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Program konference
1. Úvod do problematiky 

strategického plánování
• Smysl strategického řízení
• Předpoklady strategického 

řízení krajů
2. Stav strategického řízení 

krajů
3. Vymezení strategického 

řízení a jeho principy
4. Tvorba strategických 

dokumentů
• Typy strategických dokumentů
• Proces a fáze tvorby 

strategických dokumentů

5. Participace při tvorbě, 
implementaci a hodnocení 
strategií krajů

6. Implementace strategií
7. Monitorování a hodnocení 

strategií
8. Souhrn a praktická 

doporučení



Úvodní slovo ředitele kanceláře 
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Základní informace o projektu
• Název projektu: „Podpora v oblasti strategického 
řízení a plánování na úrovni krajů a krajských 
úřadů“

• Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010
• Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost



Historie projektu
• Projektová žádost byla podána v září 2010
• Projekt byl schválen v listopadu 2010
• V roce 2012 bylo vypsáno klíčové výběrové řízení na 

realizaci metodiky – hlavního výstupu projektu
• Díky zdržení způsobenému déle než rok trvajícím 
řízením před ÚOHS byla v roce 2013 nutná rasantní 
změna projektu

• V roce 2013 a 2014 byly zpracovány klíčové výstupy 
projektu

• Analýza strategického řízení na úrovni krajů
• Metodika strategického řízení na úrovni krajů



Realizační tým
• Projekt realizoval interní tým pracovníků AK ČR ve 

spolupráci s dodavatelem – týmem stavební fakulty 
ČVUT

• Práce projektového týmu navazovala na projekt 
„Posílení analytických, koncepčních a implementačních 
kapacit strategického řízení v krajích“

• Tento projekt byl financovaný Technologickou 
agenturou ČR a realizovaný Centrem pro sociální a 
ekonomické strategie Univerzity Karlovy 

• Oba projekty, jak TAČR, tak i AK ČR odborně zaštítil prof. 
Potůček



Spolupráce s kraji
• Kraje byly hlavními subjekty zkoumání v analytické 
části projektu

• Byly prováděny kvalitativní i kvantitativní průzkumy, 
na kterých jsou výsledky projektu založeny

• Hlavním cílem je uplatnění výstupů projektu v praxi 
strategického řízení krajů, jak o tom bude 
pojednáno dále v průběhu konference



Udržitelnost
• Hlavním výstupem projektuje Metodika, která bude do 

detailu představena v rámci konference
• Podpůrným výstupem je e-learning zaměřený na 

praktické uplatnění strategického řízení na úrovni krajů
• V rámci zajištění udržitelnosti projektu bude AKČR 

pravidelně zkoumat, jak jednotlivé kraje uchopily 
metodická doporučení a co jim jejich uplatnění v oblasti 
strategického řízení přineslo

• Projekt je součástí širší iniciativy, tažené především 
MMR, na rozvoj a koordinaci strategického řízení na 
všech úrovních veřejné správy, a výstupy projektu 
budou na této platformě dále rozvíjeny



Představení řečníků
• Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. (omluven, 

pracovní cesta v zahraničí, zastoupen ing. 
Přikrylem)

• Ing. Jan Přikryl, CSc., vedoucí týmu
• Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., člen týmu
• Ing. Světlana Kubíková, člen týmu



Metodika strategického řízení a 
plánování krajů ČR – Úvodní 

představení
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Zdroje
• „Posílení analytických, koncepčních a 

implementačních kapacit strategického řízení 
v krajích“ (TA ČR: identifikační číslo TD010059)

• „Metodika přípravy veřejných strategií“ (MPVS), 
pořízený v roce 2012 MF ČR a schválený usnesením 
vlády ČR zde dne 2. května 2013 č. 318 (s 
doporučením krajům ji využít)

• Další odborná literatura
• Praktické zkušenosti s tvorbou a implementací 

strategických dokumentů krajů ČR



• nepoznatelnost budoucnosti versus nutnost legitimizovat správu 
věcí veřejných (včetně hospodaření s veřejnými prostředky) 
argumenty o dlouhodobém dopadu řídících a koordinačních aktů,  

• hodnotové (ideologické) zakotvení přístupů k formulaci 
dlouhodobých veřejných zájmů krajské komunity versus nutnost 
budování strategického konsensu v komunitě.,   

• rigidnost jakékoli metodiky tvorby a implementace strategií 
versus tvůrčí obsah strategií.,

• rozpor mezi důrazem na procesní pojetí strategického řízení 
krajů a nedoceněním jeho předpokladů v rovině personální a 
organizační,

• rozpor mezi formálně širokým prostorem pro autonomní 
rozhodování krajů a mezi vysokou reálnou závislost krajů na 
(nepředvídatelném) operativním rozhodování orgánů státu.

Paradoxy strategického řízení a 
plánování



Teoretická část
• Obecný úvod (1. kapitola) 
• Specifikace smyslu strategického řízení (2. kapitola). 
• Identifikace předpokladů strategického řízení v krajích (3. 

kapitola) 
• Rozbor faktické kondice strategického řízení v ČR (4. 

kapitola). 
• Obecná definice strategického řízení kraje a jeho principů (5. 

kapitola) 

Struktura metodiky



Praktická část: průmět teoretických principů do 
jednotlivých, na sebe navazujících fází procesu 
strategického řízení.
• typologie strategických dokumentů (6. kapitola)
• Popis jednotlivých fází tvorby strategických dokumentů (7. 

Kapitola)
• Popis užití participačních metod při tvorbě a realizaci 

strategií (8. kapitola)
• Popis postupů implementace strategií (9. kapitola)
• Popis postupů hodnocení strategií (10. kapitola)
• Stručnou rekapitulace základních tezí Metodiky a jak s ní 

pracovat (11. kapitola).

Struktura metodiky



• Poselství Metodiky: 
• Strategické řízení krajů je cyklický proces, v němž tvorba 

strategických dokumentů je jen jedním, byť nikoli 
zanedbatelným prvkem,

• Ve strategických dokumentech samotných sehrává hlavní 
roli obsahově plná, na důkazech založená a přesto 
odvážná a originální Vize,

• Klíčovou fází strategického řízení krajů je implementace
(a hodnocení) strategických dokumentů, včetně 
procesního provázání realizace strategických záměrů na 
tvorbu rozpočtů a rozpočtových výhledů krajů a na 
tvorbu a využití územně – plánovací dokumentace.

Hlavní výstupy metodiky 1



Doporučení jednotně uplatňovaných postupů v krajích ČR:
• Společná existence cílotvorných dlouhodobých Strategií rozvoje a 

programotvorných střednědobých Programů rozvoje (s navázáním 
průřezových strategií na Strategii a odvětvových programů na Program),

• Dodržení 6 fází tvorby strategií (přípravná, analyticko – prognostická, 
strategická, programová, implementační a schvalovací),

• Dodržení rámcově shodné osnovy Analýzy vnitřních faktorů rozvoje 
kraje, 

• Užití PESTEL analýzy pro ocenění vnějších podmínek rozvoje kraje,
• Tvorba obsahově plné Vize, jako souhrnného a konkrétního vyjádření 

dlouhodobého zájmu rozvoje kraje (s využitím SWOT – analýzy), 

Hlavní výstupy metodiky 2



Doporučení jednotně uplatňovaných postupů v krajích ČR 
(pokračování):
• Užití pravidla SMART při formulaci cílů rozvoje kraje,
• Užití 2 stupňů specifikace cílů, dle jejich obecnosti (Strategické cíle, 

Specifické cíle), s jejich obsahovou koncentrací na hlavní problémy kraje,
• Tvorba Akčních plánů jako základního nástroje implementace obsahu 

Programů rozvoje,
• Tvorba Implementačního manuálu jako základního procesního nástroje 

implementace Programů rozvoje, s jednotně vymezenými pravidly 
provázání implementace na rozpočtové hospodaření kraje a na 
provázání implementace s tvorbou a využitím územně – plánovací 
dokumentace,

• Užití třífázové evaluace strategií – s jednotnou strukturou Evaluačních 
zpráv.

Hlavní výstupy metodiky 2



Identifikace potřebných změn legislativního prostředí (které 
pro strategické řízení krajů – zejména pak pro implementaci 
strategických dokumentů – obecně není příliš vstřícné)
• Vágní legislativní vymezení postupů tvorby strategických dokumentů a 

způsobů jejich aplikace do běžného řízení,
• Ostré legislativní oddělení sociálně – ekonomického programování a 

územního plánování,
• Daňové zákonodárství (Zákon o rozpočtovém určení daní a Zákon o 

rozpočtových pravidlech), které nevytvářejí racionální motivaci 
k uplatnění postupů strategického řízení,

• Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, které v současném pojetí 
představuje formální a neúčinný nástroj hodnocení krajských strategií.

Hlavní výstupy metodiky 3



• Rozdělení textu: DOPORUČENÍ - ARGUMENTACE
• Doporučení reagují na praktické problémy 

strategického řízení krajů (systémové a 
metodologické problémy)

• Doporučení reagují na očekávání krajů:
• Stanovení jednotného obsahu strategických dokumentů

(nebo alespoň jeho hrubé struktury)
• Důraz na postupy implementace strategií (v širokém 

slova smyslu)
• Rozpracování metod komunikace (komunikační 

strategie) při tvorbě a realizaci strategií 

Užití metodiky



Strategické řízení (prof. PhDr. 
Martin Potůček, CSc., MSc.)
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Proč strategické řízení
S růstem složitosti prostředí, zájemné závislosti 

jednotlivých aktérů i se zvyšováním vlivu faktorů, 
které souvisejí s procesy globalizace a evropské 

integrace, vzrůstá význam řízení orientovaného na 
řešení klíčových problémů v delším časovém 

horizontu. 



Strategické řízení je úsilím o řešení těchto 
problémů v dlouhodobé perspektivě. 

Ty země (kraje, instituce, firmy), které jsou schopny 
se v předstihu připravit na výzvy budoucnosti, mají 

větší šanci na úspěšné zvládnutí těchto výzev.



Základní pojmy
Vize Prognóza Strategie
Koncepce Program Plán

• Jejich průměty do řídících procesů.



Vize

Dobrá vize je předpokladem autonomie, 
podmínkou odpovědné volby a cestou k nalezení 
identity každého lidského společenství.

C. Castoriadis a V. Havel



Vize pro určité národní či státní společenství je v 
demokratické diskusi kultivovaná představa o jeho 
vývojových ohroženích, rozvojových příležitostech 

a zároveň o způsobech, které mohou vést k 
minimalizaci zjištěných ohrožení a k maximalizaci 
využití identifikovaných příležitostí v rámci široce 

sdílených hodnot.
Příklad: Vize (2001)



Prognóza

• Schopnost předvídat je znakem inteligence. 
• Prognózování je systematickým intelektuálním 

úsilím identifikujícím na základě dostupného 
poznání možné budoucnosti. 

• Prognózování generuje možné inovace a je 
předpokladem tvorby strategií. 



Stručná historie prognostiky

• H.G. Wells (1902)
měla by vzniknout „věda o budoucnosti“ – zatím 
kráčíme dopředu obrácení k ní zády (Paul Valéry)

• RAND Corporation (1948)
první strategický think-tank na světě, USA



• Bertrand de Jouvenel
(50.-80. léta 20. století)
budoucnost není věcí „pravdy či nepravdy“, nýbrž
„možností“ – futures possibles

• Daniel Bell (1965)
Komise „Rok 2000“ zkoumala možné budoucnosti
USA, hnutí sociálních indikátorů



• Aurelio Peccei
(od 60. let 20. století)
Římský klub, zabývající se globálními problémy 
lidstva www.clubofrome.org 

• Millennium Project (2000)
globální síť prognostiků, organizovaná Americkou 
Radou Univerzity spojených národů

http://www.clubofrome.org


Strategie

je návod, jak předvídavě minimalizovat vývojová 
ohrožení a maximalizovat rozvojové příležitosti 
dané země (instituce, firmy, oblasti) při účelném 
užití omezených zdrojů.



Charakteristika dobré strategie

• Participativnost a pluralitní způsob přípravy
• Orientace na problémy a tudíž i selektivnost, 

celostní kontext
• Alternativnost, společný jmenovatel
• Srozumitelnost a inovativnost
• Aktivizace zúčastněných aktérů
• Trvalé úsilí



Koncepce

je nástrojem realizace specifických strategických 
cílů země (instituce, firmy, oblasti) a nástrojů jejich 
dosahování; je zpravidla jednoznačnější a určitější 
než strategie a podílí se na ní menší počet 
zúčastněných aktérů. Zpracovává se 
v dlouhodobém nebo střednědobém horizontu.



Program

dále konkretizuje postup k dosažení vybraných 
(většinou taktických) cílů. Určuje nástroje, realizační 
podmínky, odpovědnost a časový harmonogram 
jejich naplňování.



Plán

je konkrétním dokumentem, specifikujícím žádoucí 
budoucí stav dané oblasti a umožňujícím kontrolu 
jeho dosahování.



Vize, prognóza, strategie, koncepce, program i plán 
jsou nástroji strategického řízení.



Strategické řízení

je úsilím o efektivní řešení klíčových problémů
země (instituce, firmy, oblasti) v dlouhodobé 
perspektivě. Jeho cílem je současnými 
rozhodnutími vytvářet co nejlepší předpoklady pro 
naplnění vytýčených cílů. To se neobejde bez 
identifikace jejích současných silných a slabých 
stránek, ale i budoucích ohrožení a rozvojových 
příležitostí.



Strategické řízení ve veřejném sektoru

Strategické řízení ve veřejném sektoru operuje 
s více cíli, které si mohou i protiřečit, a musí 
vycházet vstříc zájmům různorodých aktérů 
(různých zájmových uskupení, mimo jiné i 
podnikatelských subjektů). Na druhé straně má 
také k dispozici více nástrojů, které může 
uplatňovat: kromě legislativních a správních aktů i 
veřejné rozpočty, konzultativní mechanismy apod.



Proces strategického řízení

• identifikace a uznání problému, který má být řešen
• analýza a prognóza vývoje problému, jeho příčin a 

zdrojů pro jeho řešení 
• přijetí strategické orientace, principů a cílů řešení
• realizace přijaté strategie, průběžné hodnocení 

jejího dopadu na skutečný vývoj a případné 
korekce.



Struktura strategického řízení země

Země, které byly schopny se v posledních letech 
prokázat největšími pokroky na poli hospodářství, 
politiky i lidského a sociálního kapitálu, se už
v minulosti byly schopny soustředit na dlouhodobé 
strategické cíle a vytvořily si za tím účelem u svých 
vlád i specializované strategické jednotky 
s rozsáhlými kompetencemi a pravomocemi.



Finsko, Švédsko, Taiwan, Dánsko, Norsko, Singapur 
či Velká Británie; tyto země pochopily, že dobré 
záměry se musí promítnout do odpovídajícího 

institucionálního rámce, a vytvořily si svůj vlastní 
systém strategického řízení.



Základní předpoklady uplatnění 
strategického řízení
Podle Yehezkela Drora (2004) je předpokladem úspěšného 
uplatnění strategické dimenze řízení v té či oné zemi
1. existence politické vůle účinně se angažovat v ovlivňování 

budoucnosti
2. demokratické a stabilní soustředění politické moci – silná 

exekutiva
3. osvícená veřejnost i elity, vědomé si významu 

strategických voleb orientovaných do budoucnosti
4. dostatečný tvořivý potenciál orientovaný na řešení 

hlavních problémů budoucnosti
5. mimořádná schopnost realizovat nové a často obtížně

uskutečnitelné politiky



Základní předpoklady uplatnění 
strategického řízení (pokračování)
6. přesunutí operativních úkolů z centrální úrovně státní 

správy na jiné úrovně řízení, na trh či aktéry občanské 
společnosti

7. vybudování špičkového mozkového centra pro 
strategické řízení („strategického mozku“) na úrovni 
vlády.



Optimální podmínky uplatnění 
strategického řízení
§ silná politická podpora strategickému řízení
§ silná a stabilní vláda, nepřetížená řešením operativních 

úkolů a disponující administrativní kapacitou schopnou 
účinně realizovat strategická rozhodnutí
§ občanská i odborná veřejnost jsou si vědomy významu 

strategického řízení a účastní se jej
§ existence poznávacích kapacit orientovaných na zkoumání 

budoucnosti
§ existence špičkového mozkového centra pro strategické 

řízení na úrovni vlády



Dovednosti nutné pro úspěch 
strategického řízení 
• vybudování analytické báze strukturace myšlení
• identifikace alternativ
• spoluúčast aktérů a komunikace s nimi
• vhodná institucionální a implementační báze
• dobré řízení lidí a projektu



Charakteristika vývoje podmínek 
strategického řízení v ČR



Období/                          
Premiéři

Kritérium

1990-1992 

P. Pithart

1992-1997

V. Klaus

1998-2002 

M. Zeman

2002-2006

Vl. Špidla

St. Gross

J. Paroubek

Silná politická 
podpora 
strategickému 
řízení

Průměrná Žádná Nadprůměrná Průměrná

Silná a stabilní 
vláda, 
nepřetížená 
řešením 
operativních 
úkolů a 
disponující 
administrativní 
kapacitou 
schopnou účinně 
realizovat 
strategická 
rozhodnutí.

Vypracovány 
scénáře 
ekonomické 
a sociální 
reformy. 
Tlak 
operativy 
mimořádný.

Stabilní 
vláda, 
odmítající 
strategické 
řízení. V 
činnosti 
vlády 
převažuje 
operativa.

Politická vůle 
rehabilitovat 
strategické 
řízení vysoká. 
Naráží však na 
nízkou 
kompetenci a 
nepřipravenost 
centrální 
státní správy. 
Operativa 
stále 
dominuje.

Podpora tvorbě 
vizí a 
strategií 
oslabena 
nutností 
dosáhnout 
kompromisu v 
rámci koalice. 
Minimální 
parlamentní 
většina činí 
vládu slabou. 
Operativa 
stále 
dominuje.



Občanská i 
odborná 
veřejnost 
jsou si 
vědomy si 
významu 
strategickéh
o řízení a 
účastní se 
jej.

Neformální 
prostor pro 
ovlivnění 
strategickýc
h rozhodnutí 
vlády ze 
strany části 
odborné 
veřejnosti 
vysoký.

Občanská 
veřejnost 
rezervovaná. 
Intelektuáln
í elity ve 
věci významu 
strategickéh
o řízení 
rozpolcené.

Občanská 
veřejnost 
rezervovaná. 
Intelektuáln
í elity ve 
věci významu 
strategickéh
o řízení 
rozpolcené.

V občanské 
veřejnosti 
roste zájem 
o účast. 
Intelektuáln
í elity ve 
věci významu 
strategickéh
o řízení 
stále 
rozpolcené.



Existence 
poznávacích 
kapacit 
orientovaných 
na zkoumání 
budoucnosti

Využíváno 
potenciálu 
prognostických 
zkušeností 
získaných ve 
Státním 
programu 
ekonomického 
výzkumu a v 
ČSAV. 
(Prognostický 
ústav)

Dědictví 
prognostické 
kultury 
přežívá 
především v 
činnostech 
Občanské 
futurologické 
společnosti.

Založeno 
CESES. 
Postupně se 
obnovují 
práce na 
různých 
řídících 
dokumentech 
strategické 
povahy.

Poznávací 
báze se dále 
rozvíjí, 
především 
pod tlakem 
nutnosti 
zpracovávat 
koncepční 
dokumenty v 
rámci 
přípravy na 
vstup a 
následného 
členství v 
EU.

Existence 
špičkového 
„mozkového 
centra“ pro 
strategické 
řízení na 
úrovni vlády

Ne Ne Ne Ne



Rekapitulace vývoje strategického 
řízení v České republice
Je zřejmé, že snaha o zkvalitnění strategického řízení 
v naší zemi naráží na mnohé překážky ideologického, 
kulturního i institucionálního charakteru, na zaběhlé 
a měnícím se poměrům neodpovídající stereotypy 
myšlení i chování. 



Ani nadprůměrná politická podpora nebo zájem 
odborné a občanské veřejnosti o přípravu 
strategických řídících dokumentů nedostačují, 
nejsou-li pro strategické řízení vytvořeny odpovídající 
kapacity na centrální a krajské úrovni veřejné správy.
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Předpoklady strategického řízení 
(Ing. Jan Přikryl)

Asociace krajů České republiky

Projekt „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování 
na úrovni krajů a krajských úřadů“
Reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/62.00010



Vnější předpoklady strategického 
řízení krajů

• Vhodné legislativní prostředí
Chod veřejné správy z povahy věci inklinuje k řešení 
rutinních záležitostí operativní povahy. Tomu jsou 
uzpůsobeny zákon i podzákonné normy. Naprostá 
většina z nich reaguje právě na tyto každodenní, 
praktické potřeby. Zde je žádoucí využívat i těch 
možností, které zákon sice nevyžaduje, ale jejich 
případné realizaci nebrání. Kraje mají možnost 
iniciovat změny existujícího stavu návrhem nových 
zákonů, příliš jí ale nevyužívají.



Vnější předpoklady strategického 
řízení krajů

• Politická vůle a podpora krajům v oblasti strategického 
řízení z centra

Druhým, neméně důležitým, vnějším předpokladem 
uplatnění strategické dimenze řízení v činnosti krajů je 
politická vůle a podpora krajům v této oblasti z centra. Je 
zřejmé, že mnohé faktory ovlivňující budoucnost krajů 
neleží v jejich rukou, nýbrž v rukou vlády a parlamentu. 
Důležitá je samozřejmě i celospolečenská nálada a 
atmosféra, která může posilovat na jedné straně 
prezentismus, na straně druhé dlouhodobé společné 
koncepční úsilí směřující k dosahování přijatých cílů.



Vnitřní předpoklady strategického 
řízení krajů – podpůrné procesy

• Vůdcovství
Vůdcovství představuje jednu z klíčových vnitřních 
podmínek pro podporu strategického řízení. 
Vůdcovství se projevuje schopností motivovat 
podřízené pracovníky ke sdílení stanovených 
strategických, vesměs dlouhodobých cílů a ochotou 
následovat politickou prezentaci kraje při realizaci 
veřejných strategií



Vnitřní předpoklady strategického 
řízení krajů – podpůrné procesy

• Vhodné organizační podmínky
Na úrovni orgánů kraje buď existují organizační struktury, které 
jsou schopny produkovat potřebné činnosti pro výkon 
strategického řízení, nebo se v jejich reálné činnosti prosazují 
funkce strategického řízení, aniž by pro ně bylo vytvořeno 
zvláštní organizační krytí.  Efektivnější než ponechat strategické 
řízení na tradičních organizačních strukturách je vytvořit pro ně 
specializované útvary.  Důležitou podmínkou posílení účinnosti 
strategického řízení je tedy jeho zřetelné organizační oddělení 
od běžných (operativních) správních agend. Uplatnění tohoto 
požadavku je klíčovým doporučením pro organizační zajištění 
strategického řízení.



Vnitřní podpůrné procesy k posilování 
předpokladů pro strategické řízení na 

úrovni krajů
• Proces 1: Analyticko-prognostický
• Proces 2: Příprava (vzdělávání) personálu
• Proces 3: Komunikace a spolupráce s aktéry a mezi 

nimi navzájem
• Proces 4: Horizontální a vertikální koordinace



Proces 1 - Analyticko-prognostický
• Jednou ze zásadních slabin tvorby strategických dokumentů 

je omezení na vstupní analýzu – a nedostatečné uplatnění 
prognóz jakožto předpokladu identifikace vývojových trendů 
a jejich průmětu do struktury budoucích potřeb obyvatel. 

• Nedostatečně akcentováno bývá i hodnotové ukotvení 
prognostické tvorby. Jako nevhodnější východisko se jeví 
koncept kvality a udržitelnosti života, vycházející z rozvíjení:

• hospodářské konkurenceschopnosti
• sociální soudržnosti
• životního prostředí
• bezpečnosti



Proces 2: 
Příprava (vzdělávání) personálu

§ Pro výkon strategického řízení resp. realizaci 
veřejných strategií jsou kvalifikovaní a motivovaní 
lidé na správných místech klíčoví. Rozhodneme-li se 
pracovat se stávajícími zaměstnanci, bude vhodné 
jim po pečlivém výběru umožnit absolvování 
přeškolovacích kursů. Absolventy těchto kursů pak 
pověřovat realizací příslušných strategických agend. 
Druhou možností je získat kvalifikované pracovníky 
zvnějšku. 



Proces 3: 
Komunikace a spolupráce s aktéry a 

mezi nimi navzájem
Stupně 
participace Možné metody participace
Rozhodování referendum, delegování odpovědnosti, občanská porota

Partnerství workshopy, pracovní skupiny, komise, rady, výbory
Konzultace veřejná setkání a debaty, pracovní konference, semináře, internetová 

diskusní fóra, poradní orgány
Připomínko-vání rozhovory, focus groups, průzkumy názorů, ankety, připomínkovací 

proces, otevřená telefonní linka, e-mail
Informování úřední deska, tiskové konference, letáky a plakáty, brožury, výstavy, 

mediální a mailová a SMS komunikace



Proces 4: 
Horizontální a vertikální koordinace

Existuje bariéra slabých vazeb mezi orgány krajů a dalšími 
institucemi veřejné správy ve vertikále (ústřední státní správa, 
správa měst a obcí) i horizontále (dekoncentrovaná a 
decentralizovaná pracoviště státní správy). Předpokladem pozitivní 
změny je dosažení souladu o
• cílech, které komunikací a spoluprací chceme dosáhnout;
• institucích, které je třeba do strategického řízení kraje vtáhnout;
• intenzitě komunikace a spolupráce s jednotlivými skupinami 

institucí veřejné správy v rámci procesů strategického řízení;
• principech a technikách použitelných pro komunikaci a spolupráci 

uvnitř veřejné správy;
• organizačních platformách pro dialog s partnerskými institucemi.



Závěrem

Jako optimální pro uplatnění strategického řízení na úrovni 
krajů lze definovat tyto předpoklady:
• Silná politická podpora strategickému řízení
• Stabilizovaný krajský úřad, nepřetížený řešením operativních 

úkolů a disponující administrativní kapacitou schopnou 
účinně realizovat strategická rozhodnutí

• Existence samostatného útvaru pro strategické řízení
• Občanská i odborná veřejnost, které jsou si vědomy 

významu strategického řízení a účastní se jej
• Existence analytických a prognostických kapacit 

orientovaných na tvorbu strategických dokumentů
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Uzemní plánování a strategické 
plánování, strategie očima 

architekta (Ing. arch. Jan Fibiger, 
CSc.)

Asociace krajů České republiky

Projekt „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování 
na úrovni krajů a krajských úřadů“
Reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/62.00010



Mezi rovinu územního plánování a rovinou 
plánování regionálního existuje dichotomie, ale i 
cesta na propojení
Urbanisté budou vždy své územní plány považovat 
za strategické



Zákonný rámec
• Zákona o krajích - zákon č. 248/2000 Sb. (v platném 

znění) o podpoře regionálního rozvoje
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (350/2012 Sb.)
• vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti (458/2012 
Sb.)



Společné Cíle Prostorového plánování

• Utváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj, všech tří 
pilířů udržitelnosti rozvoje společnosti, kterými jsou 
ekonomický rozvoj, kvalita environmentálního prostředí a 
sociální soudržnost

• Regionální plánování (strategické plánování) akcentuje 
sociálně ekonomické složky

• Územní plánování akcentuje územní (fyzické) složky



Thomas Morea
Utopie 
1516  Eutopie
„Dobré místo“

Hledání strategických 
cílů pro lidské soužití 
se neobešlo bez 
spojení sociální a 
územní představy 
cílového stavu



Ebenezer Howard
Zahradní města
Po roce 1900 desítky 
anglických měst; 
Ořechovka a Spořilov
v Praze



Soudobé město pro 
3 miliony obyvatel 
Le Courbusier 1922





• Až 53 % lidí je s bydlením spokojeno zatímco v roce 2001 jen 
36 %

• Asi dvě pětiny obyvatel dokonce považují bydlení na sídlišti za 
ideální, v roce 2001 to bylo 16%

• Kromě dostupnosti metra ocení i školku a školu, blízkost lesa 
nebo parku



Jaké byly strategické cíle
Strategie tvůrců architektů:
• Poskytnutí moderně vybavených bytů celé populaci
• Vytvoření obytné skupiny s komplexním občanským 

i technickým vybavením
• Bydlení v zeleni, zdravé životní prostředí
• Snadná dopravní dostupnost dalších částí města
Strategické cíle SFRB v letech 2000-2010
• Regenerace panelových bytů a domů
• Regenerace parteru panelových sídlišť



Politika 
územního 
rozvoje
naznačuje  současnou 
dělbu činností v plánování



PUR jako jediná zákonem daná celostátní 
strategie (územní plán republiky a jejího 
územního rozvoje) 2008



Nástroje územního plánování
Územně plánovací podklady
• Územně analytické podklady
• Územní studie
Územně plánovací dokumentace
• Zásady územního rozvoje
• Územní plány obcí
• Regulační plány



Realizace strategie územně plánovací 
činností

• Územně analytické podklady 
• Zadání ÚPD
• Návrh ÚPD
• Vydání (schválení) ÚPD
• Kontrola a aktualizace plnění
• Rozpracování formou  ÚP, ÚS, RP a ÚR
• Realizace strategie stavbou



Společná východiska prostorového 
plánování – Územně analytické 
podklady pro krajské strategie
• Stabilní danosti kraje (poloha, přírodní podmínky),
• Počet, vývoj počtu, rozmístění a struktura obyvatel (demografické analýza a 

projekce),
• Bydlení (kvalita a dostupnost bytového fondu)),
• Produkční základna (struktura, výkonnost, specializace, faktory),
• Trh práce (struktura nabídky a poptávky, nezaměstnanost, mzdy),
• Veřejné služby (školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, bezpečnost),
• Doprava a technická infrastruktura,
• Životní prostředí,
• Územní limity a bariéry,
• Veřejná správa (struktura, rozpočty, majetek),
• Občanská společnost a aktéři



Využití rozboru udržitelného rozvoje
Rozbor udržitelného rozvoje je většinou graficky zpracován do 
čtyř výkresů:
• výkres hodnot území, který syntetizuje přírodní i urbánní 

hodnoty území,
• výkres limitů území, který syntetizuje souhrn všech 

legislativních, technických, ekonomických, sociálních 
přírodních a dalších limitů v území, popsaných dle výše 
uvedených hledisek,

• výkres záměrů na provedení změn, shrnující známé 
připravované programy, které nevycházejí ze starší ÚPD,

• problémový výkres, který by měl ozřejmit střet, problémová 
místa a snad i pořadí potřebnosti tyto závady v území řešit.



Zadání ÚPD 
• Nejslabším článkem při pořízení územně 

plánovacích dokumentací je fáze zadání, které je 
formulováno pořizovatelem na základě územně 
analytických podkladů, zprávy o stavu území, 
celostátních dokumentů, lokálních plánů a dalších 
podkladů .

• Před zpracováním zadání pro územně plánovací 
dokumentaci musí být jasně definovány 
strategické cíle, ke kterým bude řešení ÚPD 
směřovat.



Společně řešené problémy
• Bytová výstavba
• Veřejný prostor
• Vybavenost sídla (dimenzování vybavennosti)
• Ochrana přírodních a kulturních hodnot území
• Dopravní infrastruktura  a vztahy
• Technická infrastruktura a vztahy
• Prostory pro průmysl a zemědělství, jejich obsluha
• Ekonomická a ekologická hlediska uspořádání sídla
• Etapovost a podmíněnost rozvoje postupným čerpáním 

území



Hlavní společná témata strategií a 
ZÚR
Podnikání/ konkurenceschopnost 13
Rozvoj lidských zdrojů/ sociální infrastruktura 12
Technická a dopravní infrastruktur 11
Životní prostředí 9
Koordinovaný rozvoj území a měst 4
Venkov 4
Cestovní ruch 4
Trh práce 3
Veřejná správa 2



Výstupy ZÚR jako implementace 
strategie
• vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu

• vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit,

• vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá 
prověření změn jejich využití územní studií, 
regulačním plánem nebo změnou územního plánu,

• stanovení pořadí změn v území (etapizace)



Časová a ekonomická hlediska nejsou 
požadována
• Návrhové období není u ÚPD udáváno, tím není 

dán do interakce předpokládaný vývoj a 
ekonomické předpoklady pro jeho dosažení 
návrhové období se tiše předpokládá 15-20 let

• Nejsou stanovovány realizační etapy, to zásadně 
znejasňuje reálnost využití území v čase a nevytváří 
tlak na ekonomické využívání vybudované 
infrastruktury 

• Projektované záměry nejsou ekonomicky 
hodnoceny a není definován vztah k možným 
zdrojům financování



Limity dnešních ZÚR
• Problematika přezkoumatelnosti soudem, která se 

soustřeďuje na formální nedostatky dokumentace, 
nebo vlastního procesu pořízení, posouvá úroveň 
územně plánovacích dokumentací stále více do 
formy právně dokonalého dokumentu, na úkor 
koncepčního materiálu, definujícího rozvoj území, a 
územně plánovací dokumentace tak ztrácí svou 
plánovací a strategickou pozici.



Jakou měl strategii Karel IV., když rozhodoval o založení 
Nového Města a jeho vizi naplňovalo město 500 let?



Dokument není cílem, ale pomocným 
nástrojem

• Cílem zpracování strategie není strategický 
dokument, ale systém rozhodnutí při řízení kraje

• Cílem územního plánování nejsou ZÚR nebo další 
dokumenty, ale správné rozhodování o umisťování 
veřejných investic, povolování soukromých investic, 
vytváření veřejného prostoru a časově souladného 
využívání území



Dnešní strategické otázky Českého 
vývoje
• Suburbanizace, růst nebo stagnace měst
• Konverze průmyslových ploch
• Rozvoj dopravních sítí (silnice, železnice, voda)
• Energetické sítě a energetická bezpečnost
• Další osud mizející zemědělské půdy
• Ekologie versus ekonomie
• Sociální diverzifikace a růst soc. napětí
• Záporný demografický vývoj 
• Krajské strategie musí mít jasně definovanou vazbu na 

územně – plánovací dokumentaci kraje. 



Implementace strategie Územním 
plánováním 
• ZÚR maximálně přiblížit ke krajské strategii, doplnit je o 
časové a ekonomické hledisko a změnit jejich vydávání 
jako opatření obecné povahy, na strategicky plánovací 
nástroj kraje.

• ÚP jako rozpracování ZÚR orientovat na směrné údaje 
regulace území a na časové etapy pro reálně očekávaný 
vývoj v daném území

• Posílit úlohu RP, jako nástroje tvorby veřejného 
prostoru (zrušit RP na žádost)

• Sjednotit ÚR a SP
• Evaluace stavbou a realizací veřejného prostoru     

Stavba roku 2013



Stavba roku 
2013
Silnice I/41, Velký městský okruh 
v Brně, Dobrovského B

Jindřich Kaněk; Sdružení VMO; 
Ředitelství s. a d. ČR 



Stavba roku 
2013
SC Breda & Weinstein v Opavě

Šafr Hájek arch.; VČES a.s.; Mint
Investments, s.r.o.



Stavba roku 
2013
Lípa Resort – Aparthotel Lípa v 
Krásné Lípě

Patrik Hoffman; Relief Projects, 
s.r.o.; Toonan s.r.o.



Stavba roku 
2013
Proton Therapy Center v Praze 8 

Helika a.s.; Syner,s.r.o.; Proton 
Therapy Center Czech s.r.o.



Stavba roku 
2013
Ostrava, Dolní Vítkovice, 
Multifunkční aula Gong

Josef Pleskot; Gemo Olomouc; 
Zájmové sdružení



PŘÍLEŽITOST PRESENTOVAT VÝSLEDKY ÚSPEŠNĚ 
REALIZOVANÝCH STRATEGICKÝCH OPERACÍ

Nově bude v roce 2014 posuzován VEŘEJNÝ PROSTOR
Nově bude hodnocen Urbanistický projekt roku 2014

www.stavbaroku.cz

http://www.stavbaroku.cz


Stav strategického řízení krajů 
(Ing. Jan Přikryl)

Asociace krajů České republiky
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na úrovni krajů a krajských úřadů“
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Stav strategického řízení krajů
• Teoretické vymezení
• Legislativní podmínky pro strategické řízení krajů
• Kapacity pro strategické řízení krajů
• Historický vývoj strategického řízení a plánování 

krajích ČR
• Aktuální praxe strategického řízení krajů ČR
• Zahraniční srovnání



Legislativní podmínky pro strategické 
řízení krajů
• Dvojí působnost krajů: samostatná a přenesená 

(Obojí jsou právně vymezeny v Zákoně o krajích, a 
to v jeho III. Hlavě § 14 – 30).

• Samostatná působnost: přímá a koordinační
• Přímá působnost: základní a průřezová
• Pro strategické řízení krajů klíčová působnost 

koordinační



Kapacity pro strategické řízení krajů

ORGANIZACE
• Organizační struktura výkonných orgánů krajské 

samosprávy velmi pestrá (celkový počet odborů KÚ 
kolísá mezi 12 a 20. Rozhodujícím faktorem 
ovlivňujícím počet je míra slučování agend přímé a 
přenesené působnosti krajů na odvětvovém 
principu)

• V čase rostoucí diferenciace struktur
• Nízká stabilita organizačních struktur



Kapacity pro strategické řízení krajů

PERSONÁL
• Vysoká specializace (problémová orientace)
• Strategické a koncepční činnosti jsou pro většinu 

pracovníků záležitostí spíše okrajovou
• Převládá byrokratická rutina zaměřená na formální 

úkoly a podložená pouze vlastní praktickou 
zkušeností.



Aktuální praxe strategického řízení 
krajů ČR
• Všechny kraje disponují střechovými (komplexními) 

strategickými dokumenty (celkem od roku 2000 jich bylo 
pořízeno 61, z toho 46 nabylo oficiální povahy, vedle toho 
stovky průřezových strategií a odvětvových programů: nyní v 
platnosti 272)

• Slabá intenzita užití strategií v řídící praxi (slabé politické 
vedení,  široké zacílení strategií, vágní implementační 
mechanismus)

• Obdobná základní metodologická kostra strategických 
dokumentů

• Formální zapojení veřejnosti do tvorby a implementace 
strategií



Základní principy strategického 
řízení krajů
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Základní principy strategického řízení 
krajů
Strategické řízení kraje je uceleným subsystémem jeho řízení, 
orientovaným na odpovědnou přípravu a efektivní řešení 
perspektivních úloh jeho rozvoje. Ty směřují k uspokojování 
přijatých perspektivních veřejných zájmů společenství občanů 
kraje. 
Iniciátorem strategického řízení kraje je jeho politické vedení, 
které se opírá o podporu aparátu krajského úřadu, především 
jeho specializovaných strategických útvarů. 
V rámci tohoto subsystému jsou zajišťovány všechny 
analytické, prognostické, konzultační, koordinační, metodické, 
vzdělávací, komunikační, rozhodovací a hodnotící činnosti 
související s tvorbou a uplatněním strategických záměrů a 
dokumentů.



Principy 1
• Strategické plánování je jen vstupním subsystémem strategického 

řízení kraje. Proto je tvorba strategických (plánovacích) 
dokumentu jen dílčí, a funkčně podřízenou aktivitou ve vztahu 
k implementaci dokumentu do řídící praxe krajů.  

• Každá strategie musí odpovědět na otázku proč je vytvářena, co
daná strategie řeší (jaký problém, komplex problémů) a v jakém 
hodnotovém kontextu, jaký je cílový stav, kterého by mělo být 
realizací strategie dosaženo, kdy se tak stane (časový horizont 
strategie), kdo za to ručí a kolik bude dané řešení stát a kdo 
poskytne potřebné zdroje (finanční, lidské, organizační).

• Strategie jsou připravovány a realizovány transparentně a 
s uplatněním maxima hodnověrných poznatků, do přípravy i do 
praktického naplňování strategie je zahrnut široký okruh 
zainteresovaných stran (respektive každý, kdo se o přípravu a 
realizaci strategie zajímá).



Principy 2
• Strategická analýza a prognóza musejí být připraveny v 

podobě a kvalitě, která umožní učinit orgánům kraje 
informované a odpovědné strategické rozhodnutí.

• Strategie jsou zaměřené (zacílené) na řešení cílové funkce 
krajů, tedy maximalizaci benefitu místní komunity. 
Vzhledem ke komplexnímu charakteru této cílové funkce 
musí být řešení každého konkrétního (významného) 
problému podřízeno celkové představě (Vizi) o rozvoji kraje.

• Jednotlivé strategie nejsou připravovány izolovaně, 
strategické práce jsou koordinovány jak horizontálně
(oborově, průřezově), tak vertikálně (tedy s ohledem na 
strategické dokumenty na vyšší i nižší úrovni veřejné správy, 
včetně ohledu na strategický rámec EU) i z hlediska jejich 
časové návaznosti a konzistence, a koordinovaně musí být 
také realizovány.



Principy 3
• Krajské strategie mají jasně definovaný způsob financování

své implementace, realizace přijatých strategií je pravidelně 
promítána do krajského rozpočtu.

• Krajské strategie musí mít jasně definovanou vazbu na 
územně – plánovací dokumentaci kraje. 

• Přístup k tvorbě strategií je založený na důkazech a je 
hodnocen předpokládaný a reálný přínos a dopad strategií 
(ekonomický, sociální a environmentální přínos a dopad).

• Strategie zahrnují konkrétní a adresná opatření, jasně určují 
odpovědnost za dosažení vytyčených cílů, definují 
implementační strukturu a procesy realizace dané strategie, 
stanovují metriky (a indikátory) pro měření úspěšnosti a 
postupu jejich implementace. 



Principy 4
• Každá krajská strategie je svou povahou politickým 

dokumentem, a jako taková se musí opírat o silné politické 
vedení, které bude mít celkovou odpovědnost za strategii, tj. 
za její implementaci, za splnění cílů strategie a realizaci 
očekávaných přínosů.

• Efektivita opatření realizovaných v rámci strategie je 
průběžně vyhodnocována, jsou navrhovány korektivní 
mechanismy.

• Při tvorbě strategií jsou dodržována procesní pravidla 
projektového řízení.



Zásady projektového řízení
• Kontinuální zdůvodnění realizace projektu (průběžná existence 

důvodu projektového záměru).
• Učení se na základě zkušeností (využití zkušeností z minulých 

projektů a z předchozích fází daného projektu).
• Definované role a odpovědnosti (stanovení úlohy jednotlivých 

aktérů v rámci tvorby i implementace strategie).
• Řízení po etapách (rozčlenění přípravy a implementace strategie 

do fází a následně ještě do aktivit a kroků).
• Řízení na základě výjimek (delegace pravomoci z jedné úrovně 

řízení k dalším úrovním při překročení přípustné odchylky při 
realizaci projektu)

• Důraz na výstupy (orientace na výsledek a nikoli na samotné 
provedení naplánovaných aktivit).

• Přizpůsobení projektu prostředí.



Tvorba strategických dokumentů
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Tvorba strategických dokumentů
• Proces tvorby strategických dokumentů
• Přípravná fáze
• Analyticko – prognostická fáze
• Strategická fáze
• Programová fáze
• Nastavení implementace
• Schvalovací fáze



Tvorba strategických dokumentů
Proces tvorby strategických dokumentů na úrovni krajů zahrnuje 
velké množství vzájemně provázaných aktivit, které lze je rozdělit do 
čtyř základních fází: 
• I. Strategická analýza 
• II. Strategický výběr (návrh strategie) 
• III. Rozpracování strategie
• IV. Nastavení implementace (realizace) strategie 
K těmto čtyřem základním fázím přistupuje při tvorbě strategických 
dokumentů ještě fáze přípravná a fáze schvalovací. 
Uvedená šestice fází tvorby je vhodná pro všechny typy 
strategických dokumentů krajů, s tím že váha jednotlivých fází se 
bude u jednotlivých typů lišit. Např. u Strategií rozvoje bude 
dominantní roli hrát „strategický výběr“, u Programů rozvoje 
„rozpracování strategie“.



Přípravná fáze 1
• Přípravnou fázi tvorby strategických dokumentů se doporučuje –

ve shodě se současnou praxí krajů – formalizovat jen v nejnutnější 
míře, tak aby se samo nastavení projektu nestalo překážkou pro 
tvůrčí zvládnutí úkolů jednotlivých fází zpracování dokumentů. 

• Signál o potřebě zpracování strategií by měl vzejít „přirozeně“ 
z kontinuálně aplikovaných postupů strategického řízení a 
koordinace rozvoje krajů, s vědomím, že zpracování strategie není 
samoúčelem, ale jen prvním krokem na cestě praktického 
zvládnutí strategických výzev, jimž jednotlivé kraje čelí, resp. 
budou čelit. 

• Nezávisle na tom, kdo v rámci volených či výkonných orgánů kraje 
tento signál zaregistruje a „přetaví“ v návrh přípravy strategického 
dokumentu, je třeba tento Návrh (ve formě Důvodové zprávy 
k návrhu usnesení Rady) projednat a schválit v Radě kraje a o 
rozhodnutí informovat krajské Zastupitelstvo a následně 
(prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků) i veřejnost. 



Přípravná fáze 2
Obsahem Návrhu by měly být závazná rozhodnutí o:
• účelu prací, jejích zaměření, rozsahu, postupových krocích a politické 

zodpovědnosti za jejich zdárný průběh,
• obsazení organizační struktury, nutné pro zvládnutí prací na strategii 

(stanovení gestora a koordinátora zpracování strategie, vytvoření týmu 
pro tvorbu strategie a obsazení dalších rolí organizační struktury, včetně 
externích spolupracovníků), 

• rozpočtu, harmonogramu a plánu řízení kvality tvorby strategie,
• postupech identifikace, hodnocení významnosti rizik a tvorbě 

nápravných opatření těchto rizik,
• komunikační strategii s cílem identifikace a zmapování zainteresovaných 

stran za účelem jejich zapojení (případně nezapojení) do tvorby 
strategie, včetně stanovení konkrétních způsobů jejich zapojení do 
zpracování dokumentů.

• řešení koordinačních vazeb v rámci institucí veřejné správy.



Strategická analýza
• Smysl strategické analýzy: je shrnout znalostní bázi o 
řešené problematice (zde rozvoj kraje), identifikovat a
porozumět klíčovým problémům a současně pochopit 
(ne)efektivnost současných a minulých řešení těchto 
problémů. 

• Nároky na strategickou analýzu:
• Problémově orientovaná (ne popisná), 
• Hodnotově konsistentní
• Dynamická (tj. orientovaná spíše na trendy, než stav. K tomu 

je nutné vedle analytických metod používat i metody 
prognostické. 

• Orientovaná jak na vnitřní faktory rozvoje kraje, tak na 
vnější podmínky tohoto rozvoje. 



Strategická fáze
• Návrh strategie je klíčovou, tvůrčí částí procesu tvorby strategického 

dokumentu. Pro svůj tvůrčí obsah se tato fáze obtížně formalizuje (nejdůležitější 
úlohu hrají nápad a odvaha, nikoli přesné dodržování metodických pokynu). 

• Hlavní produkt strategické fáze je Vize rozvoje kraje, k jejímž obecným 
charakteristikám  patří: 

• je zpracována pro relativně dlouhý horizont (cca 15 a více let),
• Formuluje obsahově plný komplexní cíl rozvoje kraje (jeho celkovou orientaci, rozvojové 

faktory, na které se sází, a to vše při zvážení vnějších výzev, jimž bude kraj čelit). Míra její 
obecnosti přitom musí umožňovat logickou desagragaci do konkrétních Cílů a Opatření 
rozvoje.

• Je předvídavá (reaguje na Hrozby a Příležitosti ze SWOT – analýzy, resp. na další vážné 
ekonomické, sociální, kulturní a technologické procesy, které probíhají či s největší 
pravděpodobností budou probíhat ve vnějším okolí kraje a které „hrozí“ v kladném či 
záporném slova smyslu ovlivnit jeho postavení, atraktivitu a konkurenceschopnost),

• Je realistická (reaguje na Silné a Slabé stránky ze SWOT – analýzy), tj. je zakotvená v 
současných či budoucích lokalizovaných lidských a materiálních zdrojích kraje), 

• Je odvážná, tj. nebojí se pracovat i s méně standardními náměty na další strategický rozvoj 
kraje,

• Je principiálně nekvantifikovatelná



Programová fáze
Smyslem programové fáze je určení postupových kroků při realizaci Vize 
rozvoje kraje. Uplatňuje se zde tedy deduktivní přístup, kdy od obecného 
cíle jsou odvozovány cíle dílčí a k dílčím cílům jsou přiřazována realizační 
opatření.
Při tvorbě programové části strategických dokumentů se doporučuje 
dodržovat tato formální i obsahové pravidla:
• Pracovat s dvouúrovňovou strukturou stromu cílů s jejich adekvátním 

počtem: Strategické cíle (cca 5)– Specifické cíle (cca 15),
• Důsledně při formulaci cílů uplatňovat pravidlo SMART (specifické, 

měřitelné, dosažitelné, orientované na výsledek a termínované),
• Při odvozování Cílů i Opatření důsledně aplikovat princip koncentrace, 

tj. postupovat při odvozování Cílů a Opatření specificky s důrazem na 
strategicky nejdůležitější úkoly rozvoje kraje,  

• Při formulaci a výběru Opatření respektovat předem daná kritéria 
výběru Opatření do strategie.  



Nastavení implementace
Součástí každého strategického dokumentu pořizovaného kraji (a zvláště to platí pro 
komplexní dokumenty typu Strategie či Programu rozvoje) by měl závazně být plán 
implementace, nejlépe v podobě Manuál práce se strategickým dokumentem, obsahujícímu 
minimálně tyto body:    
• stanovení manažerské zodpovědnost za úspěšnou realizaci cílů strategie do praxe, 
• nastavení organizační struktury krajského úřadu nezbytné pro realizaci strategie, 
• stanovení prioritních úkolů, které vyplývají ze strategie a které je třeba provést v nebližším 

období, 
• personální zajištění procesu implementace strategie, 
• stanovení procesního zajištění vazby implementace strategie na tvorbu rozpočtu kraje, 

resp. jeho rozpočtového výhledu,
• stanovení procesního zajištění vazby implementace strategie na odvětvové koncepce a 

průřezové strategie kraje,
• stanovení procesního zajištění vazby implementace strategie na územně – plánovací 

dokumentaci kraje,
• stanovení procesního zajištění zapojení aktérů (třetích stran) do implementace strategií.



Schvalovací fáze 
• Pokud jde o formální schvalování krajských strategií lze za 

dostačující považovat jejich postupné projednávání v linii Řídící 
skupina – Výbor zastupitelstva – Rada kraje – Zastupitelstvo kraje, 
jak to odpovídá současné převažující praxi krajů. 

• Pro získání potřebné legitimity pro schvalovaný dokument 
doporučuje se vybavit jen před zahájením projednávání 
v orgánech kraje:

• Odborným oponentním posudkem (hodnotícím metodologii tvorby 
dokumentu, logické vazby v něm obsažené a celkovou adekvátnost 
strategie zejména ve vztahu k vnějším podmínkám, v nichž se bude kraj 
nacházet). Jde de facto o tzv. hodnocení strategie „ex ante“.

• Dokladem o projednání strategie se všemi dotčenými institucemi 
veřejné správy.

• Současně je třeba dbát na realizaci průběžné SEA a rozsáhlou 
informační kampaň o dokumentu (včetně nastavení „uživatelsky 
příjemné“ zpětné vazby). 



Typy strategických dokumentů
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Typy strategických dokumentů
• Z hlediska struktury dokumentů strategického 

rozvoje se jako optimální řešení jeví souběžná 
existence dlouhodobých, cílotvorných Strategií 
rozvoje a střednědobých, realizačních Programů 
rozvoje a na ně navázaných průřezových strategií a 
odvětvových programů. Pro toto řešení hovoří jak 
diferencované úkoly, kladené na zmíněné jednotlivé 
dokumenty v systému strategického řízení krajů, tak 
specifické odlišnosti v postupech tvorby těchto 
dokumentů.      



Kritéria  typologie strategických 
dokumentů
Formální kritéria: 
• územní dimenze, časový horizont, velikost cílové 

skupiny apod.
Obsahová kritéria:
• Důraz na formulaci cílů : důraz na formulaci 

programu
• Orientace na komplexní problematiku : důraz na 

dílčí problematiku



• Strategie rozvoje: časový horizont působnosti je 15 a více let, 
důraz je kladen je určení dlouhodobého rámce rozvoje kraje (vize, 
globální cíle), 

• Program rozvoje: časový horizont působnosti je cca 7 let, důraz je 
kladem na stanovení střednědobého realizačního programu – ve 
vztahu k dlouhodobé vizi formulované ve Strategii rozvoje. 

• Průřezová strategie: časový horizont je střednědobý až 
dlouhodobý, podle povahy problému, k jehož řešení má strategie 
přispět, v zásadě však nikoli méně než 4 roky a nikoli více než 15 
let. 

• Odvětvový program: časový horizont je střednědobý, v každém 
případě kratší než je časová působnost Programů rozvoje, na něž 
tento typ programů navazuje. 

STRATEGICKÝMI DOKUMENTY SVÉHO DRUHU TÉŽ: ÚPD a MA 21

Druhy strategických dokumentů krajů



Strategické dokumenty Střechové Dílčí

Komplexní Strategie rozvoje kraje Program rozvoje kraje

Odvětvové Průřezové strategie Odvětvové programy

Druhy strategických dokumentů

Působnost Dlouhodobá Dlouho/ střednědobá Střednědobá

Přímá působnost Odvětvové programy

Přímá/nepřímá působnost Průřezové strategie Program rozvoje kraje

Koordinační působnost Strategie rozvoje kraje

Intenzita participace Intenzita koordinace v rámci veřejné správy

Velká až střední Malá až střední

Velká až střední Program rozvoje Průřezové strategie

Malá až střední Strategie rozvoje Odvětvové programy



Participace při přípravě, tvorbě, 
implementaci a hodnocení 
strategií krajů (Ing. Světlana 

Kubíková)

Asociace krajů České republiky

Projekt „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování 
na úrovni krajů a krajských úřadů“
Reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/62.00010



Participace, komunikace, spolupráce, 
práce s veřejností, účast veřejnosti

Řada termínů, jeden cíl:
• informovat a zapojit co nejširší okruh obyvatel 

(laické a odborné veřejnosti)
• průběžná obousměrná výměna informací, názorů, 

podnětů…
• dosažení konsensu při definování, prosazování i 

hodnocení strategie (programu atp.)



• PROČ ?

Pro pochopení smyslu participace ve vztahu k tvorbě 
strategických dokumentů je třeba odpovědět si na 
jednoduché otázky:

ó KDY ?

ó S KÝM A JAK ?



Nastavení projektu tvorby strategie 
dle MPVS

(řídící dokumentace tvorby strategie)

• Obsazení organizační struktury
• Vytvoření projektového plánu tvorby strategie
• Vytvoření plánu spolupráce a komunikace
• Vytvoření plánu řízení rizik tvorby strategie



Plán spolupráce a komunikace
• Základní informace o projektu tvorby strategie
• Základní cíle a účel plánu spolupráce a komunikace
• Seznam zainteresovaných stran
• Způsob a aktivity spolupráce a komunikace
• Organizační struktura řízení plánu spolupráce a 

komunikace
• Postup realizace plánu spolupráce a komunikace 



Účel plánu spolupráce a komunikace

• Vedle organizačního zajištění-zapojení jednotl.stran, 
koordinace komunikace atp především: zvýšení 
povědomí o průběhu tvorby strategie

• Zajištění zpětných vazeb
• Poskytování přesných a včasných informací
• Zajištění propagace výstupů a výsledků tvorby 

strategie
• Podpora schválení strategie



Aktéři, zainteresované strany, cílové 
skupiny
• Osoba, skupina osob nebo instituce, která může být 

tvorbou strategie dotčena/ovlivněna
• Osoba, skupina osob nebo instituce, která může 

tvorbu, schválení nebo implementaci ovlivnit 
• Klíčoví aktéři



• Analýza potřeb, zájmů a priorit zainteresovaných 
stran:

• Skupina, která má být aktivně zapojena do tvorby 
strategie v rámci organizační struktury

• Skupina, která se může v případě zájmu vhodnou 
formou zapojit do tvorby strategie

• Zapojení široké veřejnosti



Přístupy a Principy uplatnitelné při 
spolupráci a komunikaci s aktéry
Dle Metodiky posílení analytických, koncepčních a implementačních 
kapacit strategického řízení v krajích, CESES UK 2013

Přístupy:
• Pasivní – formální naplnění zákonných povinností
• Pragmatický – aktéři jsou klienti 
• Participativní – aktéři jsou partneři



• Včasnost     
• Srozumitelnost
• Přiměřenost a odbornost
• Dostupnost zdrojů

Principy:

ó Komplexnost
ó Transparentnost
ó Otevřenost a důvěra
ó Hledání konsensu



Stupně zapojení aktérů, participační 
metody
• Rozhodování  / referendum
• Partnerství  / workshopy,rady, komise, prac.skupiny
• Konzultace  / veřejná setkání, konference, šetření
• Připomínkování  / dotazníkové šetření, rozhovory, 

web
• Informování  / úřední deska, tiskové konference, 

výstavy, média



Spolupráce a komunikace 
v jednotlivých fázích tvorby strategie
1. Přípravná fáze
2. Analyticko prognostická fáze a strategická fáze
3. Programovací fáze
4. Podpora schvalovacího procesu, Implementační 

fáze
5. Aktuální informace při naplňování a aktualizaci 

strategie



Příklady obdobných procesů s účastí 
veřejnosti 
Místní Agenda 21 kvalitní správa věcí veřejných 
umožňující účast veřejnosti na rozhodování a 
plánování, cíl dlouhodobě udržitelný rozvoj obce 
Agenda 21, Rio de Janeiro 1992- 3 parametry řízení 
místního rozvoje:

ó Kvalitní strategické plánování
ó Průběžná a aktivní komunikace s veřejností
ó Systémové směrování k udržitelnému rozvoji



SEA-vyhodnocení z hlediska udržitelného rozvoje 
(Strategic Enviromental Assessment)
(zákon č.100/2001 Sb.)

• Postup zákonem stanoven
• Povinnost veřejného projednání
• Bez stanoviska nemůže být koncepce schválena

Doporučení: „průběžná SEA“ – maximální míře využití 
participačních metod

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTŮ ČR



• Nejednotný přístup k aktivitám spolupráce a 
komunikace

• Složité vyhledávání informací o strategiích 
/programech krajů

• Roztříštěnost informací, často neprovázanost 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTŮ ČR

Současná praxe



Děkuji za pozornost

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTŮ ČR



Implementace strategie

Asociace krajů České republiky

Projekt „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování 
na úrovni krajů a krajských úřadů“
Reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/62.00010



Smysl implementace
• Implementace je tou aktivitou, která dává tvorbě strategií 

smysl a ospravedlňuje náklady a kapacity, užité k tvorbě 
příslušných strategických dokumentů.

• Jejím účelem je překlenout – zjevně existující a všeobecně 
pociťovanou - propast mezi „vznešenou“ strategií a 
každodenní operativou řízení a koordinace rozvoje kraje.

• Implementace strategických dokumentů by proto měla být 
především povýšena na hlavní úkol strategického řízení na 
úrovni krajů, čemuž by měla odpovídat koncentrace kapacit 
krajských úřadů právě na tento úkol i důraz a pozornost 
věnovaný mu ze strany volených orgánů krajů.  

• A to i s vědomím, že proces implementace nelze plně 
formalizovat



Nástroj organizace implementace
Základním nástrojem implementace strategií je Realizačního manuál (viz 
fáze tvorby strategických dokumentů). Podle něj je třeba:
• stanovit manažerskou zodpovědnost za úspěšnou realizaci cílů strategie do praxe, 
• nastavit organizační struktury krajského úřadu nezbytné pro realizaci strategie, 
• stanovit prioritní úkoly, které vyplývají ze strategie a které je třeba provést v nebližším 

období (viz Akční plán), 
• personálně zajistit proces implementace strategie, 
• stanovit procesní zajištění vazby implementace strategie na tvorbu rozpočtu kraje, resp. 

jeho rozpočtového výhledu,
• stanovit procesní zajištění vazby implementace strategie na odvětvové koncepce a 

průřezové strategie kraje,
• stanovit procesní zajištění vazby implementace strategie na územně – plánovací 

dokumentaci kraje,
• stanovit procesní zajištění zapojení aktérů (třetích stran) do implementace strategií.



Plánovací nástroj implementace
• Základním plánovacím nástrojem implementace strategií je Akční plán
• Akční plán by v sobě měl shrnovat aktuálně nejdůležitější projekty 

rozvoje kraje, ať již jsou odvozeny ze strategických záměrů (cílů) 
obsažených v střechových strategických dokumentech, nebo z dílčích 
odvětvových programů či průřezových strategií

• Akční plány se doporučuje sestavovat na dvouleté období. Při výběru 
projektů do Akčního plánu je třeba dodržovat předem deklarovaná 
obsahová kritéria (míra vazby na deklarované priority strategie, využití 
inputově-outputových metod měření přínosu projektů) a předem 
deklarovaná procesní pravidla, respektující rozdílné formy projektů 
z hlediska způsobu realizace



Podmínky implementace strategií
Základní podmínkou úspěšné realizace strategií je zajištění jejich pevné 
procesní a obsahové vazby na rozpočtové hospodaření kraje a jeho 
územně plánovací dokumentaci.  
Pokud jde o vazbu k rozpočtu, resp. rozpočtovému výhledu kraje, 
doporučuje se vypracování a schválení pevných procesních pravidel 
(Zásad) tvorby krajského rozpočtu. Především je třeba zajistit závazné 
vypracovávání rozpočtového výhledu kraje vždy (klouzavě) na následující 
3 roky, a to tak, aby se v něm promítaly nejen ze zákona předpokládané 
příjmy a smluvně pokryté závazky, ale i příjmy a výdaje (investiční i 
neinvestiční), které vzniknou realizací projektů vycházejících se 
schválených strategických dokumentů. Rozpočtový výhled kraje by proto 
měl být k dispozici vždy v červnu běžného roku, tak aby se mohl stát 
podkladem pro jednání orgánů kraje o obsahu Akčního plánu (AP). Ten by 
se se následně měl stát závazným zadáním při přípravě návrhu rozpočtu 
na následující rok.



Podmínky implementace strategií
Rozpočet kraje (RK) před svým schválením v Zastupitelstvu by dále měl 
závazně obsahovat přílohy: 

a) s výčtem, které projekty ze strategických dokumentů (rozděleno na 
investiční a neinvestiční) jsou ve výdajové stránce RK kryty, 

b) které projekty z AP na daný rozpočtový rok nejsou v návrhu 
rozpočtu obsaženy (a proč) 

c) srovnání sumy ve strategických dokumentech plánovaných a v RK 
navrhovaných celkových výdajů (investiční, neinvestiční) na 
navržené projekty. 



Podmínky implementace strategií
Pokud jde o vazbu strategií kraje a z nich odvozených Akčních 
plánů na pořizování a aktualizaci ÚPD kraje (především ZÚR), 
doporučuje se zejména přijmout, schválit a dodržovat v krajích 
Zásady využití ZÚR k podpoře realizace strategických 
dokumentů, s dvěma zásadními body:

• Povinnost promítat při aktualizacích ZÚR do tohoto dokumenty vizi 
a strategické cíle strategických dokumentů kraje 

• Povinnost promítnout etapizace realizace projektů Akčního plánu 
do ZÚR. 

Vedle toho se doporučuje ustavit na krajích poradní sbor, 
který by provedl pracovní expertizu každé ZÚR



Monitorování a hodnocení 
strategií

Asociace krajů České republiky

Projekt „Podpora v oblasti strategického řízení a plánování 
na úrovni krajů a krajských úřadů“
Reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/62.00010



Monitorování a hodnocení strategií

• Účel monitoringu a hodnocení (evaluací)
• Zásady monitoringu strategií
• Zásady evaluace strategií



Účel monitoringu a hodnocení 
(evaluací)
• Hodnocení strategie (v jakékoli fázi jejího naplňování) je onou fází 

strategického řízení, kdy jsou „skládány účty“: z úspěchů, ale i chyb, 
k nimž v průběhu tvorby a implementace strategických dokumentů 
došlo.

• Hodnocení strategií mělo být angažovaným a tvůrčím procesem, nikoli 
pouhou technologií, kterou lze vtěsnat do úzkého rámce „správné 
metodiky“. Jádrem hodnocení strategií totiž vždy zůstává onen způsob 
myšlení, který si klade před zahájením realizace strategie, v průběhu její 
implementace i po dokončení realizace strategie kritické otázky typu: 

• zabývá se strategie skutečně klíčovými otázkami rozvoje, 
• nabízí na tyto otázky správná řešení, 
• dosahuji se plněním strategie skutečně zamýšlené výsledky (a jaké jsou vlastně 

skutečně dosažené výsledky), 
• lze pro lepší fungování strategie něco udělat, 
• byla strategie při zpětném pohledu dostatečně výkonná a efektivní – a pokud 

nebyla, kde a proč se stala chyba. 



Účel monitoringu a hodnocení 
(evaluací)
• Hodnocení a monitoring strategií nejen poslední fáze užití 

strategických dokumentů pro strategické řízení krajů, ale i 
fází průběžnou (prolínají i fáze předchozí, počínaje vůbec 
rozhodnutím, strategický dokument pořizovat). Resp. 
mohou být chápány jako první krok cyklického procesu 
strategického řízení: 

STRATEGIE – AKTIVITY – MONITORING – EVALUACE –
KOREKCE STRATEGIE – AKTIVITY – MONITORING – EVALUACE –
KOREKCE STRATEGIE …



Monitoring strategií
Účelem monitoringu je sledování vazby předem 
stanovených cílů strategie a předem stanovených 
měřitelných ukazatelů (indikátorů). Proto platí, že:
• ve strategických dokumentech musí být ke každé charakteristice sociálního nebo 

ekonomického cíle přiřazeny (kromě přesného názvu a definice obsahu) také 
způsob jejich měření, tj. měrná jednotka, zdroje informací, periodicita zjišťování, 
výchozí hodnota a kvantifikovaný cíl. 

• zejména při práci s komplexními (střechovými) strategickými dokumenty se 
doporučuje nepodléhat pokušení měřit všechno. Pravidlem by proto mělo být 
udržet počet indikátorů v rozmezí několika málo desítek (cca 30 – 50, dle 
komplexnosti dokumentu, resp. dle počtu definovaných cílů). 

• vedle „tvrdých dat“ informujících o průběhu aktivit strategie a míře plnění jí 
vytýčených cílů se doporučuje využívat všude tam, kde to přichází v úvahu, 
„měkká data“ např. ze sociologických průzkumů (kvantitativní šetření o 
spokojenosti apod.) a z expertních metod hodnocení. Stejně tak je vhodné 
využívat při monitoringu kvalitativní údaje, opírající se o interakci s klíčovými 
aktéry realizace strategie. 



Monitoring strategií
Pro práci s daty platí při monitoringu několik 
„zlatých pravidel“
• Pracovat jen s veřejně dostupnými daty, resp. s těmi, které dokáže 

pořizovatel a realizátor strategie sám svou aktivitou zajistit.
• Vytvořit těsné a jasné spojení mezi ukazatelem a cílem politiky, úkolem 

resp. záměrem.
• Zvolený ukazatel pravidelně měřit (i pro využití pro analyticko –

prognostické práce v dalším cyklu tvorby strategických dokumentů.
• Mít nezávislou entitu (která není přímo angažovaná ve strategii nebo 

projektu) pro sběr dat.
• Používat pouze 100% spolehlivá data s jasnou a kontrolovatelnou 

metodikou zjišťování. 



Zásady evaluace strategií

• Evaluace představuje proces systematického shromažďování, 
interpretace a vyhodnocení dat o aktivitách, charakteristikách a 
výsledcích strategií. Shromážděné údaje jsou následně využity k tvorbě 
či zlepšeni efektivnosti strategie a slouží jako základ pro přijímání 
konkrétních rozhodnuti, týkajících se strategie jako celku, aktivit z ní 
vycházejících a personálu, který ji „obsluhuje“. 

• Pokud jde o proces evaluace, doporučuje se zpracovat evaluaci 
strategického dokumentu ve všech třech klíčových obdobích jeho 
„života“, tedy při schvalování strategie (ex – ante), v poločase její 
platnosti (Interim) a na konci programovacího období (ex – post) a 
v tomto procesu navazovat na získané výsledky (průběžného) 
monitoringu.



Zásady evaluace strategií

• Evaluace by měla obsahovat následující klíčové kroky: 
• srovnat výsledek nebo konečný stav a vysvětlit zda 

se liší od očekávaného, ve strategii obsaženého 
výsledku a vysvětlit proč k rozdílům došlo, 

• stanovit, jak účinné byly aktivity vycházející ze 
strategie pro dosahování strategických cílů a 
vysvětlit proč, 

• stanovit účinnost vynaložených nákladů a, 
• určit co z výsledků evaluace plyne pro budoucí 
řízení nebo politická rozhodnutí. 



Evaluační zpráva
Výsledky evaluace se doporučuje shrnout do Evaluační 
zprávy, a to v následující struktuře:
• Stručný souhrn: krátké résumé evaluace zaměřené na závěry a doporučení
• Úvod: formální ukotvení evaluace, evaluační plán, personální a organizační 

zabezpečení
• Metodologie: postupy, které byly při evaluaci použity, charakteristika typu 

evaluace
• Analýza informací: popis informačních zdrojů, práce s nimi a postupu při 

interpretaci dat   
• Klíčové nálezy hodnocení: pozitivní nebo negativní poučení
• Závěry: hlavní problémy, které byly při evaluaci identifikovány 
• Doporučení: aktivity, které by měly být aplikovány pro řešení problémů, 

identifikovaných v závěrech
• Přílohy: podrobné statistické tabulky nebo analýzy, reakce na průzkumy, závěry s 

projednávání 


