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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený,
dne 10. 12. 2017 byla doručena městské části Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha
4 – Krč, Vaše žádost (evidována pod čj. 131/106/2017) o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve které
požaduje poskytnutí následující informace:
„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o laskavé zveřejnění informací v rámci záložky
místní Agendy 21 na webových stránkách Městské části:
1) Místní Agenda 21 metoda řízení kvality pro města, obce a regiony
Problematika místní Agendy 21, která je součástí Strategie trvale udržitelného rozvoje, je
v kompetenci ministerstva vnitra ČR charakterizována jako: „Místní Agenda 21 metoda řízení
kvality pro města, obce a regiony“ – viz. První dokument v příloze.
Od roku 2014 Městská část setrvává v Startovní kategorii D, tj. v roce 2014, 2015, 2016, 2017.
Rozhodně se nejedná o bezvýznamnou skutečnost, protože v rámci kategorie B jde již o prokázání
kvality Systému řízení. Zcela konkrétně pak v rámci kritéria:
12. Strategie UR města/obce nebo strategický plán rozvoje města/obce respektující principy UR
jde o ukazatel:
12.1 * Strategie UR města/obce nebo strategický plán k UR schválené zastupitelstvem města/obce
Otázka:
1.1) Je taková Strategie ÚR městské části nebo strategický plán městské části k ÚR schválen
zastupitelstvem městské části nebo připravován ke schválení nebo zpracován?
1.2) Jak Strategie ÚR městské části nebo strategický plán městské části k ÚR bude navazovat na
zpracované strategické koncepční dokumenty hl. m. Prahy, které jsou zveřejněny například na
stránkách Data Plánu – informačního portálu Národní sítě Zdravých měst ČR a současně systému
pro řízení k udržitelnému rozvoji → Přehled 25 strategických dokumentů které má Praha, hl. m.
zpracovány, projednány a zveřejněny?
(Pro porovnání – městská část v tomto informačním systému nemá zveřejněn žádný dokument – viz.
zde – Počet strategických dokumentů = 0)
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2) Ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ od MV ČR za aplikaci modelu CAF – již
v roce 2009
Model kvality CAF (Common Assessment Framework – „Společný hodnotící rámce“ byl odvozen
z metody EFQM –model excelence EFQM – Europen foundation for quality management přímo pro
potřeby veřejné správy – byl vytvořen v roce 2000 Evropským institutem pro veřejnou správu.) je
podporován ministerstvem vnitra ČR a v současné době je implementována jeho čtvrtá aktualizace.
V roce 2009 získala Městská část Praha 4 nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění „Organizace
zvyšující kvalitu veřejné služby“ od MV ČR za aplikaci modelu CAF – viz. Druhý dokument
v příloze.
Nyní je rok 2017 – ocenění visí v devátém patře radnice na chodbě, kde jsme ho nafotili.
Otázka:
2.1 Jakým způsobem městská část navázala na aplikaci modelu CAF v roce 2009 v následujících
letech a jak se projevuje v současné praxi řízení procesů samosprávy a státní správy Úřadu městské
části?
2.2 Jakým způsobem městská část po roce 2009 pokračovala v certifikaci dalších stupňů kvality
veřejné správy?
Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě:
• Nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby je pro
organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující
kvalitu veřejné služby.
• Střední „stříbrný“ stupeň ocenění Organizace dobré veřejné služby je za dosažení
stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu.
• Nejvyšším „zlatým“ stupněm je Národní cena kvality ČR – blíže na webu Národní politiky
kvality.
3)

Evropské charty územního plánovaní

Rád bych upozornil na dvě významné charty územního plánování, viz. Třetí a čtvrtá příloha:
Charta evropského plánování, Barcelona 22. 04. 2013
Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech, Dublin 17. 10. 2015
Otázka:
3.1
Jakým způsobem budou tato evropská pravidla promítnuta do pracovních postupů a procesů
Komise místní Agendy 21.“
(dále jen „Žádost“)
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4 jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst.
1 InfZ, Vám na základě vyjádření Mgr. Alžběty Korčákové, koordinátorky místní agendy 21, Odboru
kancelář starosty a Odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, sděluje následující:
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„ Ad 1.1)

Strategie ÚR městské části nebo strategický plán městské části k ÚR není schválen
zastupitelstvem městské části Praha 4.
V současné době jsou připravovány podklady, které jsou v této otázce využitelné.
K tomuto dále sdělujeme, že strategie územního rozvoje města/obce nebo strategický
plán rozvoje města/obce MČ Praha 4 se netýká kategorie D v rámci hodnocení kvality
řízení MA 21 (v níž je zařazena MČ Praha 4), ale je už např. nutná pro kategorii B. Je to
časově náročný postup dle metodiky Národní sítě zdravých měst.

Ad 1.2)

Nelze zodpovědět, neboť není schválena strategie, viz bod 1.1, ale samozřejmě
připravované podklady by nadřízené dokumenty zohledňovaly.

Ad 2.1)

Městská část Praha 4 nenavázala na aplikaci modelu CAF v roce 2009.

Ad 2.2)

Městská část Praha 4 nepokračovala v certifikaci.

Ad 3.1)

Vámi zmíněné charty můžeme chápat jako podnětné vize do budoucnosti ve smyslu
fungování místní Agendy 21 na MČ.

S pozdravem
Ing. Tereza Šrámková
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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