnými a volenými
zástupci samosprávy, resp. veřejností.
5 (E) - 0 bodů:
Město/městská část/obec v oblasti adaptace na nepříznivé
projevy změny klimatu nerealizuje žádné systematické aktivity a
/ nebo město/městská část/obec má téma adaptace na
nepříznivé projevy změny klimatu (resp. vybrané cíle či
konkrétní opatření) bez podrobné analýzy rozpracovanou /
zahrnutou / zmíněnou jako součást v Programu hospodářského
rozvoje a sociálního rozvoje (PHSR) a / nebo Územním plánu
(ÚPN)
4 (D) -1 bod
Město/městská část/obec má zpracovanou komplexní adaptační
strategii / plán, resp. SECAP (pokud je město/městská část/obec
zapojeno do Paktu starostů a primátorů).
3 (C) - 2 body
Komplexní adaptační strategie je promítnuta v klíčových
rozvojových dokumentech města/městské části/obce PHSR a /
nebo ÚPN.

2 (B) -3 body
Kromě promítnutí adaptační strategie do dokumentů je
promítnuta i do organizační struktury a organizačního řádu
samosprávy (město/městská část/obec má vytvořenou pozici pro
koordinaci / implementaci, resp. je tato úloha začleněna do
pracovní náplně / -í jiných relevantních pozic).
1 (A)
Kromě bodů 4 (D), 3 (C) a 2 (B) má město/městská část/obec
vypracovaný a realizovaný prováděcí mechanismus na
monitoring, hodnocení a aktualizaci adaptační strategie
města/městské části/obce (včetně systematického sběru dat).

Zdroj dat Zdrojem dat je samotné město /městská část/obec

Frekvence sledování 1 x za 2 roky

Ovlivnitelnost městem Město/městská část/obec tento indikátor přímo ovlivňuje.
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Způsob prezentace Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci Klimasken na
pětistupňové škále dle stanovených intervalů

Zodpovědnost Zpracovatel Klimasken, město/městská část/obec
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