
VÝSLEDNÉ STANOVISKO OPONENTNÍHO TÝMU 

(Vyplňuje vedoucí oponentního týmu) 

Municipalita: městská část Praha 10 

Rok oponentury: 2021 

 

A) Průběh oponentury Auditu UR  

Oponentní posouzení prováděl tým pod vedením Mgr. Jitky Burianové. Členové oponentního týmu 

(oponenti a jejich konzultanti) jsou uvedeni u jednotlivých témat níže. Oponenti a konzultanti byli 

vybráni ze Seznamu členů expertního týmu (seznam členů je dostupný na následujícím odkaze): 

https://ma21.cenia.cz/%C3%9Avod/Pro%C4%8Dlenyexpertn%C3%ADhot%C3%BDmu.aspx  

a diskutováni s předsedkyní PS MA21 Ing. arch. Marií Petrovou. Kompletní Audit byl předán všem 

členům oponentního týmu prostřednictvím online prostředí Informačního systému místní Agendy 21, 

do kterého každý z oponentů a konzultantů získal vstupní heslo. Toto vstupní heslo umožnilo 

oponentům vložit do systému jednak komentáře k Auditu, respektive požadavky na jeho doplnění,  

a následně zpracovat hodnotící posudek. Komentáře i hodnotící posudek bylo vždy možné vložit pouze 

k té oblasti, kterou daný oponent hodnotil. K dispozici všem oponentům byl náhled Auditu dalších 

oblastí, což jim umožnilo utvořit si celkový přehled o daném městě a dohledat případně ty informace, 

které s jeho tématem úzce souvisely. Na základě finálních verzí oponentních hodnocení zpracoval 

vedoucí oponentního týmu výsledné stanovisko, které je předáno k projednání PS MA21 jako podklad 

pro rozhodnutí o udělení kategorie „B“ MA21 (viz níže).  

 

B) Dokumentace  

Nedílnou součástí Výsledného stanoviska oponentního týmu je kompletní Audit UR městské části 

Praha 10 v roce 2021 a oponentní hodnocení jednotlivých témat, které jsou umístěny na webové 

adrese: https://audity.ma21.cenia.cz/cs-cz/Audity  

Metodika hodnocení udržitelných měst: Audit udržitelného rozvoje pro realizátory MA21 v ČR, která 

byla použita při zpracování Auditu UR a podle které proběhla oponentura je k dispozici na webové 

adrese: https://ma21.cenia.cz/%C3%9Avod/Prorealiz%C3%A1tory.aspx (viz Aktuální dokumenty  

k MA21).  
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C) Hodnocení sledovaných témat UR 

Téma Hodnocení Oponent a konzultanti k tématu 

1. Správa věcí veřejných a 
územní rozvoj 

Správa věcí veřejných -  
uspokojivý stav tématu z 
hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 
 
Územní rozvoj - uspokojivý 
stav tématu z hlediska 
principů udržitelného 
rozvoje – s podmínkami 
 
Hodnocení za celé téma – 
uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek pro oblast 1A a 
s podmínkami pro oblast 
1B územní rozvoj (viz níže) 
 

Oponent (veřejná správa) 

• Zuzana Drhová 
Konzultant 

• Jana Uchytilová 
 
 
Oponent (územní rozvoj) 

• Lenka Burgerová 
Konzultant 

• Eliška Zímová 

Byly stanoveny následující podmínky 
 
Pro oblast 1B Územní rozvoj: 

- Zaměření se na systémové využití kvalitativního kritéria při výběru projektantů veřejných 
staveb a prostranství a pořádání architektonických soutěží za účelem zvýšení kvality 
veřejných staveb a veřejného prostoru.  

- Městská část pokračuje v prodeji bytů z bytového fondu a prodeji pozemků, v současné 
situaci by bylo vhodné spíše akvizice a držení těchto komodit. Zde je třeba pro další období 
zpracovat a kvalitními a podrobnými daty podložit a zdůvodnit strategii zacházení s byty a 
pozemky. Byty a pozemky svěřené do správy MČ by měly mít jasnou koncepci využití a 
definovaný scénář možného vývoje tak, aby přispěly k posílení komunitních služeb a 
udržitelnému rozvoji Prahy 10.  

 

 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

2. Životní prostředí Uspokojivý z hlediska 
principů udržitelného 
rozvoje – bez podmínek 

Oponent 

• Tomáš Hák 
Konzultant 

• Eva Jonešová 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

3. Udržitelná spotřeba a výroba Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 

Oponent 

• Pavel Růžička 
Konzultant 

• Tereza Votočková 



 

 

 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

4. Doprava Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 
 

Oponent 

• Vojtěch Máca 
Konzultant 

• Hana Brůhová-Foltýnová 
 

 

 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

5. Zdraví Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 
 

Oponent 

• Stanislav Wasserbauer 
Konzultant 

• Jana Böhmová 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

6. Místní ekonomika a 
podnikání 

Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 

Oponent 

• Jan Přikryl 
Konzultant 

• Jana Kouřilová 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

 7. Vzdělávání a výchova Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 
 

Oponent 

• Dana Kapitulčinová 
Konzultant 

• Tomáš Komrzý 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

8. Kultura a volný čas Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 
 

Oponent 

• Linda Krajčovič 
Konzultant 

• Tereza Raabová 
 

 

 

 



 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

9. Sociální prostředí Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje – bez 
podmínek 
 

Oponent 

• Hana Geissler 
Konzultant 

• Roman Haken 

 

 

 

Téma Hodnocení  Oponent a konzultanti k tématu 

10. Globální odpovědnost Uspokojivý stav tématu 
z hlediska principů 
udržitelného rozvoje –  
S podmínkami 
 

Oponent 

• Jiřina Vargová 
Konzultant 

• Pavel Nováček 

Byly stanoveny následující podmínky: 
- Doplnění koncepčního přístupu k dílčím tématům globální odpovědnosti (viz. relevantní 

kapitoly auditu) 
- Postupné řešení i vyhodnocování nejen jejich systematické podpory (finančně dotační, 

osvětově vzdělávací, morální i humanitární), ale i přínosů, nezdarů, trendů vývoje a vlivů na 
udržitelný rozvoj 

- Rozšiřování a zlepšování spolupráce s místní komunitou (občany, NNO, podnikateli, 
vzdělávacími organizacemi, aj.) ve vazbě na témata globální odpovědnosti 

- Realizace participativně identifikovaných záměrů, vhodné aktivity, projekty 
- Pravidelný monitoring a vyhodnocování všech indikátorů globální odpovědnosti 
- Pozitivní dokončení spolupráce/partnerství s municipalitou/komunitou z rozvojového světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D) Shrnutí hodnocení  

Výsledky shrnuje následující tabulka: 

Téma Hodnocení  Podmínky 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj splňuje pro oblast 1A ne, pro 
oblast 1B ano 

2. Životní prostředí splňuje ne 

3. Udržitelná spotřeba a výroba splňuje ne 

4. Doprava splňuje ne 

5. Zdraví splňuje ne 

6. Místní ekonomika a podnikání splňuje ne 

7. Vzdělávání a výchova splňuje ne 

8. Kultura a volný čas splňuje ne 

9. Sociální prostředí splňuje ne 

10. Globální odpovědnost splňuje ano 

 

Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že z hlediska zpracovaného Auditu městská část 

Praha 10 splňuje předpoklady nutné pro obhájení kategorie „B“ v roce 2021. 

 

 E) Hodnotící výrok  

Oponentní tým na základě provedené oponentury Auditu udržitelného rozvoje doporučuje přidělit 

městské části Praha 10 kategorii „B“ MA21 v roce 2021. Doporučení je určeno Pracovní skupině pro 

místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.  

 

V Praze dne 12. listopadu 2021 

Mgr. Jitka Burianová v. r., vedoucí oponentního týmu v roce 2021 


