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6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

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

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Audit UP je v zásadě přehledný a srozumitelný, v opravené verzi auditu již i více méně úplný.

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

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Audit UR je v tématu 6 kompletní a v opravené verzi auditu již odpovídá na všechny návodné otázky, byť s různou mírou
podrobnosti a aktuálnosti. 

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?

HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Audit UR v opravené verzi využívá povinné i doporučené indikátory - často však jen formálním způsobem (bez hlubšího rozboru obsahu)

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje



6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

1

MČ Praha 10 se ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
2020 - 2030" systémově věnuje spolupráci a podpoře podnikatelských subjektů, a to jak v
budoucnu vytvoření Koncepce pro rozvoj podnikání, tak spolupráce s podnikateli na akcích
MČ nebo na setkáních s podnikateli ke zjišťování jejich potřeb a předávání informací.
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Praha 10 se při podpoře podnikání opírá o svůj Strategický
plán (SP) a v souladu s ním využívá řadu aktivních nástrojů,
jakými jsou průzkumy potřeb, zvýhodněné pronájmy, tržiště,
propagace místních malých a středních podniků apod. I v
upravené verzi sebehodnocení však chybí komentář k
účinnosti dopadů těchto aktivit. Podle statistiky nicméně
počet podnikatelských subjektů roste, stejně uspokojivě
vyznívá vývoj nezaměstnanosti.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

1

MČ Praha 10 nastavila spolupráci s místními podnikateli a firmami v rámci společných
setkání, jejich zapojení do tvorby "Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030", společné diskuzi u kulatých stolů tematicky zaměřených a
spolupracuje s nimi při pořádání místní veřejných akcí společenských, kulturních nebo
sportovních.
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Praha 10 se presentuje - z větší části právem - jako MČ s
rozvinutou spoluprací mezi samosprávou a podnikateli.
Kromě spolupráce na tvorbě SP jde o organizaci
pravidelných setkání, společných akcí, kulatých stolů a
průzkumu potřeb. V opravené verzi Auditu je správně
zdůrazněna role Komise Rady MČ pro rozvoj podnikání jako
institucionální základny spolupráce samosprávy a
podnikatelů, a popsány jsou zde i nové nástroje podpory
(např. zvýhodněné nájmy). K dokonalosti auditu nicméně i
nadále chybí kvantifikace, zhodnocení efektivity spolupráce
vč. zpětné vazby hodnocení ze strany samotné
podnikatelské veřejnosti. 

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Rekapitulace auditu UR

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Oblast 6.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
Stabilní

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.2

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 6.2

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
Stabilní

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.3

Hodnoceni:

Oblast 6.3

Hodnoceni:

https://auditymc.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=34BEACB2E2204973A347DD2318004F0F


1

Podpora cestovního ruchu je realizována prostřednictvím různých akcí MČ Praha 10, které
jsou hojně navštěvovány. MČ Praha 10 má lokální naučné stezky, které objasňují některá
zajímavá místa po celé Praze 10. Návštěvník Prahy 10 má možnosti v této městské části se
ubytovat, občerstvit, pobavit i poznat zajímavé nemovité památky nebo vily se svojí historií,
např. Čapkova vila. MČ Praha 10 je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou -
autobusy, tramvaje, linka A metra, která je napojena na střed Prahy.

0

0

Cestovní ruch sehrává v ekonomickém a sociálním životě
Prahy 10 vcelku okrajovou úlohu, audit i tak zmiňuje
podpůrné akce, péči o památky apod., realizované ze strany
MČ. Tyto akce však mají spíše lokální charakter - pokud jde
o cestovní ruch je Praha 10 "v závěsu" za centrálními částmi
metropole. To platí evidentně i o vývoji počtu ubytovaných,
který (včetně dopadů Covid - 19 v poslední době) vcelku
kopíruje vývoj Prahy jako celku.     

Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Uspokojivá

Trend:
Stabilní

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje

VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

koupěschopná poptávka na místním trhu
systematická komunikace s místními podnikateli a firmami
existující systém podpory místních organizací v pořádání kulturních akcí
(finanční, propagační)

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

slabá podpora začínajících podnikatelů formou
vzdělávacích seminářů, tzv. podnikatelský
inkubátor
existence hlučných provozů převážně v nočních
hodinách (např. hotely, herny)
zdlouhavé úřední postupy (např. při pořizování
předzahrádky)
pomalé rozšiřování služeb pro občany (zavést
poštu, infocentrum na Skalce, knihobudky apod.)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

podpora vzniku coworkingových center (jako prostoru pro síťování a sdílení dobré
praxe)  
spolupráce městské části s Hospodářskou komorou 
podpora mikro a malých podniků (např. pronájem prostor, zásobník projektů,
propagace)  
vznik manuálu pro pronájem veřejných prostranství   
smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích a jejich blízkého okolí 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

nezvládnutý urbanistický rozvoj MČ

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

MČ Praha 10 dosahuje v tématu 6 vcelku uspokojivých výsledku a to dlouhodobě. Jako pozitivní se jeví práce s a na Strategickém plánu, hlavně však lze pochválit
velmi dobrou strukturu, výsledky a institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s místními podnikateli a firmami. Zároveň jsou významně rozvíjeny
možnosti pro výměnu informací i mimo oficiální struktury v komisích Rady města. V roce 2020 je evidentní aktivní přístup MČ Prahy 14 k řešení předpokládaných
negativních ekonomických dopadů na místní ekonomiku v souvislosti s celonárodními omezeními aplikovaných v důsledku pandemie Covid-19. 

Pokud jde o podporu zaměstnanosti jsou využívány spíše standardní nástroje, což se zdá při současném stavu trhu práce jako dostačující.

MČ Praha 10 nepatří mezi turistické destinace, svou "doplňkovou" úlohu v cestovním ruchu však zvládá dobře (akce pro veřejnost, péče o památky, ubytovací
kapacity apod.)

Audit k tématu 6 obsahuje mnoho užitečných informací, které ale bohužel nejsou vždy adekvátně vyhodnoceny. Proto pro další období
doporučujeme soustředit pozornost na rozbor efektivity podpůrných aktivit jak při podpoře podnikání, tak cestovního ruchu, tak při operacích na místním trhu práce
(vynaložené prostředky versus dosažené výsledky).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ Praha 10 může vykázat v oblasti místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti vcelku uspokojivými výsledky. Dle poskytnutých podkladů v opravené verzi
auditu lze tuto MČ u tématu 6 hodnotit na úrovni B s tím, že pro další období a vývoj bychom doporučili soustředit se více na kvalitativní (efektivnost aktivit) než na



6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

1

MČ Praha 10 se ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030" systémově
věnuje spolupráci a podpoře podnikatelských subjektů, a to jak v budoucnu vytvoření Koncepce pro rozvoj podnikání,
tak spolupráce s podnikateli na akcích MČ nebo na setkáních s podnikateli ke zjišťování jejich potřeb a předávání
informací.

1

0

Praha 10 se při podpoře
podnikání opírá o svůj
Strategický plán (SP) a v
souladu s ním využívá řadu
aktivních nástrojů, jakými jsou
průzkumy potřeb, zvýhodněné
pronájmy, tržiště, propagace
místních malých a středních
podniků apod. I v upravené verzi
sebehodnocení však chybí
komentář k účinnosti dopadů
těchto aktivit. Podle statistiky
nicméně počet podnikatelských
subjektů roste, stejně
uspokojivě vyznívá vývoj
nezaměstnanosti.

MČ Praha 10 klade důraz na dlouhodobou a koncepční spolupráci s podnikateli, proto Rada MČ Praha 10 zřídila jako svůj
poradní orgán Komisi pro podporu podnikání, která si klade za cíl navazovat a prohlubovat spolupráci samosprávy s
místními podniateli a firmami, projednávat podněty od podnikatelů působících na území Prahy 10. Místostarosta MČ Praha
10 Ing. arch. Martin Valovič má přímo ve své gesci podporu podnikání.

MČ Praha 10 si také vypracovala svůj první "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030". MČ Praha 10

6.1.A Podpora
zaměstnanosti, podnikání
a diverzifikace struktury
místní ekonomiky;

kvantitativní část problematiky. 

Stav hodnocení:

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Oblast 6.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
Stabilní

6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů?

Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 6.1.1 Indikátory

https://auditymc.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=34BEACB2E2204973A347DD2318004F0F
https://praha10.cz/volene-organy/rada-mc/komise-rady/komise-pro-podporu-podnikani


Postup jeho zpracování byl realizován dle "Metodiky hodnocení udržitelných měst", tj. podle auditů udržitelného rozvoje. V
oblasti nazvané "Praha 10 Podnikavá" (Místní ekonomika a podnikání) jsou ve strategickém cíli "Praha 10 pro podnikatele,
podnikatelé pro Prahu 10" uvedena tato opatření:

Vytvořit funkční systém spolupráce mezi radnicí a podnikateli,
Podporovat oboustranně prospěšnou spolupráci mezi městskou částí a podnikateli.

V rámci konkrétních aktivit pro naplnění strategického cíle bude zpracována analýza podnikatelů a jejich potřeb. V
současné době je připravováno v rámci rekonstrukce Kolbenovy vily její využití mimo jiné pro coworkingové centrum.

Městská část nabízí podnikatelům k pronájmu volné nebytové prostory, které jsou zkolaudované pro využití např. na
prodejnu, sklad, restauraci, nebo služby (kadeřnictví, manikúru, pedikúru a masáže) nebo ordinace. Pozemky svěřené do
správy městské části pronajímá a konají se na nich oblíbené farmářské trhy, na kterých mohou nabízet zboží nejen místní
podnikatelé.

Mapa nebytových prostor k pronájmu

V červenci 2020 v důsledku pandemické situace, která krom zdraví obyvatel dopadala také na podnikatele, schválila Rada
MČ Praha 10 jednorázové poskytnutí peněžité pomoci (daru) - tzv. COVID-Starostrašnická. Jednalo se o podporu malých a
drobných podnikatelů provozujících svou činnost v ulici Starostrašnická a jejím nejužším okolí, kteří jednak utrpěli ztráty v
důsledku vyhlášení nouzového stavu, druhak je postihla letní rozsáhlá rekonstrukce ulice Starostrašnická. Celková
vyčlenená částka ve výši 1 milion Kč byla rozdělena mezi 44 subjektů.

rok 2020: 45712

Spolupráce na
znovuotevření
Farmářských trhů na
Kubánském náměstí
(pozemek MČ Praha 10)
a spolupráce na
společných akcích pro
veřejnost. Spolupráce
veřejného, neziskového
a soukromého sektoru
na akcích "malešických
spolků"

spolupracuje s
podnikateli na pořádání
veřejných akcí např.
zprostředkováním účasti
s možností prezentace
nebo prodeje svých
výrobků. Nabízí k
pronájmu své nebytové
prostory a zjišťuje
potřeby podnikatelů ne
vzájemných setkáních
pořádaných Komisí pro
podporu podnikání. V
důsledku covidové
pandemie a následné
rozsáhle rekonstrukce,
která dále výrazně
omezila činnost zdejších
podnikatelů. schvália
Rada MČ okamžitou
finanční pomoc ke
zmírnění dopadů obou
skutečností.

6.1.B Počet
podnikatelských subjektů;

Podnikatelské subjekty
každoročně v MČ Praha 10
narůstají. Na základě sběru
podnětů občanů v roce 2019
pro tvorbu strategického
plánu bylo zjištěno, že v
určitých lokalitách občané
vnímají absenci některých
služeb, např. na Skalce
chybí pošta, naopak v oblasti
Vršovic je dostatek
restaurací, kaváren.

6.1.D Příklad dobré praxe
(z oblasti podpory
zaměstnanosti a
podnikání);

Trhy na Kubáni

Malešické spolky

0

MČ Praha 10 má nově "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", který bude realizován

0

0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.1.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 6.1.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
Stabilní

https://www.praha10.cz/bydleni/pronajem-nebytovych-prostor
https://praha10.cz/dar
https://praha10.cz/Portals/0/docs/OKP/Dar starostrasnicka/starostrasnicka_podporeno.pdf?ver=2020-08-21-143315-040
http://www.farmarsketrziste.cz/kuban
http://malesice.eu/


pomocí Akčních plánů - prvně v roce 2021. Nyní je nastavována spolupráce s podnikateli v komisi pro podporu
podnikání.

Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 10 dlouhodobě
vykazuje vzestupný charakter.

Počet podnikatelských subjektů ve správním obvodu MČ Praha 10 narostl za rok 2020 cca o 2000.

Tabulka 1: Soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona na Praze 10 (zdroj: Statistika RŽP)

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

právnické osoby 11278 11794 12255 13109 13994 14737 15330

fyzické osoby 26637 26950 27362 27965 28467 29036 30382

podnikatelé celkem 37915 38744 39617 41074 42461 43773 45712

Tabulka č. 2 Počet vydaných živnostenských oprávnění na Praze 10

Rok 2019 2020

Počet živnostenských oprávnění 60 898 63 984

Zdroj: Statistika RŽP

rok 2020: 45712

6.1.B Počet
podnikatelských subjektů;

1

Počet podnikatelských subjektů se zvyšuje.

0

0

V hlavním městě Praze vzrůstá nabídka volných pracovních míst a klesá podíl nezaměstnaných osob. Městská část
Praha 10 kopíruje trend v hlavním městě. Ve srovnatelně lidnatých městských částech je podíl nezaměstnaných osob
velice podobný (např. Městská část Praha 8 – 2,2 %, Městská část Praha 6 – 1,8 %).

Městská část Praha 10 pomocí projektů podpořila rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a ty, kteří byli krátce
po jejím ukončení registrováni na Úřadu práce, při jejich návratu do zaměstnání. Projekt s názvem „Práce a rodina – jde
to“ byl realizován v období března 2013 – srpna 2014. Dalším z projektů byl projekt s názvem „Podpora
nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“, který byl realizován od 1. 10. 2013
do 31. 3. 2015. Další 2 projekty byly realizovány již dříve.

Na MČ Praha 10 je nezaměstnanost nízká, došlo ke snížení proti předchozím rokům. V době, kdy byla míra
nezaměstnanosti vyšší, realizovala městská část několik projektů, které byly zacíleny na znevýhodněné skupiny obyvatel
při vstupu na trh práce, např. návrat do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené „Práce a rodina – jde to!“ a
„Podpora nezaměstnaných osob 50+“ V současnosti městská část řeší problematiku podporou subjektů a poskytuje
dotace, např. na projekty: „Z domova zpět do společnosti“, „Do práce s hendikepem“, „Podporované zaměstnávání pro
občany Prahy 10“.

Počet úspěšně podpořených osob v projektu „Práce a rodina – jde to!“: 127 a 73 úspěšných účastníků projektu
„Podpora nezaměstnaných osob 50+“. Pro vybrané absolventy tohoto projektu byla připravena tréninková placená
pracovní místa na tři měsíce, které absolvovalo 31 účastníků.

Podíl nezaměstnaných osob v % v Praze 10 (zdroj: ČSÚ)

2014 - 4,55

rok 2020 - 3,7 %

6.1.C Podíl
nezaměstnaných osob;

podíl nezaměstnaných osob
dlouhodobě klesá, s
výjimkou pandemického
roku 2020

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v městské části?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 6.1.2 Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.1.2

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 6.1.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
Stabilní

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 6.1.3 Indikátory



2015 - 4,17

2016 - 3,3

2017 - 2,39

2018 - 1,8

2019 - 1,9

2020 - 3,7

Volná pracovní místa celkem v hl. m. Praze (zdroj: ČSÚ)

2014 - 9426

2015 - 15016

2016 - 21054

2017 - 42380

2018 - 67323

2019 - 74 905

2020 - 81 719

Tabulka: Vývoj nezaměstnanosti 2017-2020 (zdroj: ČSÚ)

Rok Lokalita
Uchazeči o
zaměstnání v
evidenci úřadu práce
celkem

Dosažitelní
ve věku

Podíl
nezaměstnaných
osob (v %)

Z
toho
ženy
(%)

Pracovní místa
v evidenci úřadu
práce celkem

Obyvatelstvo
ve věku

15 - 64 let 15-64 let

celkem

2017 Hl.m.
Praha 21 787 19 827 2 53 42 380 10 470

2017 Praha
10 1 885 1 655 2 54 1 552 887

2018 Hl.m.
Praha 18 476 16 461 2 52 67 323 8 580

2018 Praha
10 1 407 1 248 2 53 2 024 653

2019 Hl.m.
Praha 17 955 16 298 1,9 52 74 905 854 866

2019 Praha
10 1 447 1 314 1,9 52 1 707 69 155

2020 Hl.m.
Praha 32 107 30 230 3,5 51 81 719 862 264

2020 Praha
10 2 713 2 573 3,7 51 1 651 69 433

Ačkoliv kvůli vládním opatřením v důsledku pandemie COVID-19 došlo k omezení fungování ekonomiky a následnému
nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání, nedošlo k poklesu počtu volných pracovních míst. To je dáno dlouhodobým
nesouladem mezi kvalifikační strukturou volných pracovních míst a uchazečů o zaměstnání. Většina uchazečů v Praze
nemá zájem o volná pracovní místa nabízená úřadem práce, protože většina těchto míst je určena pro málo
kvalifikované uchazeče. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xa/nezamestnanost-v-hl-m-praze-v-roce-2020

0

Míra nezaměstnanosti spojených s opatřením COVID-19 v posledním roce stoupá.

0

0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.1.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 6.1.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
Stabilní

https://www.czso.cz/csu/xa/nezamestnanost-v-hl-m-praze-v-roce-2020


6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

1

MČ Praha 10 nastavila spolupráci s místními podnikateli a firmami v rámci společných setkání, jejich zapojení do tvorby
"Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", společné diskuzi u kulatých stolů
tematicky zaměřených a spolupracuje s nimi při pořádání místní veřejných akcí společenských, kulturních nebo
sportovních.

1

0

Praha 10 se presentuje - z větší
části právem - jako MČ s
rozvinutou spoluprací mezi
samosprávou a podnikateli.
Kromě spolupráce na tvorbě SP
jde o organizaci pravidelných
setkání, společných akcí,
kulatých stolů a průzkumu
potřeb. V opravené verzi Auditu
je správně zdůrazněna role
Komise Rady MČ pro rozvoj
podnikání jako institucionální
základny spolupráce
samosprávy a podnikatelů, a
popsány jsou zde i nové
nástroje podpory (např.
zvýhodněné nájmy). K
dokonalosti auditu nicméně i
nadále chybí kvantifikace,
zhodnocení efektivity
spolupráce vč. zpětné vazby
hodnocení ze strany samotné
podnikatelské veřejnosti. 

MČ Praha 10 klade důraz na dlouhodobou a koncepční spolupráci s podnikateli, proto Rada MČ Praha 10 zřídila jako
svůj poradní orgán Komisi pro podporu podnikání, která si klade za cíl navazovat a prohlubovat spolupráci samosprávy
s místními podniateli a firmami, projednávat podněty od podnikatelů působících na území Prahy 10.

Současně vedle této komise funguje také Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, kde je přímo
zastupen svým plnohodnotným členstvím manažer firemních vztahů a sociální odpovědnosti společnosti Tesco Stores
ČR. Právě na území MČ Praha 10 se totiž nachází hlavní sídlo společnost Tesco Stores ČR pro celou střední a
východní Evropu.

Již v rámci tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 oslovila MČ Praha 10 na
jaře 2019 podnikatele formou dotazníku ke zjištění jejich potřeb. K oslovení využila spolupráci s Hospodářskou
komorou hl. m. Prahy, proto bylo osloveno celkem 377 podnikajících subjektů – členů Hospodářské komory na území
MČ Praha 10. Dále bylo osloveno dalších 89 podnikatelů z vlastních zdrojů MČ Praha 10 (seznam nebytových prostor,
vlastní rešerše). Z dotazníku vyplynulo, že by podnikatelé uvítali společná setkání.

Z tohoto důvodu Komise pro podporu podnikání uspořádala na podzim 2019 první setkání s podnikateli na
téma zavedení zón placeného stání. V roce 2020 bylo setkání z důvodu pandemie zrušeno. Původní záměr Komise pro

Spolupráce s místními
podniky je realizována
formou jejich účasti na
veřejných kulturních,
sportovních a
společenských akcích
MČ.

6.2.A Spolupráce s
místními podniky;

V

únoru 2021 MČ Praha 10
uspořádala online diskuzní
fórum podnikatelů z Prahy
10, v rámci něhož šest
panelistů z řad podnikatelů a

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.2

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Oblast 6.2

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
Stabilní

6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se

zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako

jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana

vodních zdrojů ap.)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 6.2.1 Indikátory

https://praha10.cz/volene-organy/rada-mc/komise-rady/komise-pro-podporu-podnikani
https://praha10.cz/akce-a-projekty/mistni-agenda-21/zakladni-informace-o-agende-21/komise-pro-strategii-zdraveho-mesta-a-mistni-agendu-21
https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-podnikatelske-prostredi-desitky/
https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-podnikateli-k-tematu-parkovani-a-zony-placeneho-stani/
https://www.facebook.com/135248715455/videos/450596329709818


podporu podnikání byl zvát podnikatele na společná setkání alespoň 2x ročně.

V únoru 2021 však MČ Praha 10 uspořádala online diskuzní fórum podnikatelů z Prahy 10, v rámci něhož šest
panelistů z řad podnikatelů a živnostníků hovořilo o tom, co jim aktuální koronavirová krize dala a vzala. Sledujícím
Desítkového fóra se představili majitelé kavárny, restaurace, centra jógy a firem zaměřených na účetnictví, deskové hry
a audiovizuální technologie.

V rámci expertních pracovních skupin, které byly v září a říjnu 2019 zapojeny do tvorby Strategického plánu MČ Praha 10,
byli účastni i zástupci podnikatelů. Podnikatelé mohou podávat své podněty na webu MČ Praha 10 - odkaz pro podání
podnětů.

Podnikatelé jsou zváni na veřejná projednání nebo kulaté stoly tematicky zaměřené. V roce 2019 se například
uskutečnilo šest tzv. kulatých stolů se subjekty vykonávající svou podnikatelskou činnost na území Bohdalec-Slatiny za
účasti místostarosty pro podporu podnikání Ing. arch. Martina Valoviče pro účely najití koncensu pro dopracování
urbanistické studii Bohdalec-Slatiny v návaznosti na podnikatelské aktivity a záměry vlastníků předmětných pozemků.
Zápisy ze setkání.

S provozovateli a majiteli "hlučných" restaurací a hotelů jsou pořádána setkání z důvodu stížností občanů.

Pro developery/podnikatele, kteří mají zájem na území MČ Praha 10 realizovat své developerské záměry, zpracovala MČ
Praha 10 ve spolupráci s ČVUT dokument "Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích", který
schválilo 2. března 2020 ZMČ Praha 10. V ní mají developeři jasné podmínky možné účastni na budování veřejné
infrastruktury.

MČ Praha 10 se zapojila do kampaně "Dost bylo plastu", a tím vyzvala i podnikatele k tomuto opatření.

Metodika spoluúčasti
privátního sektoru na
veřejných výdajích je
východiskem pro další
spolupráci se
soukromým sektorem.

živnostníků hovořilo o tom,
co jim aktuální koronavirová
krize dala a vzala. Sledujícím
Desítkového fóra se
představili majitelé kavárny,
restaurace, centra jógy a
firem zaměřených na
účetnictví, deskové hry a
audiovizuální technologie.

V roce 2019 se uskutečnilo
6 kulatých stolů s podnikateli
a soukromými společnostmi
ohledně plánované proměny
brownfieldu Bohdalec x
Slatiny. V rámci veřejného
setkání k tvorbě
strategického plánu se
mohli zapojit do  diskuze
nad SWOT analýzami na
téma místní ekonomika a
podnikání. Místní farmáři se
prezentují na farmářském
trhu na Kubáni.

Zápis ze setkání s
podnikateli v roce
2019

6.2.B Příklad dobré praxe
(spolupráce s místními
podniky) ;

metodika

1

MČ Praha 10 výrazně usiluje o průběžnou a korektní komunikaci s místními podnikateli a firmami s cílem hledat a
nacházet oběma stranám prospěšná řešení - prostřednictvím pravidelných setkávání, zapojení do rozhodovacích
procesů městské části i skrze zřízenou Komisi Rady MČ pro podporu podnikání.

0

0

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

1 0

Programové prohlášení RMČ Praha 10 poro volební období 2018 - 2022

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.2.1

Hodnoceni:
Dobrá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 6.2.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
Stabilní

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnoceni oblasti:

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.3

Hodnoceni:

Oblast 6.3

Hodnoceni:

https://www.facebook.com/135248715455/videos/450596329709818
https://strategieprodesitku.cz/blog/pracovni-skupina-b-majetek-mestske-casti-ekonomika-a-rozvoj-podnikani/
https://strategieprodesitku.cz/blog/podnikam-na-desitce/
https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/navrh-urbanisticke-studie-bohdalec-slatiny-brownfield-strasnice
https://strategieprodesitku.cz/podnety/
https://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/mc-praha-10-ma-unikatni-metodiku-kterou-motivuje-developery-k-financni-spoluucasti-na-verejne-infrastrukture?articleid=3120
https://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/praha-10-snizuje-spotrebu-jednorazoveho-plastoveho-nadobi-a-obalu?articleid=2898
https://auditymc.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=659F8C906D8D421D89A9C7D728E6D841
https://www.farmarsketrziste.cz/kuban
https://auditymc.ma21.cenia.cz/DesktopModules/MA21_AudityFiles/API/FileApi/DownloadFile?souborUid=8F56242A2EFD4EB8B8DFD2CEC8C861AC
https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/metodika-spoluucasti-privatniho-sektoru-na-verejnych-vydajich


Podpora cestovního ruchu je realizována prostřednictvím různých akcí MČ Praha 10, které jsou hojně navštěvovány. MČ
Praha 10 má lokální naučné stezky, které objasňují některá zajímavá místa po celé Praze 10. Návštěvník Prahy 10 má
možnosti v této městské části se ubytovat, občerstvit, pobavit i poznat zajímavé nemovité památky nebo vily se svojí
historií, např. Čapkova vila. MČ Praha 10 je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou - autobusy, tramvaje, linka
A metra, která je napojena na střed Prahy.

0

Cestovní ruch sehrává v
ekonomickém a sociálním
životě Prahy 10 vcelku okrajovou
úlohu, audit i tak zmiňuje
podpůrné akce, péči o památky
apod., realizované ze strany MČ.
Tyto akce však mají spíše
lokální charakter - pokud jde o
cestovní ruch je Praha 10 "v
závěsu" za centrálními částmi
metropole. To platí evidentně i o
vývoji počtu ubytovaných, který
(včetně dopadů Covid - 19 v
poslední době) vcelku kopíruje
vývoj Prahy jako celku.     

Cestovní ruch na území MČ Praha 10 s ohledem na historicky významný stavební fond nenabízí ucelený soubor, který by
uspokojil poptávku po objektech obecně širokou veřejností považovaných za atraktivní. Jde spíše o jednotlivé nemovité
kulturní památky (např. Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích).

Pro užší skupinu zájemců je však možné zmínit pozoruhodné stavby, které dokládají městský vývoj ve 20. století. Jde
zejména o řadu městských vil, které jsou dodnes v držení soukromých vlastníků, či drobnou sakrální architekturu,
ztrácející se v osídlených plochách (např. modlitebna Bét-el ve Strašnicích).

V MČ Praha 10 je několik naučných stezek, které jsou spíše lokálního charakteru. Představují nejen historii, ale i
zajímavosti MČ Praha 10. Stezky mají vzdělávací a interpretační funkci a zájemci se mohou dozvědět i informace, které
pro ně budou novými a najít různá zákoutí, o kterých do té doby nevěděli.

Příležitostí je obnova památek v majetku městské části a podpora projektů směřujících k využívání nemovitých
kulturních památek.

Cestovní ruch je svázán spíše s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které disponují historickými
památkami a zajímavostmi. Účastníci cestovního ruchu využívají některá ubytovací zařízení v MČ Praha 10.

V roce 2021 pořádá MČ Praha 10 několik významných akcí k uctění památky Jana Kotěry, a to ve spolupráci s
Kotěrovým centrem architektury. Je připravován dotisk publikace Slavné stavby Prahy 10 a spolu s výstavou bude
představena nová publikace Slavné vily Prahy 10. Vzhledem k tomu, že Jan Kotěra v Praze 10 žil a tvořil, jsou tyto akce
atraktivní i pro návštěvníky Prahy 10.

Příklady v oblasti
podpory místní
ekonomiky

Místní turistika je
podporována formou
lokálních naučných
stezek nebo udržováním
a obnovou nemovitých
kulturních památek.

6.3.A Podpora místní
turistiky;

6.3.D Příklad dobré praxe
(podpory cestovního
ruchu a místní
ekonomiky);

Na webu MČ Praha 10 je
"Rozcestník pro
podnikatele", který obsahuje
základní informace.

Podpora farmářů na Trhu na
Kubáni.

Pomoc podnikatelům v
období koronavirové krize.

0 0

0

Dobrá

Trend:
První audit

Trend nehodnocený

Uspokojivá

Trend:
Stabilní

6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů

cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY

Navodná otázka 6.3.1 Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.3.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit

Návodná otázka 6.3.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
Stabilní

https://www.praha10.cz/mestska-cast/kultura/pamatky
https://verejneprostory.cz/vp-kolem-nas/naucne-stezky
https://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/rozcestnik-pro-podnikatele
https://www.farmarsketrziste.cz/kuban
https://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/mc-praha-10-pripravila-balicek-pomoci-odklada-platby-pro-najemniky-v160obecnich-bytech-i-podnikatele?articleid=3156


V současné době rozvoj cestovního ruch v MČ Praha 10 není nijak regulován či koordinován.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízení v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 vzrostl o téměř 41 tisíc hostů.
Klesl však průměrný počet přenocovaných nocí, a to o 0,2 noci.

Údaje za rok 2020 nejsou na stránkách ČSÚ zatím k dispozici. Nicméně se dá vzhledem ke koronavirové krizi
předpokládat, že vývoj na Praze 10 bude kopírovat vývoj v celé Praze, kde dle údajů ČSÚ „počet hostů v hromadných
ubytovacích zařízeních klesl v roce 2020 meziročně o 51 %, počet přenocování téměř o polovinu. Nejvýrazněji ubylo
hostů z ciziny, největší pokles návštěvnosti zaznamenala Praha1“(Zdroj: CZSO ke dni 18. 2.2020). Jak bylo uvedeno již
dříve, Městská část Praha 10 nepatří k nevyhledávanějším turistickým destinacím v Praze, hosté jí volí spíše jako cíl
krátkodobé turistiky. Této skutečnosti opět napovídá další zkrácení průměrného počtu přenocovaných nocí.

Tabulka č. 1: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v MČ Praha 10

Průměrný počet přenocovaných nocí Hosté celkem Z toho rezidenti Z toho nerezidenti Počet nocí

2016 263273 49114 214159 2,4

2017 231763 42795 188968 2,4

2018 256219 54358 201861 2,3

2019 296890 63066 233824 2,1
Zdroj: Český statistický úřad

MČ aktuálně pouze vybírá poplatky z ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty. Příjmy byly následující:

Tabulka č. 2: Příjmy z poplatků z ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty

rok počet příjem

2016 40 582 955 Kč

2017 58 836 185 Kč

2018 133 1 251 010 Kč

2019 282 3 621 252 Kč

2020 47* 1 778 721 Kč
*Počty zařízení se výrazně liší, neboť došlo ke změně vyhlášek. Dva poplatky se rušily a jeden nový vznikl.

Zdroj: odbor ekonomický, Úřad MČ Praha 10

V současné době se kontrolní pracovníci živnostenského odboru, v návaznosti na rozvíření debaty okolo nabídky
ubytovacích služeb prostřednictvím ubytovacích platforem, zaměřují na kontroly právě těchto provozoven. V roce 2020,
než došlo k zákazu ubytovacích služeb, provedli 22 takových kontrol. Je potřeba zdůraznit, že nejen ubytování
prostřednictvím ubytovacích platforem, ale i ubytovávání v klasických ubytovacích zařízení přináší pro městskou část
řadu problémů. Zvyšují se počty stížností obyvatel Prahy 10 na rušení nočního klidu hosty těchto zařízení, zvyšují se
náklady na úklid veřejných prostranství apod. V době zákazu provozu ubytovacích služeb došlo k rapidnímu počtu
takových stížnosti, prakticky nebyla na odboru živnostenském zaznamenaná žádná stížnost.

v roce 2019: 296 890

6.3.B Počet ubytovaných
hostů (rezidenti a
nerezidenti);

Počet ubytovaných hostů
nevykazuje velký nárůst ani
úbytek.

0

MČ Praha 10 byla v roce 2020 ovlivněna dopady opatření koronavirové krize.

0

0

Trend nehodnocený

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?
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Navodná otázka 6.3.2 Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.3.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 6.3.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
Stabilní

6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly,

https://www.czso.cz/csu/czso/smutny-rok-pro-cestovni-ruch


Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i
turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce.

Mezi ty nejznámější patří:

Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu

velikonoční dílny – pletení pomlázek, barvení vajec, výroba dekorací, dětské tvořivé dílny, kulturní program s
důrazem na velikonoční tématiku,

Jarní slavnosti

akce ve veřejném prostoru,
jarmark, vztyčení májky, bohatý program pro všechny cílové skupiny obyvatel městské části i návštěvníků,

Dětský den

akce spojená s různými hrami, soutěžemi pro děti různých věkových kategorií, včetně doprovodného kulturního
programu a tvořivých dílen pro děti,

Lokální akce menšího rozsahu – volnočasové a sousedské akce ve veřejném prostoru v okrajových lokalitách
Prahy 10,
Květinový bál pro seniory
Den pro Desítku

akce pro širokou veřejnost s bohatým kulturním programem zaměřená i na podporu místních živnostníků –
možnost prezentace místních minipivovarů, řeznictví atd.,

Podzim na Praze 10 – několikadenní akce, v rámci níž jsou realizovány následující aktivity:

Koncert pro všechny – vybraný interpret, který osloví širokou veřejnost,
Pohádková cesta – oblíbená akce pro rodiny s dětmi plná soutěží, her a zábavných úkolů, jimiž provázejí
pohádkové bytosti ve svých pohádkových kostýmech,
Staročeské trhy v rámci farmářského trhu na Kubánském náměstí – program plný staropražské muziky s
ukázkami řemesel a pouličních umělců,
Večer s operou ve Strašnickém divadle – přední operní sólisté vybraných scén – Národní divadlo, Státní opera
aj.

Karneval pro seniory – tradiční a oblíbená akce pro seniory v Kulturním domě Barikádníků,
Vánoční trhy (zahájení a 4x v době adventu):

slavnostní rozsvícení vánočního stromu MČ Praha 10 a stromečků MŠ a ZŠ s kulturním programem,
Mikulášský program na Kubánském náměstí,
Vánoční tematický trh s ukázkami řemesel, zvyků a obyčejů,
Vánoční koncert ve Strašnickém divadle – Rybova česká mše vánoční,
při všech akcích jsou připraveny vánoční dílny a Ježíškova pošta,

Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době konání vánočních trhů na Kubánském náměstí –
akce pro širokou veřejnost nejen z Prahy 10,
Rybí polévka – tradiční akce s ochutnávkou polévky a cukroví s vánočním programem – akce určena pro širokou
veřejnost,
Výstavy k různým výročím – i ve venkovním prostoru, dostupná široké veřejnosti,
Výstava konaná jako vyvrcholení projektu „Příběhy našich sousedů“ (na veřejném prostranství, volně přístupná
veřejnosti)

cílem celého uvedeného projektu je přispět k výuce moderních dějin zajímavou formou, a zároveň napomoci
ke zmapování historie naší městské části s využitím technik a znalostí žáků z předmětu mediální výchova.
Projekt je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z veřejně dostupných zdrojů. Vše je
zaznamenáváno např. pomocí audio techniky a následně prezentováno na portálu Paměť národa. Účelem je,
aby žáci poznali nejen pamětníky a osobnosti naší městské části, ale získali i řadu zajímavých a možná i
unikátních informací o historii Prahy 10. Projekt je ze strany MČ Praha 10 finančně podporován již mnoho let.

Další akce jsou pořádány různými spolky a neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v rámci
dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“.

Na akcích, které městská část pořádá, oslovuje prioritně lokální dodavatele, kteří tak mají možnost prezentovat své
produkty. Je-li to možné, městská část nakupuje některé zboží pro potřeby úřadu od místních podnikatelů nebo
sociálních podniků.

MČ Praha 10 pořádá
mnoho akcí, na kterých
umožňuje místním
p o d n i k a t e l ů m a
sociálním podnikům
prodej svých výrobků.

6.3.C Podpora turistiky z
hlediska specifik místních
výrobků a pravidelnosti
tradičních akcí v obci ;

1 0

jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU INDIKATORY
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SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.3.3

Hodnoceni:
Dobrá

Návodná otázka 6.3.3

Hodnoceni:
Uspokojivá



MČ Praha 10 se snaží podporovat místní výrobky, historické tradice a akce. 

0

Vliv cestovního ruchu na obyvatele či podnikatele MČ Praha 10 nebyl detailně zkoumán. V rámci zpracování analytické
části Strategického plánu MČ Praha 10 byl však jeden z průzkumů zaměřen na porovnávání témat, kterým občané
dávají přednost. Celkem bylo porovnáváno 70 témat. Cílem bylo seřadit jednotlivé položky podle pocitu občanů, kterou
tématiku upřednostňují. Cestovní ruch se umístil na 66. místě (ze 70) s hodnocením 22 %.

vnímání rozvoje turistiky
není sledováno

6.3.E Vnímání rozvoje
turistiky místními
obyvateli a podnikateli ;

-2

MČ Praha 10 tuto oblast nesleduje. 

0

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
Stabilní

6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v

dané lokalitě? Zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka

UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.)
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Navodná otázka 6.3.4 Indikátory

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.3.4

Hodnoceni:
Velmi špatná

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Návodná otázka 6.3.4

Hodnoceni:
Uspokojivá

Trend:
Stabilní
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