
Námitka č. 15 – Povinná standardizace posuzování a vyhodnocování záměrů.      

Text.  

Požadujeme, aby zejména u projektů a opatření, které jsou zahrnuty do městských priorit byl přiměřeně doložen jejich 

smysl, a to zejména ve vztahu k ochraně a prosazování veřejných zájmů. Požadujeme, aby Metropolitní plán pro návrhy a 

opatření hl. m. Prahy zavedl přehledný a jednotný standard, který přehlednou standardizovanou formou prokáže priority, 

koordinační vazby, smysluplnost a účelnost navrženého řešení.  

1. Stanovení cíle, který návrh, nebo opatření sleduje 

2. Prokázání porovnání a vyhodnocení všech dostupných variant řešení 

3. Ověření záměru – Hodnocení SWOT 

4. Posouzení záměru – Cost benefit 

5. Ověření priorit, vazeb a podmínek pro realizaci – hodnocení SMART 

6. Vyhodnocení souladu se společenskými cíli  

7. Vyhodnocení přínosu ke zdraví a udržitelnému rozvoji 

 

 

Odůvodnění:  

Zavedení standardizovaných postupů je jedním z úkolů, který umožňuje naplňovat specifické cíle strategického rámce ČR 

2030, zejména pak naplňování cílů klíčové oblasti Obce a regiony a dobré vládnutí. Zavedení jednotného standardu 

umožňuje rozvíjet proces deliberace (promyšlenému rozvážení všech možností obvykle před hlasováním a podporuje 

vyjednávání společných zájmů procesem otevřené komunikace). Zavedení jednotného standardu umožňuje, aby veřejná 

správa připravovala podklady pro rozhodování tak, aby prokazatelně sledovala a trvale ověřovala naplňování cílů veřejného 

zájmu. Samosprávy pak získávají jednotný koordinovaný podklad pro své rozhodování.  

Hl. m. Praha je v unikání pozici města, kraje, která koordinuje rozvoj 57 zcela neporovnatelných MČ. Hl. m. Praha díky tomu 

velice obtížně hledá jakoukoliv rozumnou shodu. Praha jako kraj i jako hl. m. Praha je vázána řadou legislativních povinností 

a je zcela nad její síly věnovat se koordinovanému řešení městského detailu i řízení města na úrovni ČR a Evropy. 

Dlouhodobým úkolem platného strategického rámce ČR 2030 je rozvíjení subsidiárního přístupu ke správě města (přenášení 

rozhodování na nejnižší možnou úroveň). Je nezbytné, aby odpovědné rozhodování místních samospráv se opíralo o 

společná východiska. Závěry MČ i hl. m. Prahy pak byly v případě potřeby poměřitelné a koordinovatelné. Toto 

standardizace posuzování záměru umožní.  

 


