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1. Úvod 

 

1.1. Podmínky zadání veřejné zakázky 

 

Předkládaná „METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNI KRAJŮ, 

zpracovaná na základě analýzy stavu přípravy a implementace 

strategických dokumentů a ve vazbě na Metodiku přípravy veřejných 

strategií“, byla do finální podoby zpracována v prvních měsících roku 2014 

kolektivem pracovníků Fakulty stavební ČVUT a Nadace ABF se zastoupením 

externích odborníků, a to v rámci veřejné zakázky zadané Asociací krajů ČR (dále AK 

ČR).   

Tato veřejná zakázka je součástí Projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 „Podpora 

v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských 

úřadů“, podpořeného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále 

Projekt AK ČR), a představuje zásadní fyzický výstup tohoto projektu.  

Projekt sám formuluje účel pořízení „Metodiky strategického řízení a plánování“ takto: 

„Každodenní řízení krajské agendy je pod neustálým tlakem operativních požadavků 

a úkonů spojených m.j. s realizací záplavy legislativních norem evropských i 

domácích, vládních i vlastních krajských usnesení atd. V důsledku toho často chybí 

čas, ale i metodologická připravenost, odborné kapacity a další předpoklady pro 

tvorbu dlouhodobých strategií rozvoje krajů. Kraje sice zpracovávají své programy 

rozvoje, jejich využití v řídící a koordinační praxi krajských orgánů je však 

nedostatečné. Proto Asociace krajů oprávněně formuluje požadavek na posílení 

dlouhodobého strategického řízení v krajích, a to prostřednictvím přijetí jednotné 

metodiky. Její zpracování je předmětem této veřejné zakázky. Cílem veřejné zakázky 

je tedy na základě provedení zmapování výchozí situace v oblasti strategického řízení 

a plánování na úrovni jednotlivých krajů vytvoření metodiky strategického řízení 

a plánování“. 

AK ČR při zadávání této veřejné zakázky vědomě využila faktu, že pro zlepšení a 

sjednocení metodologické základny strategického řízení a plánování krajů ČR byl – 

shodou okolností a nezávisle na Projektu AK ČR – v rámci programu Omega 
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Technologické agentury ČR (TA ČR) realizován v letech 2012 – 2013 projekt 

„Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit 

strategického řízení v krajích“ (TA ĆR: identifikační číslo TD010059), jejimž 

řešitelem bylo Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd 

University Karlovy (CESES FSV ÚK). Právě dostupnost této Metodiky CESES, a 

zejména pro ni připravených analytických podkladů, umožnila kolektivu řešitelů 

uvedené veřejné zakázky zvládnout předložený úkol v relativně krátkém čase, který 

byl mezi zadáním a dokončením nové Metodiky k dispozici. Projekt CESES FSV ÚK 

měl ovšem meritorně za cíl řešit otázku posílení analytických, koncepčních a 

implementačních kapacit strategického řízení v krajích, čili zabýval se především 

metodikou zkvalitnění předpokladů pro strategické řízení krajů ČR, zatímco v 

Projektu AK ČR šlo (jak je vidět z výše uvedeného citátu) o samotnou tvorbu 

metodiky vlastní přípravy a implementace strategií krajů, čili na samotný obsah 

strategického řízení na krajích ČR. Návaznost prací mezi Metodikou CESES a 

novou Metodikou tedy nebyla nijak mechanická.   

AK ČR při zadávání této veřejné zakázky se také opírala o fakt, že kraje již mají 

k dispozici dokument nazvaný „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). Vztah většiny krajů je sice k tomuto 

dokumentu poměrně kritický, zejména proto, že je tento podklad „šit na míru“ 

orgánům ústřední státní správy a nezohledňuje dostatečně specifické úkoly a 

podmínky, v nichž kraje mohou a mají rozvíjet systém svého strategického řízení. 

Vedle toho je předmětem MPVS pouze samotná tvorba strategických dokumentů, 

nikoli jejich následná implementace do postupů běžného řízení a koordinace rozvoje. 

Přes tyto slabiny poskytuje – zejména pokud jde o proces tvorby strategií – i pro 

kraje cennou inspiraci, kterou však je potřeba adaptovat pro potřeby 

strategického řízení krajů. Snaha o tvůrčí zvládnutí se tohoto úkolu se promítla 

jak do obsahu, tak do samotné struktury předkládané Metodiky.  

Zpracování nové Metodiky bylo ze strany AK ČR, jejích orgánů, a zejména interního 

projektového týmu AK ČR průběžně sledováno a aktivně podpořeno činnou 

spoluprací. Zpracovatelé veřejné zakázky také s díky využili veškeré podklady, které 
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interní projektový tým AK ČR v rámci realizace projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 

„Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a 

krajských úřadů“ zpracoval, ať již před zadáním zakázky či v jejím průběhu.       

 

 

1.2. Hlavní identifikované problémy strategického řízení krajů ČR 

 

V souladu se svým zadáním aspiruje „Metodika strategického řízení a plánování“ na 

roli užitečného pomocníka politických i výkonných orgánů českých krajů v jejich 

úsilí zkvalitnit úroveň svého řízení. Aby se takovým mohla stát, musí umět správně 

identifikovat, charakterizovat a následně řešit hlavní problémy strategického 

řízení na úrovni krajů. 

Ty lze - na základě analýz realizovaných v rámci výše zmíněného projektu CESES FSV 

ÚK („Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického 

řízení v krajích“) - rozdělit do dvou kategorií. 

Za prvé jde o systémové problémy strategického řízení, kam patří jeho nízká 

politická atraktivita (upřednostňování operativního, nikoli strategického 

rozhodování). Problémy dneška jsou atraktivnější a jejich řešení má vyšší prioritu než 

problémy dlouhodobého charakteru. Zájem krajských politických činitelů o 

dlouhodobé prognózy a strategie zůstává poměrně malý. Přitom dobrá prognóza 

nabízí návod k orientaci v možných budoucnostech a tím vytváří předpoklady k 

zasvěceným a odpovědným rozhodnutím (především strategické povahy), které jsou i 

voliči schopni a ochotni ocenit. Z malého, resp. úzce účelového zájmu o dlouhodobé 

prognózy a plánování pramení i relativně omezená odborná základna 

strategického řízení a plánování krajů, a to jak externí, tak interní, kde je vážným 

problémem i nedostatečná personální stabilita. K systémovým problémům patří i 

absence jednotného regulatorního a procesního rámce pro tvorbu a 

implementaci strategií. To vše se promítá v relativně nízké autoritě dokumentů 

strategického řízení. A svou roli sehrává i obecně volatilní politické prostředí 

v ČR, které nevytváří vhodnou atmosféru pro širší aplikaci principů strategického 

řízení a plánování. 
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Za druhé jde o problémy metodologické. K nim patří ostré rozdělení funkcí 

sociálně – ekonomického programování a územního plánování (které obojí 

má nepochybně strategický rozměr), přílišný důraz na problematiku pořizování 

strategických dokumentů, nikoli na jejich implementaci a návaznou kontrolu a 

monitoring plnění vytčených strategických cílů. S tím souvisí absence vazby 

rozpočtování na implementaci strategických priorit. Svébytným 

metodologickým problémem je také sladění expertních a participačních přístupů 

při tvorbě a implementaci strategických dokumentů a nedostatečná provázanost 

strategií v linii institucí veřejné správy právě tak jako dalších zúčastněných 

subjektů. 

 

 

1.3. Rozpory a paradoxy strategického řízení a plánování 

 

Při hledání odpovědí na výše uvedené problémy naráželo zpracování nové Metodiky 

na několik limitů, jejichž přehlížení se v minulosti odrazilo na poměrně malé 

užitečnosti (praktické použitelnosti) relativně početných metodologických příruček, 

které si pro své potřeby opatřily některé kraje, resp. se staly doprovodným 

produktem na problematiku strategického řízení krajů orientovaných vzdělávacích 

programů. 

Jde o docenění takových paradoxů, jako je: 

• nepoznatelnost budoucnosti versus nutnost legitimizovat správu věcí 

veřejných (včetně hospodaření s veřejnými prostředky) argumenty o 

dlouhodobém dopadu řídících a koordinačních aktů. Strategické řízení a plánování 

může napomoci řešit tento rozpor nikoli tím, že „odhalí“ co se „nevyhnutelně 

stane“, a také samozřejmě nikoli tím, že jen formálně potvrdí správnost 

aktuálních záměrů, ale tím, že snižuje riziko chybných rozhodnutí,   

• hodnotové (ideologické) zakotvení přístupů k formulaci dlouhodobých 

veřejných zájmů krajské komunity versus nutnost budování strategického 

konsensu v komunitě. Strategické řízení a plánování nemůže nikdy překonat 
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holou skutečnost, že stejná fakta mohou být (a také jsou) odlišně interpretována 

podle toho do jakého hodnotového kontextu je vložíme. To však neznamená, že 

strategie musí být nutně jen výrazem (např. převládající) ideologie, stejně jako 

není správné, klesne-li do moralizující polohy, že „všichni mají stejný zájem“. I 

zde jde ve strategickém řízení a plánování o to najít „zlatou střední cestu“, tj. 

identifikovat v hodnotově podbarvených představách o budoucím vývoji 

komunity „nejnižšího společného jmenovatele“ a budovat tak nikoli fiktivní, 

ale reálný konsensus představ o potřebném rozvoji kraje,    

• rigidnost jakékoli metodiky tvorby a implementace strategií versus tvůrčí 

obsah strategií. Metodika může vždy poskytnout nanejvýš jen jistý postupový 

rámec, který je (zpravidla) vhodné dodržet, má-li vzniknout „dobrý obraz“ 

strategického řízení a koordinace rozvoje kraje. Žádná metodika však sama o 

sobě nezaručí, že takový to „dobrý obraz“ skutečně vznikne. Chybné jsou v této 

souvislosti oba extrémy: i to, aby byla strategie považována za „umělecké dílo“ 

sui generis, budované na pouhé (nekontrolovatelné) imaginaci, i to aby strategie 

byla považována za mechanický produkt aplikace doporučené metodiky. Bohužel 

nelze nevidět, že právě instituce veřejné správy, ze své vlastní (byrokratické) 

povahy často inklinují k druhému ze zmíněných extrémů, 

• s tím souvisí rozpor mezi důrazem na procesní pojetí strategického řízení 

krajů a nedoceněním jeho předpokladů v rovině personální a organizační – 

jakoby se předpokládalo, že vytýčené strategické záměry se zrealizují samy „svou 

vahou“, 

• Konečně je tu vážný rozpor mezi formálně širokým prostorem pro autonomní 

rozhodování krajů mezi vysokou reálnou závislost krajů na (nepředvídatelném) 

operativním rozhodování orgánů státu. 

 

Paradoxem svého druhu je ostatně i rozpor mezi formálně rozvinutým systémem 

strategického plánování krajů (s nahromaděním četných poznatků) a zároveň 

faktickou absencí strategického řízení krajů. Tento paradox má nepochybně svůj 

zdroj v motivaci krajů, proč strategické dokumenty pořizovat: je-li třeba, aby byly 

strategické plány k dispozici více – méně jen jako nutná podmínka pro získání dotací 
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se SF EU, nezbývá v nich logicky velký prostor stát se oporou skutečného rozvoje 

strategického řízení a plánování krajů. 

  

 

1.4. Očekávání vkládaná od Metodiky  

 

To, že se Metodika snaží ve svém výkladu reagovat nejen na hlavní problémy 

strategického řízení a plánování v ČR, ale i na rozpory a paradoxy, které provázejí 

tento systém na krajích, představuje v očích zpracovatelského týmu jen podmínku 

nutnou, nikoli postačující, aby Metodika obstála v očích svých potenciálních uživatelů. 

Opírat se v tomto ohledu jen o teoretické dedukce považovali zpracovatelé za 

nedostatečné a krátkozraké.  

Očekávání potenciálních uživatelů lze v této věci totiž jen stěží označit za 

jednoznačná. Svědčí o tom výsledky jednoho z kvalitativních průzkumů, který 

realizoval CESES v roce 2013 (v rámci výše zmíněného projektu „Posílení 

analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích“). 

V každém kraji byl osloven vždy jeden politik, jeden úředník příslušného krajského 

úřadu a jedna další osoba (specialista pomáhající kraji s realizací dané agendy). Byl 

tak získán zajímavý obrázek o tom, co od metodiky očekávají ti, kteří jsou (nebo by 

měli být) na krajské úrovni nositeli (tvůrci a vykonavateli) strategického řízení: 

Pokud jde o přínosnost jednotné metodiky zaštítěné Asociací krajů, silně převažovaly 

kladné odpovědi: ve skupině politiků šlo o 8 případů z 13, ve skupině úředníků o 11 

případů a ve skupině třetích osob taktéž 11 případů. Tento na první pohled velmi 

pozitivní výsledek je bohužel poněkud relativizován jednak tím, že právě ve skupině 

hlavních iniciátorů strategického řízení na krajích, tedy u politiků, zaznívaly výhrady 

k jednotné metodice nejsilněji (3 odpovědi Ne a 2 odpovědi Možná). Dále tím, že 

velmi často byl (byť „mezi řádky“) respondenty zpochybňován aplikační potenciál 

garanta této metodiky, tedy Asociace krajů. A konečně i tím, že následně 

respondenty uváděné důvody jejich odpovědí „Ano“, byly v několika případech tak 

obecné (metodika musí být jednoduchá, musí přinášet nové metody řízení apod.), že 

je lze do jisté míry chápat i jako kladné odpovědi „ze slušnosti“. 
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Kvantitativní disparita mezi strukturou názorů politiků a zbývajících dvou skupin 

respondentů je zjevně dána jejich odlišným – zájmově determinovaným - postojem 

k samotné regulaci (byť dobrovolné) prostřednictvím procesů strategického řízení: 

zatímco pro první přináší tato regulace omezení jejich dosavadní svobody 

rozhodování, u zbývajících skupin je zřejmý zájem právě tuto svobodu omezit, resp. 

dát jí strategický a konsensuální rámec.  

Zajímavý byl v této souvislosti fenomén územní koncentrace zpochybňujících 

odpovědí (Ne a Možná): alespoň dva ze tří respondentů tak odpověděli v kraji 

Pardubickém a Ústeckém, zatímco v kraji Královéhradeckém se k této možnosti 

přiklonili všichni tři! Jelikož zkušenosti těchto tří krajů se strategickým řízením jsou 

objektivně velmi odlišné jak po obsahové, tak formální stránce, může být jediným 

společným jmenovatelem jejich postoje silná důvěra ve vlastní síly, resp. neochota 

vzdávat se své samosprávné autonomie. 

Co se týče názorů na obsahovou orientaci jednotné metodiky, i zde se názory politiků 

a zbývajících dvou skupin ve své struktuře významně lišily. U politiků se obsahová 

doporučení pro jednotnou metodiku více orientují na precizaci formulace cílů, čili 

na přesnější formulaci strategie. Zmiňována je zde často „poptávka“ po návodu, jak 

provázat krajskou strategii se strategiemi národními a strategiemi obcí a měst. Stejně 

často jsou doporučení orientována na potřebu stanovení jednotného obsahu 

strategických dokumentů (nebo alespoň jeho hrubé struktury), aby byly 

strategické dokumenty jednotlivých krajů snadno srovnatelné. Na to pak navazuje 

doporučení definovat v metodice zdroje statistických dat potřebných pro tvorbu 

strategie, resp. postupy jejich automatického zpracovávání. Oproti těmto d.f. 

technickým požadavkům na tvorbu strategií jsou v dané skupině respondentů 

relativně méně často uváděny odpovědi, týkající se vlastní implementace vytvořených 

strategických dokumentů. Přesto ani jejich počet není zanedbatelný (doporučení 

zapracovat do metodiky postupy kontroly realizace strategie, definovat 

postupy projektového řízení na bázi strategie, obecně popsat 

implementační kroky apod. Naopak ojediněle se např. vyskytla doporučení 

orientovat metodiku na komunikační strategii (což je asi největší strukturální rozdíl 

oproti odpovědím dalších dvou skupin respondentů). I mezi jednotlivě uvedenými 
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odpověďmi jsou ale zajímavá doporučení, např. popsat v metodice potřebné 

personální zajištění tvorby a realizace strategií, nebo definovat v ní vzdělávací moduly 

orientované na tvorbu a implementaci strategií. 

Ve skupině úředníků a třetích osob naopak jednoznačně převládají odpovědi, které 

doporučují zaměřit obsah jednotné metodiky nikoli na postupy tvorby strategických 

dokumentů, ale na postupy jejich implementace (v širokém slova smyslu). Pod 

implementací se přitom chápe (pokud byla ze strany respondentů odpověď 

precizována) vazba na tvorbu rozpočtu, na Územně plánovací dokumentaci, 

na odvětvové koncepce, na Operační programy, systém kontroly realizace 

strategie, měření efektivity realizace strategie apod. Druhou vítěznou kategorií 

mezi odpověďmi na danou otázku byly odpovědi, týkající se zapracování metod 

komunikace (komunikační strategie) při tvorbě a realizaci strategií do jednotné 

metodiky. Ve skupině třetích osob je volání po popisu postupů, jak a kdy využít 

participační mechanismy, vůbec absolutně nejčastějším typem odpovědi.  

Ve zmíněných dvou skupinách ale nechybí ani doporučení spíše technického 

charakteru. I zde se tedy často vyskytuje volání po stanovení jednotné obsahové 

struktury strategických dokumentů, jednotné datové základně, ale také po jednotné 

definici podrobnosti pro strategie, jednotného plánovacího období (vše více u 

úředníků, než u třetích osob), nebo požadavek procesního popisu koordinace 

národních, krajských a obecních strategií a procesního zajištění přenosu příkladů 

dobré praxe mezi kraji navzájem, ale i požadavek metodického sjednocení 

terminologie kolem tvorby a realizace strategií (vše více u třetích osob, než u 

úředníků). Konečně v obou těchto skupinách zazněl (byť ojediněle) hlas zajistit 

v uvažované jednotné metodice systém vzdělávání úředníků i politiků. 

Vyznění názorů respondentů zmíněného průzkumu na obsah jednotné metodiky pro 

kraje je tedy současně jasné, přesto však vnitřně rozporné. Jasné v tom, že napříč 

skupinami respondentů zaznívalo nejsilněji doporučení věnovat se v návrhu jednotné 

metodiky věcné (obsahové) struktuře strategických dokumentů, technologii 

implementace těchto dokumentů a komunikační strategii při tvorbě a 

realizaci strategie. Právě těmto aspektům se proto snaží nová Metodika vyjít 

zvláště vstříc. I s vědomím, že každé z uvedených aspektů má očividně svého 
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dominantního nositele (politici či úředníci či třetí osoby), jimž bude ve výkladu 

Metodiky obtížné vyjít vstříc současně… 

     

                                         

1.5. Struktura Metodiky 

 

Složitou problematiku metodologie uplatnění strategického řízení v krajích, které 

navíc teprve aspiruje na zaujetí jemu odpovídajícího „místa na slunci“, se Metodika 

snaží zpřístupnit maximálně přehledně, a to jak pomocí struktury jednotlivých kapitol 

(viz dále), tak i tím, že jednotlivé kapitoly na sebe navazují v logickém sledu. 

Vzhledem k relativní novosti přístupu, který nabízí Metodika, se ovšem nebylo možné 

vyhnout vymezení některých klíčových pojmů a v některých případech i 

opakovanému podtržení souvislostí, které považujeme za obzvláště hodné zřetele. 

Po obecném úvodu (1. kapitola) pokračuje Metodika specifikací smyslu 

strategického řízení (2. kapitola). A to m.j. proto, že v praxi dosud často dochází 

k záměně prostředku (zpracování strategického dokumentu) a cíle (uplatnění 

strategického řízení v praxi). Obsah 3. kapitoly (identifikace všech důležitých 

předpokladů strategického řízení v krajích) je konfrontován s obsahem 4. 

kapitoly (faktická kondice strategického řízení). Z této konfrontace vychází 

následující 5. kapitola, která nabízí obecnou definici strategického řízení kraje a jeho 

principů (ve smyslu ideálně typického modelu německého sociologa a ekonoma 

Maxe Webera, jemuž je ovšem dosavadní praxe více nebo méně, ale většinou 

značně, vzdálena).  

Následující kapitoly už sledují průmět výše uvedených principů do jednotlivých, na 

sebe navazujících fází procesu strategického řízení – od typologie strategických 

dokumentů (6. kapitola), přes vlastní popis jednotlivých fází tvorby 

strategických dokumentů (7. Kapitola), popis užití participačních metod při 

tvorbě a realizaci strategií (kapitola 8), popis postupů implementace strategií (9. 

kapitola) a jejich hodnocení (10. kapitola) až po závěrečnou stručnou rekapitulaci, 

jak s danou Metodikou pracovat (11. kapitola). 
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V zásadě se tedy Metodika dělí na dvě velké části: teoretickou (kap. 2 – 5) a 

praktickou (kap. 6 – 10). Rozdělení na „teorii a praxi“ samozřejmě není ani v dané 

Metodice absolutní: i při vymezování smyslu, předpokladů a principů strategického 

řízení se přihlíží i k praktickým zkušenostem, které dosud kraje naakumulovaly, a 

naopak výklad praktických doporučení jak při rozvoji systému strategického řízení 

postupovat, se vždy opírá (m.j.) o teoretické argumenty. I z tohoto důvodu by tedy 

měla být Metodika chápána jako jeden celek, který jen v souhrnu dává potřebný 

smysl.  

Spíše než o dělbě na teorii a praxi lze tedy mluvit o argumentaci a doporučeních. 

Souhrn doporučení (která jsou v textu graficky modře zvýrazněna) lze ovšem číst 

samostatně jako lapidární soubor metodických návodů. Explicitně jsou tzv. 

doporučená řešení obsažena v kap. 5 až 10., a jejich celkový rozsah se blíží cca 1/10 

rozsahu celé Metodiky.  

Pokud jde o argumentaci zmíněných doporučení, je (v kap. 6 – 10) pro přehlednost 

organizována více – méně jednotně, totiž tak, že nabízí čtenáři konfrontaci 3 

zásadních informačních a inspiračních zdrojů: 

• Metodiku přípravy veřejných strategií (MPVS) 

• Argumentaci odborné literatury (z velké části z dílny CESES, ale i další 

relevantní publikace) 

• Analýza současné praxe krajů (včetně využití příkladů dobré praxe 

dosažených jednotlivými kraji ČR) 

Důvodem tohoto řešení bylo umožnit čtenáři sledovat „krok za krokem“ zrod 

konkrétních doporučení. A pro autorský tým představovala tato organizace textu 

oporu, jak se (pokud možno) ve svých doporučeních vyhnout moralizování a 

prázdným metodologickým klišé.   

Pro úplnost budiž konstatováno, že argumentace i doporučení se týkají jak uplatnění 

expertních, tak participačních metod.  
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2. Smysl strategického řízení 
 

S růstem složitosti prostředí, rostoucí propojenosti politických, hospodářských, 

sociálních, bezpečnostních i ekologických problémů, spolu s ovlivněním života lidí 

z několika úrovní (municipální, krajské, celostátní, evropské i globální) najednou, 

radikálně roste význam řízení orientovaného na řešení klíčových problémů v delším 

časovém horizontu. Je to právě strategické řízení, které představuje cestu k řešení 

těchto problémů v dlouhodobé perspektivě. Jen ty kraje, které budou schopny se 

v předstihu připravit na tyto výzvy budoucnosti, budou mít větší šanci na úspěšné 

zvládnutí těchto výzev. 

Po vymezení generického pojmu strategie a dalších příbuzných pojmů přejdeme 

k charakteristice pojmu strategické vládnutí jako východiska specifikace smyslu 

strategického řízení na úrovni krajů. Tuto kapitolu uzavřeme stručným zhodnocením 

jeho dosavadního vývoje. 

 

Strategie1 

Samotné slovo strategie je odvozeno od řeckého strategos neboli vrchní velitel. 

Skládá se ze slov stratos ve významu armáda a agein ve významu vést. Pojem 

strategie klasicky vymezil pruský generál C. von Clausewitz: „pojem strategie je užití 

boje k účelu války…musí tedy celému válečnému aktu vytyčit nějaký cíl, který je 

v souladu s účelem tohoto aktu, tj. sestavuje válečný plán, a s tímto cílem je spjata 

řada činností, které k němu mají vést, tj. sestavuje plány jednotlivých polních tažení 

a v nich stanoví jednotlivé boje…strategie musí vytáhnout s vojskem do pole, aby 

stanovila na místě podrobnosti a aby jejich souhrn podle nepřetržité potřeby vhodně 

přizpůsobovala okolnostem. Nemůže tedy ani na chvíli přestat působit na celé 

dění…teorie tedy bude sledovat strategii podle této osnovy anebo, správněji řečeno, 

osvětlí věci samy i v jejich vzájemných vztazích a zdůrazní těch několik prvků, které 

vyplynou jako zásada nebo pravidlo“. 2 

                                                 
1 Problém strategie, původně rozpracovaný ve vojenské vědě, byl posléze uplatňován zejména v oblasti 
teorie managementu. K nejvýznamnějším (dnes již klasickým pracím) patří publikace  Ansoff (1984, 1990), 
Mintzberg  (1991), Mintzberg a Quinn (1991), Pearce a Robinson (1988), Porter (1992) a dalších, kteří 
rozpracovali ideje strategického managementu pro konec 20. a počátek 21. století.  

2 Clausewitz (1959). 
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Beaufre (1967) formuloval už začátkem 60. let 20. století obecné pojetí strategie 

následovně: „V současné době prochází svět takovou krizí přizpůsobování se novým 

podmínkám, jaká nemá v dějinách obdoby. (…) Za této situace je potřeba metody 

myšlení, která by nám umožňovala běh událostí skutečně řídit a nenechat se jimi jen 

unášet tak naléhavá jako nikdy dříve. (…) Strategie nesmí být nějakou výlučnou, 

jedinou doktrínou, ale metodou myšlení, pomocí níž je možno události chápat, 

hodnotit a řadit podle jejich významu a na základě toho pak určovat nejúčinnější 

postup a metody činnosti“ (Beaufre, 1967, s. 17). Zdůrazňuje, že stratég se nemůže 

s jistotou opírat o žádný precedens a nemá k dispozici žádné spolehlivé měřítko, 

místo z už pevných závěrů musí vycházet z neověřitelných předpokladů, a ke svým 

řešením musí docházet skutečně tvůrčí a objevitelskou cestou. To souvisí s dělením 

rozhodovacích procesů na programované (rutinní, opakované, dobře strukturované, 

pro něž existují specifické postupy řešení) a neprogramované (zahrnující 

jednorázová, nová, jedinečná rozhodnutí).  

Uvedené přístupy se shodují v obecném vymezení strategie jakožto způsobu 

dosahování zvolených dlouhodobých cílů vhodnou kombinací dostupných nástrojů a 

zdrojů. Pro dobrou strategii je charakteristická předvídavá minimalizace vývojových 

ohrožení a maximalizace rozvojových příležitostí daného subjektu při účelném 

uplatnění omezených zdrojů. 

Také metodické předpoklady tvorby strategií mají společné jádro. Patří k nim: 

• Participativnost a pluralitní způsob přípravy. 

• Orientace na problémy a tudíž i selektivnost. Identifikace dominantních 

problémů a možných cest jejich řešení, vycházející z poznání celostního 

kontextu. 

• Variantnost v hodnotových důrazech i ve způsobech výkladu skutečnosti, 

zároveň ale snaha hledat společného jmenovatele všude tam, kde je to možné 

– především v identifikaci aktuálních a možných budoucích problémů, a 

v hledání cest, jak jim čelit nebo jim předcházet s využitím disponibilních 

zdrojů.  

• Srozumitelnost a (často, ne však nutně) inovativnost. 
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• Aktivizace zúčastněných aktérů při poznávání situace a problémů i při jejich 

řešení. 

• Trvalé úsilí – proud neustále aktualizovaných a doplňovaných pohledů na 

možné a žádoucí budoucnosti.  

 

Shrňme, že strategie jsou – nejlépe na základě prognóz - stanovené 

způsoby rozhodování o tom, kam chceme směřovat, jakých dlouhodobých 

cílů chceme dosáhnout a jaké činnosti, podmínky a zdroje k tomu budeme 

potřebovat.  

 

Rozhodnutí a činy, které významným způsobem formují (mění) životní podmínky lidí 

daného společenství v dlouhodobém horizontu, jsou souhrnně označovány pojmem 

strategické vládnutí. (Potůček 2007) Jedno z obecných vymezení předpokládá, že jde 

o „… dynamický proces tvorby a uplatňování veřejné politiky, politiky a správy, 

představovaný snahou mnoha různých sociálních a ekonomických skupin s různými 

zájmy a zároveň hledáním udržitelné rozvojové orientace a sociálního kontraktu 

(kontraktů), schopných vyvážit tyto zájmy způsobem, který je slučitelný 

s dlouhodobými zájmy celé společnosti včetně jejích budoucích generací“ (Potůček 

2004).  

Problematika strategického vládnutí je předmětem trvalého zájmu teoretiků, ale i 

mezinárodních organizací. Potřeba analyzovat a posilovat strategickou dimenzi 

vládnutí vyplývá ze závěrů příslušných dokumentů jako velmi naléhavé poselství. Lze 

se odvolat například na základní dokument o řízení, přijatý Evropskou unií (European 

governance 2001), opřít se o závěry z mezinárodní konference o národních vizích a 

strategiích, konané v Soulu v roce 2002 (Chung a Park /eds./ 2003) nebo poukázat 

na vyjádření špičkového světového experta na danou problematiku, profesora 

Yehezkela Drora, které zaznělo na konferenci o kapacitách řízení ve střední a 

východní Evropě (Dror 2004).  

Strategické řízení je tím subsystémem strategického vládnutí, který realizují 

mocenské a správní orgány (tedy i volené a výkonné orgány krajů). Mulganovo pojetí 

strategického řízení (Mulgan, Potůček 2004) je pro následující analýzu inspirativní 
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zejména tím, že hledá rozdíly mezi „strategickým řízením“ a „ne-strategickým 

řízením“, resp. vymezuje podmínky, které jsou předpokladem úspěšného 

strategického řízení. Mulgan považuje ve strategickém řízení za klíčové, aby 

rozhodovatelé ve své činnosti nerezignovali na své úsilí o změny a nenechaly se 

odradit skeptickým přístupem ke změnám. Uplatnění jeho přístupu na podmínky 

krajů shrnuje tabulka 1.  

 

Tabulka 1  Předpoklady strategického řízení na úrovni krajů 

Předpoklad Naplnění předpokladu

Udržitelnost pozitivní činnosti Trvalá aktivita představitelů kraje při ovlivňování 
jeho budoucnosti.  

Důvěryhodnost představitelů kraje Představitelé kraje se těší důvěře veřejnosti 
Časová vyváženost horizontu 
krátkodobých a dlouhodobých 
změn 

Veřejnost podporuje řešení jak krátkodobých 
cílů, tak i cílů orientovaných na budoucnost 

Používání nezávislých informací  Kraj bere do úvahy analýzy nezávislých 
pracovišť (univerzit, vědeckovýzkumných 
pracovišť, výzkumných agentur)

Kraj je připraven reagovat na vývoj Kraj se chová tak, aby vylučoval riziko stagnace 

Kraj naslouchá veřejnosti a 
komunikuje s ní 

Princip otevřenosti kraje na názory všech 
segmentů 

Existence vůdčích idejí a hodnot  Kraj se opírá o zdůvodněné vize a vůdčí ideje 

Systémové zakomponování vůdčích 
idejí do organizačních struktur  

Kraj vykonává strategické činnosti, které jsou 
zakomponovány do působností jednotlivých 
organizačních struktur

Pramen: Mulgan, Potůček (2004). Upraveno. 

 

Podle Mulgana je první podmínkou úspěšného (strategického) řízení tzv. 

udržitelnost pozitivní činnosti. Jí se rozumí skutečnost, že kraj je způsobilý 

pozitivně ovlivňovat svou budoucnost. Konkrétně: pro strategicky se chovající kraj je 

charakteristické, že dbá o časovou vyváženost mezi horizontem krátkodobých 

a dlouhodobých změn. Vedení kraje dovede určit potřebnou proporci mezi 

krátkodobými a dlouhodobými cíli tak, aby nebyla podceněna ani jedna složka cílů a 

tím nebylo ohroženo splnění jak krátkodobých, tak dlouhodobých cílů. Pokud takto 

kraj nejedná, pak přecenění krátkodobých opatření vede k nereflektování výzev a 

potřeb budoucnosti. Jednostranný důraz na budoucnost pak může způsobit neřešení 

krátkodobých cílů a vést ke ztrátě důvěry veřejnosti.  
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Princip nezávislosti používání informací vychází z toho, že se kraj opírá o 

poznatky na něm nezávislých vědecko-výzkumných pracovišť, poradenských center a 

institucí. Opírání se o takovéto informace umožňuje kraji lépe formulovat strategická 

rozhodnutí s ohledem na budoucí potřeby a eliminovat tak případné parciální 

stranické zájmy. Pokud kraj podceňuje roli nezávislých informací, vystavuje se riziku, 

že se ve svém rozhodování bude primárně orientovat „ideologicky“. Bude 

upřednostňovat dílčí stranické zájmy na úkor veřejných zájmů. 

 

Připravenost kraje reagovat na vývoj vyjadřuje takový rys strategického řízení, 

který vypovídá o tom, že permanentně hledá nové podněty (ideje) pro strategické 

řízení. Stanovuje působnosti v oblasti strategického řízení pro jednotlivé aktéry a 

provádí výkonnostní monitoring jejich činnosti. Pokud některý z aktérů prokazuje 

nezpůsobilost k realizaci úkolů plynoucích z požadavků strategického řízení, provádí 

v takovém případě i personální změny.  

 

Připravenost naslouchat názorům aktérů z veřejného, občanského i komerčního 

sektoru je protipólem nestrategicky se chovajícího vedení kraje, uzavírajícího se do 

sebe, které si vystačí samo v reakcích na své uzavřené podněty. Důsledkem je 

izolace kraje od veřejnosti. Takový kraj ztrácí veřejnou podporu a akceschopnost 

k výkonu řízení. 

 

Strategické řízení kraje je charakteristické i tím, že se ve své činnosti opírá o vůdčí 

ideje a hodnoty, vychází z respektování potřeb veřejnosti a primárně se orientuje 

na budoucnost, přičemž dovede strategicky řídit a plánovat. Pokud se neopírá o 

zdůvodněné vize a vůdčí ideje, reaguje na vzniklé události formou ad hoc. Takový 

kraj je „ve vleku událostí“, kdy se výhradně (či převážně) orientuje na operativní 

činnosti a úkoly. 

 

Podle Mulgana je dalším z předpokladů úspěšného řízení splnění požadavku průběžné 

provádění auditu výkonu strategických činností. Na základě tohoto auditu zjišťuje 

stupeň výkonu strategických činností ve srovnání s cílově definovaným stavem. 
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V případě „ne-strategického řízení“ kraj podceňuje roli strategických činností pro 

výkon řízení. To se projevuje zejména v tom, že se orientuje na provádění 

každodenních činností na úkor činností koncepčních. Obrazně řečeno, řeší úkoly 

dneška bez potřebného propojení na dlouhodobé cíle.  

 

Kromě pojmů strategické vládnutí, strategické řízení a strategie se v kontextu 

činnosti krajů užívají i další pojmy: strategické řízení kraje, strategické řízení 

krajského úřadu, vize, prognóza, koncepce, realizační plán a metodika3.  

 

Strategické řízení krajů je aplikací strategického řízení do podmínek kraje jako 

veřejnoprávní korporace. Pro strategické řízení krajů platí, že je založeno na 

racionálním konání všech zúčastněných aktérů, přičemž obecným kritériem jejich 

konání je „veřejný zájem“, resp. „obecné blaho občanů kraje“. Krajský úřad 

poskytuje pro výkon strategického řízení kraje potřebné podpůrné činnosti, jako je 

například analytická a exekutivní činnost. Hlavní úlohou strategického řízení krajů je 

zejména 

• identifikovat oprávněnou poptávku občanů kraje po službách poskytovaných 

krajem a slaďovat ji s reálnými možnostmi krajů a veřejným zájmem, 

• orientovat a přiblížit výkon veřejné správy oprávněné veřejné poptávce, 

• zvyšovat kvalitu a případně i rozsah veřejných služeb poskytovaných a 

zajišťovaných kraji a jimi ovládanými (zřizovanými či založenými) organizacemi 

občanům a popřípadě i právnickým osobám s orientací na občana jako 

„koncového zákazníka“. 

• Zvýšit stabilitu a zajistit dlouhodobou udržitelnost financí i účelných činností. 

• Omezovat rizika ohrožující výkon krajské samosprávy tak, aby tato fungovala 

na principech hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a obecného prospěchu.  

 

Vize představuje ujasněnou představu vrcholového managementu kraje o konečném 

cílovém stavu (ležícím v dlouhodobém horizontu) kraje s ohledem na vývojové 

                                                 
3 Viz Metodika posílení analytických koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích, 
Praha 2013, CESES FSV UK, str 12- 13 
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trendy, příležitosti, ohrožení a rámcové možné realizační způsoby.  Základní otázkou, 

kterou si při tvorbě vize klademe, je otázka, kam chceme jít? Vize je v tomto smyslu 

„ukazatelem na cestě“, kam chceme směřovat. Pro reálné dosažení vize je žádoucí, 

aby tato byla sdílena jak vedením kraj, tak i jeho občany. Z hlediska prohlášení může 

být vize zveřejněná nebo nezveřejněná. Protože se vize týká věcí veřejných, mělo by 

být pravidlem, že vize se zveřejňuje. Zveřejnění vize je předpokladem k tomu, aby 

vize byla sdílena občany kraje. Nesdílená vize neplní účel motivu, milníku a 

„konečného cíle,“ kam má kraj směřovat. Základními nástroji ke stanovení vize 

mohou být zejména scénáře společenského vývoje, prognózy, modely.  

 

Prognóza je dalším významným dokumentem k řízení kraje. Funkcí prognózy je 

podat obraz možného budoucího stavu kraje, v němž je definovaná role všech 

klíčových aktérů. Prognóza je podmíněnou výpovědí o možných budoucnostech a 

odpovídá v kontextu strategického řízení kraje na následující základní otázky: co 

může nastat? Co mohou, resp. co by měli jednotliví aktéři v této souvislosti konat? 

 

Koncepce je dalším důležitým nástrojem pro podporu strategického řízení kraje. 

Koncepcí se rozumí systémový plán přípravy a provedení změn směřujících 

k naplňování stanovených cílů. Je to dokument kraje vymezující ve střednědobém 

nebo dlouhodobém časovém horizontu systémový způsob řešení určitého konkrétního 

závažného problému (oborového či průřezového).  

 

Realizační plány jsou dokumenty, které mají charakter projektu k realizaci ve 

strategii vytyčených cílů. Definují v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém 

časovém horizontu způsoby k realizaci cílů, odpovědnosti, kompetence a předpoklady 

k realizaci včetně kalkulace zdrojů. Realizační plán plní dvě základní funkce, a to 

funkci projekčně koordinační a funkci komunikační. Obsahem projekčně koordinační 

funkce je vytvoření zámyslu (plánu) systémové návaznosti jednotlivých plánovaných 

činností tak, aby byly realizovány stanovené cíle. V tomto smyslu vystupuje realizační 

plán jako projektový prováděcí dokument. Realizační plán plní zároveň komunikační 

funkci. Podstatou komunikační funkce je generování informací pro vnitřní komunikaci 
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(zejména v rámci krajského úřadu) a vnější komunikaci. Smyslem této komunikace je 

poskytnout potřebné informace k realizaci plánu jako prováděcího projekčního 

dokumentu.  

 

Metodika je podpůrný dokument pro realizaci výše zmíněných obecnějších 

dokumentů. Metodika je věcně zaměřena k určitému problému. Smyslem metodiky je 

podat návod jak postupovat při řešení daného problému. 

 

Prameny: 

Ansoff, H.I (1990). Implanting Strategic Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs 

1990 

Ansoff, H.I. (1979). Strategic Management. Macmillan, London 1979 

Beaufre, A. (1967). Úvod do strategie. Praha: Naše vojsko.   

Bovaird, T. (2005). Public governance: balancing stakeholder power in a network 

society. In: International Review of Administrative Sciences, vol. 71 (2), 2005, pp. 

217-229. 

Clausewitz, C. VON 1959. O válce. Praha: Naše vojsko. 

Dror,Y. 2004.  Strategic Brain for Central Government. In: The Capacity to Govern in 

Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee.  

EUROPEAN GOVERNANCE. A white paper. 2001. Brussels: Euroepan Commission. 

Chung, Ch. S., Park, J. (eds.) 2002. National Visions and Strategies. Soul: KDI School 

of Public Policy and management, OECD and World Bank. 

Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického 

řízení v krajích. 2013. Praha: UK FSV, CESES.  

Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. Englewood Cliffs, 

Prentice Hall.  

Mintzberg, H. – Quinn, J.B. (1991). The Strategy Process, Concepts, Contexts, CASE. 

Prentice Hall, Englewood Cliffs . 

Mulgan, G., Potůček, M. (2004). Strategy in Government. The United Kingdom 

Experience. In: Potůček, M. (ed.) (2004) The Capacity to Govern in Central and 

Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee. 
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Ochrana Fr. (ed.) (2010) Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě 

politiky. Praha: Matfyzpress. 

Pearce, J.A. - Robinson, R.B. (1988). CASE in Strategic Management. Irvin, 

Homewood.   

Porter, M.E. (1992). Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing.  

Potůček,M. (2004). Strategy in Government. The United Kingdom Experience 

(Introduction). In: Capacity to Govern in Central and Eastern Europe. Bratislava. 

NISPAcee, 2004.  

Potůček, M a kol. (2007). Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: Grada.  

Veselý, A. – Nekola, M. (EDS.) (2007). Analýza a tvorba veřejných politik. Praha: 

Sociologické nakladatelství.  

Vymětal, P. (2006).  Proměny teoretických koncepcí governance. In: III. Kongres 

českých politologů. Olomouc 8. – 10. 9. 2006. Praha – Olomouc Česká společnost pro 

politické vědy. s. 534 – 547.  
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3. Předpoklady strategického řízení krajů4 
 
Uplatnění strategické dimenze řízení v činnosti krajů představuje úlohu bezesporu 

velmi náročnou. Úlohu, do jejíhož řešení zasahuje řada lépe či hůře předvídatelných, 

ale i nepředvídaných událostí a faktorů. Lze předpokládat, že úspěch jejího řešení 

závisí podstatným způsobem na vytvoření odpovídajících předpokladů. Těch klíčových 

předpokladů není mnoho, ale je žádoucí, aby byly naplněny (alespoň v nezbytně 

nutné míře) všechny. 

 

 

3.1. Vnější předpoklady strategického řízení krajů 

 

Jde o předpoklady, které kraje mohou ovlivnit jen velmi obtížně, pokud vůbec. Ty 

jednak tvoří rámec možností pro uplatňování strategického řízení v krajích, a zároveň 

jsou buď urychlovačem, nebo zpomalovačem pro realizaci strategií na úrovni krajů. 

Prvním takovým předpokladem je vhodnost legislativního prostředí pro 

uplatňování strategického řízení. 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. Navíc mají kraje možnost iniciovat změny existujícího 

stavu: například využívat jejich Ústavou dané právo navrhovat zákony. 

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. 

                                                 
4 V této kapitole čerpáme především z publikací Potůček a kol. (2007), Potůček, Musil, Mašková (2008), 
Metodika (2013) a Manuál (2013). Původní prameny modifikujeme tak, aby výsledné formulace co nejlépe 
korespondovaly s potřebami potenciálních uživatelů. 
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3.2. Vnitřní předpoklady strategického řízení krajů 
 

Druhou skupinu tvoří faktory a podmínky vnitřního prostředí krajů. Pro ty platí, že je 

kraj může bezprostředně vytvářet či ovlivnit. Provedené analýzy vnitřního prostředí 

vedly ke stanovení dvou významných složek vnitřního prostředí, a to složky 

podpůrných podmínek (resp. potenciálů) a složka tzv. podpůrných procesů. 

Zde je nutno rozlišovat podmínky posilování kapacit strategického řízení ve vztahu ke 

krajům jako veřejnoprávním korporacím na jedné straně a specifičtěji ve vztahu ke 

krajským úřadům (jako vykonavatelům vůle krajské politické reprezentace) na straně 

druhé. Specifičnost postavení krajských úřadů spočívá v tom, že jsou na jedné straně 

povinny realizovat politická zadání strategické povahy, na straně druhé ovšem hlavní 

odpovědnost za vlastní zpracování veřejných strategií a jejich případnou realizaci leží 

především na nich. Možná ještě více nežli u jiných agend zde velmi záleží na souhře a 

důvěře politické a správní reprezentace kraje.  

 

3.2.1. Vnitřní podpůrné podmínky  

Jde o takové podmínky, které jsou nutnou (nikoli však postačující podmínkou) 

realizace vytčených cílů. Vnitřní podpůrné podmínky mají dvě složky:  

a) vůdcovství politické reprezentace kraje, 

b) existující organizační prvky k výkonu strategického řízení na krajských 

úřadech. 

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. Je 

samozřejmě na politických představitelích kraje, na politických stranách nebo 

hnutích, které reprezentují, a konec konců i na občanech samotných, zda bude mezi 

politiky na krajské úrovni zájem se ve vůdcovství zdokonalovat.  
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Vytváření kapacit v oblasti organizačních prvků produkujících a podporujících 

výkon strategického řízení na úrovni orgánů kraje je další významnou podmínkou. 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 bývá vytvořit pro ně specializované útvary.  Důležitou - byť 

nikoli nutně nezbytnou - podmínkou posílení účinnosti strategického řízení je tedy 

jeho zřetelné organizační oddělení od běžných (operativních) správních agend. 

Nejvýznamnější zásady pro kultivaci stávajících nebo pro vznik nových organizačních 

struktur podává následující tabulka (č. 2). 

 

Tabulka č. 2 Metodické zásady pro kultivaci organizačních struktur na 
úrovni orgánů krajů 
Zásada  Obsah zásady  

Zásada účelnosti vytváření organizačních 
struktur  

Organizační struktura je odvozena od cílů a 
jim odpovídajících činností. 

Zásada organizační efektivnosti  Minimalizace organizačních nákladů, 
omezené rozpětí managementu 

Zásada optimálního stanovení pravomocí Jednoznačné přiřazení činností, stanovení 
odpovědnosti a pravomoci 

Zásada agregování činností  Seskupování činností podle podobnosti 
Pramen: Metodika (2013) 

 

Zásada účelnosti vytváření organizačních struktur vypovídá o tom, jak 

postupovat při změně organizačních struktur, aby tyto byly lépe přizpůsobeny 

nárokům strategického řízení. 

Zásada organizační efektivnosti obsahuje ideu efektivnosti. Změny 

v organizačních strukturách provádíme za předpokladu, že je kalkulací prověřeno, že 

daná reorganizace povede k naplnění reorganizačních cílů za současného 

předpokladu snížení nákladů ve srovnání s předchozím stavem a minimalizace rizika 

nežádoucích důsledků. Omezeným rozpětím managementu rozumíme přípustný počet 

osob, které je možné efektivně řídit. 
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Zásada optimálního stanovení pravomocí je principem, který řídícím 

pracovníkům a podřízeným vytváří prostor pro výkon pracovních činností. Činnosti 

(působnosti) stanovujeme tak, aby byly jednoznačně (adresně) přiřazeny. Pravomoc 

delegujeme tak, aby odpovídala schopnostem dosahovat očekávané výsledky. Mezi 

pravomocí a odpovědností existuje rovnost. Odpovědnost za činnosti nesmí být větší 

ani menší nežli delegovaná pravomoc.  

Zásada agregování činností vytyčuje požadavek seskupovat činnosti podle 

podobnosti a podle (přibližně) přibližně stejného stupně obecnosti. Teprve pak z 

takto seskupovaných činností vytváříme organizační schémata „škatule“). 

Nepostupujeme nikdy naopak! Zabráníme tím duplicitám v organizačních strukturách 

a duplicitám v působnostech. Zachováním (přibližně) stejného stupně obecnosti při 

seskupování činností podle podobnosti pak zamezujeme „nafukování“ organizačních 

struktur.  

 

3.2.2. Vnitřní podpůrné procesy výkonu strategického řízení na úrovni 

krajů 

K realizaci strategického řízení jsou vedle výše analyzovaných vnitřních podmínek 

potřebné i vnitřní podpůrné procesy jak jejich přehled podává tabulka č. 3.  

 

Tabulka č. 3 Vnitřní podpůrné procesy k posilování předpokladů pro 
strategické řízení na úrovni krajů 

Proces Kraj jako 
veřejno-
právní 

korporace

Krajský 
úřad 

Konečný výsledek (cílový stav) 
procesu  

Proces 1: 
Analyticko- prognostický  

 X Dispozice krajského úřadu provádět 
analytickou a prognostickou činnost  

Proces 2: Příprava 
(vzdělávání) personálu  

 X Dispozice personálu tvořit a 
prakticky realizovat veřejné strategie 

Proces 3: Komunikace a 
spolupráce s aktéry a 
mezi nimi navzájem 

X 
 
 
 

X Zainteresovaní aktéři mají sdílený cíl 
realizovat strategie. Zainteresovaní 
aktéři komunikují nad společnými 
problémy strategického řízení 

Proces 4: Horizontální a 
vertikální koordinace 

X X Funguje horizontální a vertikální 
koordinace strategických činností 

Pramen: CESES 
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Proces 1 – Tvorba analýz a prognóz 

Výzkumy dosud uplatňované praxe strategického řízení v krajích ukázaly, že 

rozhodující část pracovníků, kteří přicházejí do styku se strategickým řízením v 

krajích, si osvojila myšlenku, že tvorbě strategií má předcházet odpovědná analytická 

příprava. Jednou ze zásadních slabin tvorby strategických dokumentů je naopak 

nedostatečné uplatnění prognóz jakožto předpokladu identifikace vývojových 

trendů a jejich průmětu do struktury budoucích potřeb obyvatel. 5 Dobrá prognóza 

(na rozdíl od predikce) přitom nepředpovídá, co se stane, nýbrž nabízí návod k 

orientaci v možných budoucnostech - a právě tím formuje předpoklady k zasvěceným 

a odpovědným strategickým rozhodnutím.  

Významnou součástí prognostické práce je její kriteriální ukotvení. Vytváření a 

rozvíjení jejich kriteriálních základů ovšem patří k nejobtížnějším výzvám, před nimiž 

sociální prognostika stojí. Jako nejvhodnější východisko se nicméně jeví koncept 

Kvalita života, popisující objektivní životní situaci lidí – a současně jejich subjektivní 

vnímání této situace. Jde o multidimenzionální kategorii zahrnující všechny podstatné 

charakteristiky individuálního lidského života, které vypovídají o celkové úrovni blaha 

(well-being) jednotlivců žijících ve společnosti. Vztahujeme jej především k životním 

podmínkám současníků, zatímco pojem „udržitelnosti“ nelze na poli vědy vztahovat 

k osudu nyní žijících jednotlivců; promítáme jej do podmínek života budoucích 

generací. Lze přitom orientačně vyjít z normativního požadavku, aby současná kvalita 

života nebyla dosahována na úkor kvality života příštích generací.  

 

Příkladem rozvedení obsahu kritéria kvality a udržitelnosti života může být jeho 

specifikace ve čtyřech základních dimenzích: ekonomické, sociální, environmentální a 

bezpečnostní (viz Schéma 1).  

 

 

 

                                                 
5 Z pohledu na tabulku „Struktura strategických dokumentů krajů“ (kap. 6.2.3.) vyplývá, že zatímco analytickou 
částí disponovaly dokumenty všech třinácti analyzovaných krajů, s prognózou pracovaly pouze kraje dva. 
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Schéma 1. Kritérium kvality a udržitelnosti života a jeho dimenze 

 
Pramen: Potůček, Musil, Mašková 2008. 

 

Další charakteristikou prognostické práce je její multidisciplinarita6. Proto je úlohou 

prognostiky vytvářet příznivé prostředí pro spolupráci různých společenských (a 

nejen společenských) věd a pro komplementární, synergické uplatnění různých teorií.  

V teoretické reflexi vnějšího kontextu rozvoje krajů se mohou uplatnit například 

rozbor konfliktu přírody a kultury, teorie výzev a odezev, kontrapozice aktuálních a 

dlouhodobých zájmů, teorie globalizace, vědeckotechnického rozvoje či teorie 

evropeizace. Teoretická reflexe společenského pohybu má na výběr například 

koncepty otevřené společnosti a procesů modernizace, vymezení role trhu, státu a 

občanského sektoru jako regulátorů ve vzájemných vztazích, různé teorie státu, 

teorie zdrojů a kapitálů, organizační teorie či teorie vládnutí.  

V prognostické praxi bývá také užitečné vyjádřit celkový přístup k vymezení 

předmětu a ke zkoumání jeho minulosti, aktuální situace i jeho možných 

budoucností v kontextu zvolených kritérií. Jednou z možností, jak „udržet“ teoretická 

a kriteriální východiska prognózy jak mentálně, tak organizačně pohromadě, je 

navrhnout její konceptuální rámec7, umožňující sevřené vyjádření základních 

souvztažností. Konceptuální rámec umožňuje rozčlenit často složitě strukturovaný 

celek na jednotlivé prvky, vazby a na ně vázané operace, aniž by se ztratily ze zřetele 

                                                 
6 Základní přehled teorií použitelných v prognostické tvorbě podává publikace Potůček, Musil, Mašková (2008). 
7 Podrobnější výklad této problematiky viz Frič, P., Potůček, M.: Model vývoje české společnosti a její 
modernizace v globálním kontextu. Sociologický časopis, 2004, roč. 40, č. 4, s. 415–431. 

Kvalita a udržitelnost života 

Hospodářská 
konkurence-
schopnost 
(ekonomická 
dimenze) 

Sociální 
soudržnost 
(sociální 
dimenze) 

Životní 
prostředí 
(environmentál
ní dimenze) 
 

Lidská  
bezpečnost 
(bezpečnostní 
dimenze) 
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celkové souvislosti. Jako příklad uvádíme model základních souvislostí vývoje české 

společnosti a její modernizace v globálním kontextu (viz Schéma 2)  

 
Schéma 2. Model základních souvislostí vývoje české společnosti a její 
modernizace v globálním kontextu 

Legenda: A – Kriteriální blok, B – Vývojové potenciály, C – Formativní regulátory 

Pramen: Frič, Potůček 2004.  

 

Pokud jde o vlastní metodologii sociálního prognózování, jeví se jako slibné 

problémově orientované participativní prognózování. Tento přístup má tu výhodu, že 

se nesnaží o postižení všech aspektů sledované problematiky, nýbrž o výběrové 

postižení těch z nich, které jsou relevantní pro řešení problémů lidí. 

Pojem „problém“ je obvykle chápán jako rozpor mezi aktuální situací a jejím 

žádoucím stavem. Do jisté míry je tedy problém vnímán jako něco škodlivého; na 

druhé straně může být vnímán i jako prospěšný impulz mobilizující ke změně 

současného stavu. Problémy proto chápeme jako zdroj společenské dynamiky. 

Definice každého problému je totiž spjata (alespoň implicitně) s jeho řešením, které 

přesahuje aktuální stav a míří do budoucnosti. Navíc navrhované způsoby řešení 

problémů poskytují jak představu o žádoucí budoucnosti, tak o procesu, který k ní 

směřuje. Tím problémově orientovaný participativní přístup splňuje základní 

podmínky prognózování, protože aspiruje na odkrývání priorit rozvoje svého 

předmětu, ale zároveň i nacházení cest, které vedou k jejich realizaci.  
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Problémově orientované participativní prognózování v sobě ovšem zahrnuje i 

předpoklad aktivní účasti subjektů, které problémy pojmenovávají a zároveň mohou 

usilovat o nalézání cest jejich řešení. Je přitom zřejmé, že sociální problémy budou 

jinak definovat krajští zastupitelé, jinak úředníci krajského úřadu, jinak představitelé 

různých zájmových skupin, jinak lobbisté či odborníci. Identifikace problémů proto 

bude v ideálním případě výsledkem otevřené diskuse všech zainteresovaných aktérů 

(viz Proces 3 - Komunikace a spolupráce s aktéry a mezi nimi navzájem). 

Podrobnější informace k analyticko-prognostickému procesu lze nalézt v následujících  

publikacích: 

 
 

Autoři Název publikace Charakteristika 
Potůček, M., 

Musil, J., 

Mašková, M. 

(eds.) 

Strategické volby pro 
Českou republiku: 
teoretická východiska. 
Praha, Sociologické 
nakladatelství, 2008. 

Publikace objasňuje problémy, vývojová ohrožení a 
rozvojové příležitosti české společnosti. Shromažďuje 
hodnotová východiska a relevantní teoretické výklady 
jejích sociálních, ekonomických, politických a 
institucionálních proměn ve výhledu budoucích 
desetiletí. 

Potůček, M.  

a kol. 

Veřejná politika. Praha. 
Sociologické 
nakladatelství, 2005, 
dotisk 2010.  
 

Publikace nabízí ucelený soubor poznatků o veřejné 
politice jakožto novém, dynamicky se vyvíjejícím a 
průřezovém vědním oboru. Ta usiluje o celostní 
porozumění problémům soudobých společností a 
hledáním cest, jak je v praktickém životě státu, krajů, 
obcí, nadnárodních či neziskových organizací také 
účinně řešit. 

Veselý, A., 

Nekola, M. 

(eds.) 

Analýza a tvorba 
veřejných politik: 
přístupy, metody a praxe. 
Praha, Sociologické 
nakladatelství, 2007. 

Publikace se věnuje procesům, metodám a 
metodologii analýzy a tvorby veřejných politik – od 
vymezení problému přes návrh a výběr řešení až po 
jejich implementaci a evaluaci. 

Veselý, A. Vymezení a strukturace 
problému ve veřejné 
politice. Praha, Karolinum, 
2009. 

Monografie se zabývá vymezováním a strukturováním 
problémů ve veřejné politice. Seznamuje čtenáře se 
základními pravidly, jak veřejně politické problémy 
definovat, aby co nejvíce odrážely realitu a zároveň 
mohly být účinně a efektivně řešeny. 

Potůček, M. 

(ed.) 

Manuál prognostických 
metod. Praha, 
Sociologické 
nakladatelství, 2006.  
 

Manuál obsahuje celkem dvacet analytických a 
prognostických metod, od tvrdě formalizovaných až k 
heuristickým (expertním) metodám, sázejícím 
především na využití poznatků, dovedností, intuice a 
tvořivosti zkušených výzkumníků. 

Potůček, M. a 

kol. 

Poznávání budoucnosti 
jako výzva. Praha, 
Karolinum, 2011.  

Publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi 
základních výzev při řešení celostně pojatých úloh 
sociálního prognózování, a zároveň specifikuje 
možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. 
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Proces 2 - Příprava (vzdělávání) personálu8 

Pro výkon strategického řízení resp. realizaci veřejných strategií jsou kvalifikovaní a 

motivovaní lidé na správných místech klíčoví. Na personální proces působí řada 

faktorů, jak ukazuje Schéma č. 3. 

Schéma č. 3: Faktory ovlivňující personální procesy na úrovni krajů 

 
Pramen: Metodika (2013). 

 

Posilování kapacit v oblasti personálních procesů 

Na personální proces působí vnější faktory a vnitřní faktory. K vnějším faktorům 

patří: 

                                                 
8 Podrobněji viz část B2 Manuálu  (2013) – „Modely kvalifikační disponibility pracovníků k účinnému řízení a 
výkonu změn podporujících strategické řízení“. 

Strategie kraje   
 
 
 
 
 
 
 
Realizovaná 
strategie 
 
Hodnocení a 
kontrola 
veřejné 
strategie   

Implementace,   
Vedení a 
kontrolování  

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 
 
Školení 
a rozvoj 
personálu  

Manažeři schopní strategicky

Odborně způsobilý personál 
schopný tvořit a 
implementovat strategie  

PERSONÁL 
Získávání  
Výběr  
Umisťování 
Povyšování    
Propouštění  

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 
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• úroveň vzdělání ve společnosti (připravenost příchozích pracovníků 

schopných strategicky řídit a tvořit podpůrné dokumenty), 

• hodnotové společenské klima a veřejné mínění (tlak, požadavek veřejnosti 

chtít vytvářet na úrovni krajů systém strategického řízení), 

• stav legislativního prostředí týkajícího se bezprostředně personalistiky, 

• stav ekonomiky, 

• disponibilita a potřeba manažerů a odborného personálu mimo (vně) 

krajského úřadu.  

Na personální proces působí i řada vnitřních faktorů. K vnitřním faktorům zejména 

patří: 

• připravenost manažerů strategicky řídit, 

• připravenost odborného personálu vytvářet analytické a koncepční 

dokumenty ke tvorbě a realizaci strategie, 

• schopnost personálu implementovat strategie. 

 

Potřebný personál k přípravě a tvorbě strategií je možné získávat dvěma způsoby. 

Rozhodneme-li se pracovat se stávajícími zaměstnanci, bude vhodné jim po pečlivém 

výběru umožnit absolvování přeškolovacích kursů9. Absolventy těchto kursů pak 

pověřovat realizací příslušných strategických agend. Druhou možností je získat 

kvalifikované pracovníky zvnějšku. To však předpokládá mít k dispozici potřebné 

mzdové prostředky a připravit konkurs na jejich přijetí tak, aby byl zárukou skutečně 

kvalitního výběru. 

 

Proces 3 – Komunikace a spolupráce s aktéry a mezi nimi navzájem10  

Komunikace a spolupráce s aktéry patří k dlouhodobě k podceňovaným aktivitám 

v rámci většiny veřejně politických procesů. Způsoby komunikování či spolupráce 

s široce definovanými aktéry se zpravidla omezují pouze na jednostranné informování 

ex post a standardní připomínkovací proces. Je pravda, že tyto postupy zpravidla 

                                                 
9 Blíže viz část B Manuálu (2013). 
10 Podrobněji viz část B3 Manuálu (2013) 
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naplňují zákonné požadavky, na druhou stranu nenabízejí skutečně efektivní způsoby 

práce s aktéry. 

Komunikaci zde pojímáme zejména jako jednosměrnou komunikaci od veřejné 

autority11 směrem k aktérům. Spolupráce může nabývat různých podob v závislosti 

na intenzitě a načasování zapojení aktérů (od připomínkovacího procesu až po 

delegování odpovědnosti za plnění vybraných úkolů v rámci strategického řízení). 

Zároveň nelze od sebe striktně oddělovat komunikaci a spolupráci. Oba dva procesy 

se vzájemně prolínají a uplatňují se současně. Také proto v této metodice hovoříme o 

komunikaci a spolupráci současně.  

Obecně lze definovat několik kvalitativních úrovní komunikace a spolupráce s aktéry. 

Pro pasivní přístup je charakteristické, že jsou vnímány jen jako „nutné zlo“ a 

formální naplnění zákonných povinností. Pro pragmatický přístup je typické budování 

pozitivního obrazu kraje.  Často se užívá, jen když se to hodí.  Uplatňují se nástroje 

Public Relations a regionálního marketingu. Pokud je komunikace a spolupráce 

s aktéry integrální součástí strategického řízení, pak jde o participativní přístup, 

vycházející z konceptu strategického vládnutí. (Potůček a kol. 2007). 

 

Tabulka č. 4 Rozdílné přístupy ke komunikaci a spolupráci s aktéry  

Přístup Popis Vztah k aktérům 
Pasivní 
 

Komunikace vnímána jako „nutné zlo“  
Informování a spolupráce s aktéry jen pro 
formální naplnění zákonných povinností 

Většina aktérů jako pasivní 
příjemci výstupů strategického 
řízení  

Pragmatický 
 

Komunikace a spolupráce s aktéry je součástí 
budování pozitivního obrazu kraje. Často 
selektivní užití (jen když se to hodí). Vychází z 
nástrojů public relations a regionálního 
marketingu. 

Aktéři jako klienti  
 

Participativní 
 

Komunikace a spolupráce s aktéry je integrální 
součástí strategického řízení. Probíhá neustále (i 
když s rozdílnou intenzitou). Vychází z konceptu 
strategického vládnutí (Strategic Governance). 

Aktéři jako partneři  
 

Pramen: Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení 
v krajích.CESES FSV UK, 2013 

 

Jednoznačně lze doporučit zejména participativní přístup, který odpovídá 

proaktivnímu pojetí strategického řízení. Na druhou stranu pasivní a pragmatický 

                                                 
11 Dále v této kapitole budeme využívat termín veřejná autorita, vždy když budeme mít na mysli 
nejen volené orgány kraje, ale i profesionální aparát krajských úřadů (odbory, oddělení atd.)   
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přístup jsou spíše v souladu s pragmatickým pojetím strategického řízení. V praxi se 

setkáváme s tím, že jednotlivé přístupy se vzájemně prolínají a kombinují. Vždy záleží 

na konkrétní situaci (vnějších a vnitřních podmínkách) a samotných aktérech. 

Zatímco pro jednu skupinu aktérů je možné uplatnit pasivní přístup (např. ve formě 

neadresného informování o uskutečněném strategickém rozhodnutí), s jinými aktéry 

je třeba pracovat intenzivněji a dlouhodobě (např. formou jejich stále účasti 

v organizačních strukturách strategického řízení).   

Důležitým pojmem užívaným v souvislosti se strategickým řízením je aktér12. Ve 

zjednodušené podobě můžeme za aktéra považovat toho, kdo má na daných 

procesech určitý zájem, je danými procesy postižen/ovlivněn  a má aktivní či pasivní 

vliv na rozhodování v rámci daných procesů.  

 

Pro komunikaci a spolupráci s aktéry se často používá obecnější označení participace. 

V současné literatuře se můžeme setkat s různými teoretickými i praktičtěji 

orientovanými koncepty a modely, které se právě participací zabývají. Vůbec 

nejznámější je využívání tzv. participačního žebříku, který v v roce 1969 představila 

americká socioložka S. Arnstein. Ta se zaměřila na „redistribuci moci, která umožňuje 

chudším vrstvám občanů, kteří jsou v současnosti vyloučeny z politického a 

ekonomického procesu, být rozumně zahrnuti v budoucnosti. Jde o strategii, 

prostřednictvím které se nemajetní lidé mohou zapojit do určování toho, jakým 

způsobem budou předávány informace, stanovovány cíle a priority, alokovány 

veřejné prostředky,...... Zkráceně to znamená způsoby, kterými mohou iniciovat 

sociální změny, díky kterým budou moci se i oni podílet na přínosech plynoucích ze 

společnosti.“ (Arnstein, 1969).    

 S.Arnstein vymezila celkem 8 stupňů („příček“ participačního žebříku) a ty pak dále 

spojila do 3 základních skupin („neparticipace“, „kvasiparticipace“ a „participace“). 

Pro praktické využití je přístup S.Arnsteinové až příliš akademický a proto se 

setkáváme s celou řadou dalších „zjednodušujících“ přístupů.  

OECD například v roce 2001 publikovala v materiálu „Citizens as Partners“ 

zjednodušené dělení participace na pouze tři stupně a to informování – konzultace – 

                                                 
12 Někdy se též používá anglický výraz „stakeholder“.  
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aktivní participace. V roce 2009 připravila Rada Evropy materiál s názvem „Code of 

Good Practice for Civil Participation in the Decision.making Process“. Dokument se 

významně věnuje spolupráci mezi aktéry z občanského sektoru s veřejnými 

rozhodovateli. Definuje 4 základní stupně participace: informování, konzultace, dialog 

a partnerství. Své vlastní „dělení“ nabízí i „Metodika pro zapojování veřejnosti do 

přípravy vládních dokumentů“, připravená Ministerstvem vnitra ČR rovněž v roce 

2009. 

Odborný tým CESES FSV UK ve své Metodice posílení analytických, koncepčních a 

implementačních kapacit strategického řízení v krajích v roce 2013 definoval stupně 

spolupráce a komunikace s aktéry uvedené v následujícím přehledu (Tabulka 5).  

 

Tabulka č. 5 Stupně participace a odpovídající metody komunikace a 
spolupráce s aktéry strategického řízení 
Stupeň Možné metody 

Rozhodování referendum, delegování odpovědnosti, občanská porota 

Partnerství workshopy, pracovní skupiny, komise, rady, výbory

Konzultace veřejná setkání, veřejné debaty, pracovní konference, semináře, 
internetová diskusní fóra, poradní orgány 

Připomínkování rozhovory (individuální, skupinové), ohniskové skupiny (tzv. focus 
groups), názorové průzkumy, ankety, připomínkovací proces, otevřená 
telefonní linka, e-mail 

Informování úřední deska, tiskové konference, letáky a plakáty, publikace a brožury, 
média, výstavy a prezentace, e-mailová rozesílka, info SMS .. 

Pramen: Manuál – Příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit 
strategického řízení v krajích. CESES FSV UK, 2013 
 

Obecně platí, že vyšší stupeň spolupráce s aktéry klade zpravidla vyšší nároky na 

veřejnou autoritu (vyčleněné zdroje, větší míra otevřenosti a budování konsenzu, 

časová náročnost atd.). Zároveň ale zpravidla znamená budování důvěry na straně 

aktérů vůči veřejné autoritě, podporu a loajalitu vůči přijatým rozhodnutím, společné 

učení se a poznávání a také snazší implementaci přijatých rozhodnutí.     
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Proces 4 – Horizontální a vertikální koordinace13 

Jednou z významných slabin při vytváření podmínek pro efektivní strategické řízení 

krajů v ČR jsou velmi slabé, někdy dokonce kontraproduktivní vazby mezi orgány 

krajů a dalšími institucemi veřejné správy, ať již fungují ve správní vertikále (ústřední 

státní správa, správa měst a obcí), nebo ve správní horizontále (dekoncentrovaná a 

decentralizovaná územní pracoviště státní správy). Nízký stupeň spolupráce mezi 

těmito institucemi a kraji jak v rámci prací na analýzách a prognózách pro strategii, 

tak při vytyčování strategických cílů, tak při jejich naplňování v běžné řídící praxi, 

účinnost krajských strategií významně snižuje. Kraje jsou za těchto okolností 

vystaveny při tvorbě a realizaci svých strategických záměrů dvojímu riziku: 

• Buď anticipují chování dalších institucí veřejné správy při tvorbě a 

implementaci své strategie podle svých potřeb a zájmů, což činí tyto 

strategie velmi zranitelné – v případě, že reálné chování dalších institucí je 

odchylné od očekávání (což se stává velmi často). 

• Nebo jsou nuceny omezit (de facto či dokonce de iure) své strategie jen na 

témata, která mají ve své přímé kompetenci a kde jsou tedy relativně 

nezávislé na rozhodování jiných institucí veřejné správy, což znamená 

rezignují na komplexnost přijaté strategie a činit ji velmi zranitelnou 

vzhledem k jejímu vytržení z obecného regionálního kontextu.        

 

Z pohledu krajů je možné chápat kontakty s dalšími institucemi veřejné správy: 

• jako „nutné zlo“, čili kontakty s nimi minimalizovat,  

• jako „legislativní nutnost“, tj. komunikaci s nimi omezit na případy 

vyžadované zákonem,  

• jako „partnery“, s nimiž je třeba hledat oboustranně akceptovatelnou 

dohodu.   

 

Typickým příkladem prvního, pasivního přístupu je informování dalších institucí 

veřejné správy o krajské strategii, resp. o jejích jednotlivých fázích či záměrech 

pouze (a nanejvýš) ex post, případně organizování standardního připomínkovacího 

                                                 
13 Blíže viz část B4 Manuálu (2013) – „Koordinace v rámci veřejné správy.“ 
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procesu ke strategickému dokumentu. V praxi nejsou bohužel ani tyto elementární 

postupu příliš často aplikovány, resp. nejsou aplikovány specificky v rámci soustavy 

veřejné správy. Formálním zdůvodněním je právní a politická nezávislost krajské 

samosprávy, jednou z faktických příčin je ale i fakt, že ani pro tento pasívní přístup 

kraje zpravidla nedisponují potřebnými personálními kapacitami (co do počtu i 

kvality). Paradoxně tak často vzniká jev informační asymetrie, kdy krajské orgány 

informují potenciálně partnerské správní instituce o svých strategických záměrech 

v daleko menší míře, než jsou samy informovány ze strany těchto institucí (viz např. 

již vcelku standardní usus předkládání vládních/resortních koncepcí a strategií 

k připomínkám ze strany krajů). 

Standardním (a v praxi také nejčastějším) příkladem druhé varianty kontaktů krajů s 

dalšími institucemi veřejné správy, čili kontaktů legislativně vynucených, je 

posuzování strategických dokumentů krajů v rámci procesu SEA (Strategic 

Environmental Assessment), což je sice proces orientovaný v principu na posuzování 

vlivů koncepcí (ale i územně plánovacích dokumentací) „pouze“ na životní prostředí, 

vhledem k (ze zákona vyžadovanému) veřejnému charakteru projednávání slouží 

zpravidla fakticky i k  posuzování dopadů krajské strategie v širším společenském 

kontextu, tedy i z hlediska potřeb a zájmů dotčených institucí veřejné správy (viz 

k tomu též kap. 7.6.3.). Účinnost této formy komunikace uvnitř veřejné správy je 

ovšem velmi omezená. Jednak proto, že je primárně orientována na diskuzi o 

environmentálních dopadech strategií, jednak proto, že je v řadě případů formální a 

konečně (a možná zejména) proto, že je prakticky bez výjimky svěřována do péče 

specializovaných prostředníků – odborných firem. Nejen v tomto případě, ale i 

v dalších zákonem vynucených případech projednávání krajských strategií tak jde de 

facto při rozvíjení dialogu mezi kraji a dalšími institucemi veřejné správy o „slepou 

uličku“, jejíž jedinou výhodou v současnosti jsou velmi malé nároky na kapacitu 

orgánů krajů. 

Případy třetí varianty kontaktů, tedy partnerského vztahu mezi institucemi veřejné 

správy a kraji při zpracovávání a implementaci krajských strategií zatím nejsou 

prakticky k nalezení – třebaže jde jednoznačně o formu nejužitečnější. Absence 

„dobrých příkladů“ zde jednoznačně souvisí s třemi faktory: 
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• obavou politických orgánů krajů ze ztráty autonomie svého rozhodování, 

pokud by měly své záměry koordinovat se záměry dalších institucí veřejné 

správy (které jsou navíc často konkurenčně politicky profilovány); 

• velmi nízkou úrovní strategického řízení u potenciálních partnerských institucí 

– je obtížné, až nemožné účinně koordinovat strategické záměry krajů, pokud 

další instituce (jmenovitě ústřední orgány státní správy) žádnou vlastní 

dlouhodobou strategii nemají, nebo ji prakticky nevyužívají; 

• kvalitou a rozsahem personálních kapacit, kterými kraje disponují pro realizaci 

účinného strategického řízení.     

 

Partnerský přístup lze jednoznačně doporučit jako perspektivní. Odpovídá také 

proaktivnímu pojetí strategického řízení. Pro partnerský vztah mezi institucemi 

veřejné správy a kraji v souvislosti s tvorbou a implementací krajských strategií je 

nezbytné správně definovat: 

• cíle, které komunikací a spoluprací chceme dosáhnout; 

• instituce, které je třeba do strategického řízení kraje vtáhnout; 

• intenzitu komunikace a spolupráce s jednotlivými skupinami institucí 

veřejné správy v rámci procesů strategického řízení; 

• principy a techniky použitelné pro komunikaci a spolupráci uvnitř veřejné 

správy; 

• organizační platformy pro dialog s partnerskými institucemi. 

 

Obecným cílem koordinačních aktivit orgánů krajů vůči dalším institucím veřejné 

správy by mělo být dosažení konsensu o celkovém nasměrování příslušné 

strategie, o použitých nástrojích realizace této strategie a (zejména) o klíčových 

rozvojových aktivitách kraje v období implementace strategie do praxe, a to tak, aby 

se předem minimalizoval počet případů, kdy strategické záměry kraje ve své 

realizační fázi narazí na odpor či nesouhlas těch institucí, které pro tyto záměry 

spoluvytváří podmínky. 

Uvedený konsensus tedy musí být budován: 
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• předzadávacím dialogem o charakteru cílů, které má kraj strategicky 

sledovat, a to dialogu jednak s městy kraje, jednak s institucemi státní 

správy; 

• dialogem při formulací celkové vize rozvoje kraje, včetně strategických 

(globálních, průřezových) cílů a případně i opatření; 

• dialogem nad obsahem a výsledky hodnocení akčních plánů krajů, 

naplňujících dlouhodobou strategii. 

   

Úspěšný dialog s partnery ve veřejné správě je podmíněn (oboustranným) dodržením 

několika základních principů: 

• včasného zahájení dialogu; 

• dostatku (personálních) kapacit pro dialog; 

• budování a udržování atmosféry otevřenosti a důvěry; 

• odpovědného hledání konsensu. 

 

 

3.6. Shrnutí  
 

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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4. Stav strategického řízení krajů 
 

4.1. Teoretické vymezení 

 

4.1.1. Sociálně ekonomické programování a územní plánování 

Strategické řízení krajů má v českých podmínkách má dvě základní, odlišné a 

současně úzce spjaté formy: fyzické plánování, které se dotýká především 

lokalizovatelných jevů, a plánování sociálně – ekonomické, zajímajícím se navíc i o 

jevy nelokalizovatelné.  

Lokalizace resp. lokalizovatelnost jevů jsou přitom relativní, nikoli absolutní 

charakteristiky: vždy jsou odvozeny od možnosti či nemožnosti daný jev 

reprodukovat, a samozřejmě též od tempa této reprodukce. Co by extrémy tak 

existují jevy de facto zcela nereprodukovatelné (rozmnožitelné) jako např. půda 

(plocha), které jsou výsostnou doménou fyzického plánování, i jevy de facto libovolně 

reprodukovatelné, jako jsou např. informace, které naopak patří do sféry plánování 

sociálně – ekonomického.  Mezi těmito extrémy ovšem existuje většina řádů jevů, jež 

patří – v té či oné míře – pod oba zmíněné subsystémy.  

Oběma subsystémům je ovšem společná nejen jejich strategická povaha, ale i fakt, 

že jde systémy plánovací, jejichž smyslem je definovat společenské cíle, které by 

měly odpovídat dlouhodobému veřejnému zájmu (v celé jeho bohaté struktuře) a 

nástroje, pomocí nichž budou tyto cíle zajištěny. Z povahy jevů, jimiž se tyto 

subsystémy zabývají, vyplývá, že ve fyzickém plánování je a vždy bude hlavním (ale 

nikoli nutně jediným) nástrojem ochrany veřejného zájmu regulace, v plánování 

sociálně – ekonomickém pak koordinace a kooperace (třebaže i zde jsou naopak 

prvky regulace – např. ve vztahu k rozvoji veřejného sektoru – zcela na místě). Tento 

procesní rozdíl se samozřejmě odráží v legislativním (tedy de facto mocenském) 

vymezení obou těchto systémů, ani to by však nemělo zakrýt postatu věci, totiž, že 

jak plánování fyzické, tak plánování sociálně – ekonomické jsou vzájemně 

neodlučitelnými prvky celku plánování strategického.      

Neodlučitelnost a propojenost obou zmíněných prvků se ostatně odráží v nepřesnosti 

jejich slovního pojmenování  - což se zdaleka netýká jen českého prostředí. Označení 
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obou subsystému tak zpravidla odráží lépe dobovou a místní kulturní a právní tradici, 

než podstatu jevu. V české terminologii jde konkrétně o rovinu územního 

plánování a rovinu plánování regionálního – byť oba termíny vyvolávají i 

zavádějící konotace a nejsou v plném slova smyslu výstižné.  

Pro strategické plánování v ČR je základní charakteristikou a současně hlavní slabinou 

ostrá dichotomie obou systémů, což má negativní dopad jak na funkčnost těchto 

systémů samotných, tak i na celkovou efektivnost strategického řízení územního 

(prostorového) rozvoje. Jistá forma překonání této dichotomie bude v příštím období 

nepochybně i v ČR nutná – jak ostatně napovídají i zkušenosti s vývoje plánovacích 

systému v zahraničí. Řešení ale stěží může spočívat v pouhém mechanickém 

„pohlcení“ jednoho systému druhým, nebo v jejich radikálním sloučení v nějakém 

nadřazeném systému, budovaném na pouhé teoretické konstrukci optimalizace. Jak 

za regionálním (strategickým) plánováním, tak ještě silněji za plánováním územním 

stojí dlouholetá tradice a jí odpovídající instituce, legislativa a konec konců i vlastní 

produkty (dokumenty) a zainteresované sociální skupiny. Cesta od teoretického 

modelu jednotného prostorového plánování k jeho legislativnímu zakotvení a 

tím spíše k osvojení praxí bude nepochybně dlouhá a konfliktní. V rámci dané 

Metodiky z ní můžeme argumentovat jen malý výsek, reagující na praktické 

zkušenosti s dopady slabého propojení postupů a produktů regionálního a územního 

plánování v činnosti krajů. 

 

4.1.2.  Prostorové plánování a regionální politika  

Prostorové plánování obecně představuje systém, který se zabývá organizací lidských 

aktivit v prostoru a jejich vzájemnými vlivy s cílem co nejvhodnějšího využití 

podmínek daného prostředí. Prostorové plánování je obvykle chápáno v konkrétně 

vymezeném prostorovém kontextu a reaguje na aktuální podněty s jednoznačnou 

prostorovou dimenzí. Pro zvýšení možností subjektů na lokální a regionální úrovni 

řešit rozvojové potřeby a problémy daného území je však nezbytné hledat prostorové 

dopady i zdánlivě „neprostorových“ veřejných politik (např. sociální politika). Z 

hlediska metodického pojetí dochází k rozrůznění na rovinu možností a rovinu potřeb 

(tj. určité podoby prostorové nabídky a poptávky). Prostorové plánování v sobě 
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(teoreticky) propojuje plánování využití území, od něhož jsou odvozeny instrumenty 

územní (urbanistické) politiky a regionální plánování, které je základem tzv. 

regionální politiky, která existuje jak na úrovni celostátní, tak krajské.    

Regionální politika se zabývá řešením prostorových aspektů sociálně – ekonomického 

rozvoje. Dle definice Vandhoveho a Klaassena14 (1983) regionální politika představuje 

„všechny veřejné intervence, vedoucí ke zlepšení geografického rozdělení 

ekonomických činností, respektive se pokoušející napravit určité prostorové důsledky 

volné tržní ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně závislých cílů: 

ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení ekonomických efektů“. A dnes 

bychom dodali: i respektování potřeb ochrany životního prostředí. 

Regionální politika je v praxi souborem uskutečňovaných opatření na jednotlivých 

úrovních řízení (státní či krajská regionální politika), kdy je komplexně analyzována 

situace v jednotlivých sektorech rozvoje v daném regionu (obyvatelstvo, trh práce, 

sociální oblast, zdravotnictví, školství, podnikání, zemědělství, cestovní ruch, doprava, 

kultura aj.) a jsou hledány cesty ke zlepšení situace tohoto regionu. Výrazným 

omezením účinnosti regionální politiky v ČR je fakt, že jde sice o průřezovou 

prostorovou politiku, ale bez přímých vazeb na rozvojové nástroje sektorových politik 

(zejména na centrální úrovni). Řeší dopady (regionální průmět) sektorových politik, 

ale nejsou vždy vyjasněny synergické procesy mezi jednotlivými sektory.  

Rozličné složky prostorové politiky mohou být soustředěny a graficky znázorněny 

pomocí tzv. hyperkrychle15 („hypercube“) zahrnující různé úrovně analýzy, různé 

dimenze politik a různé typy regionálních situací (vlastní potenciál regionu, relativní 

pozice k ostatním regionům a míra integrace s ostatními regiony). Vložením času do 

„hyperkrychle“ získáváme dynamicky pohled na území. „Hyperkrychle“ nabízí 

systematický rámec, pomocí něhož mohou být identifikovány možné konflikty v cílech 

a strategiích stejně jako vzájemně doplňující se či konvenující území.  

 

Ve sféře regionální politiky se vyskytuje celá řada metodických a terminologických 

problémů, což je dáno jednak složitostí problematiky, jednak různorodostí regionů a 

aktérů zapojených do plánovacích procesů. Vzhledem k různorodé dělbě pravomocí a 
                                                 
14 Vanhove N., Klaassen, L. H.: Regional policy: A European Approach. Aldershot: Gower, 1983 
15 ESPON (European Spatial Planning Observation Network – Evropská síť prostorového plánování a výzkumu) 
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uplatňovaným rozvojovým činnostem mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy je 

zde velmi obtížné zapojit ucelený metodický koncept tvorby veřejných politik. 

Veřejnou politiku můžeme přitom vymezit jako „souhrn činností vlády přímo nebo 

nepřímo působících na občany, operující na třech úrovních: politická rozhodnutí, 

produkty politiky a důsledky politiky“16.  

Veřejná politika (a v tom smyslu i regionální politika) úzce souvisí s hodnotovou 

orientací společnosti a vymezováním veřejného zájmu. Z procesního pohledu lze 

veřejnou politiku chápat jako souslednost několika navazujících fází od formulace 

problému (agendy), přes formulaci politiky a politickou volbu až k její implementaci a 

vyhodnocení. Pro pochopení a interpretaci jednotlivých kroků v rámci tvorby územní i 

regionální politiky je vhodné využít členění veřejné politiky a rozlišit aktivní a 

reaktivní veřejnou politiku, resp. liberální a paternalistickou veřejnou 

politiku17:  

• Aktivní veřejná politika se snaží předcházet ohrožením a identifikovat 

příležitosti uspokojování veřejného zájmu a v předstihu reagovat na 

předpokládaný vývoj.  

• Reaktivní veřejná politika reaguje, až když je veřejný zájem reálně 

ohrožen.  

• Liberální veřejná politika zasahuje až tam, kde individuální zájem 

ohrožuje uznaný veřejný zájem.  

• Paternalistická veřejná politika prosazuje uznaný veřejný zájem často 

bez ohledu na možnou újmu individuálních zájmů nebo změněnou 

povahu lidských potřeb.  

 

Volba předcházení či následného řešení problémů a volba intenzity ochrany 

veřejného zájmu jsou základními paradigmaty každé účinné veřejné politiky, a v tom 

smyslu i politiky územního rozvoje a regionální politiky. Jde o paradigmata, která i 

těmto politikám vtiskuje hodnotové zakotvení a strategický rozměr. V rámci budování 

                                                 
16 Potůček, M. a kol.: Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, s. 9.  
17 Tamtéž, s. 14-15 
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teoretického modelu jednotného prostorového plánování je přitom zřejmé, že oba 

subsystémy musí sdílet stejnou volbu u obou výše uvedených otázek.      

Přitom je nutné si uvědomit, že v řídící praxi tyto volby budou vždy narážet na řadu 

překážek, zejména na omezenou reakční schopnost řady nástrojů veřejných politik. 

Důležitý je ale také ekonomický aspekt věci, kdy prevence rizik může eliminovat 

zvýšené náklady, nicméně je vždy těžkou otázkou, jak reálné jednotlivé hrozby jsou a 

zda se při jejich identifikaci skutečně podařilo vystihnout možné vývojové trendy. 

S tím pak souvisí i faktor veřejné (ne)akceptace řešení, které „návody“, vyplývající 

z té či oné volby přinášejí.   

Další klíčovou otázkou jak pro politiku územního rozvoje, tak pro regionální politiku je 

nalezení způsobů, jak identifikovat působení jednotlivých sektorových politik v daném 

prostoru, spolu se zachycením celkové prostorové podmíněnosti a jak sladit cíle a 

aktivity těchto politik, tak aby v daném území synergicky působily na jeho rozvoj.  

 

Vedle shodné volby základních paradigmat veřejné politiky a vedle shodného úkolu 

politiky územního rozvoje a regionální politiky reflektovat a slaďovat sektorové 

politiky s poptávkou a nabídkou daného území existuje mezi oběma subsystémy ještě 

shoda v jejich celkovém zaměření, tedy na plánování trvale udržitelného 

rozvoje. Důležitou podmínkou ovšem je respektování všech tří pilířů udržitelnosti 

rozvoje společnosti, kterými jsou ekonomický rozvoj, kvalita environmentálního 

prostředí a sociální soudržnost. 

Konečně posledním shodným znakem je také společný potenciál při využívání 

moderních technologií a postupů. Strategické prostorové plánování tak může 

integrovat oba subsystémy v prostředí GIS. V prostředí GIS lze standardním 

způsobem z prostorových dat jednoduchými prostorovými analýzami odhalit 

prostorové nesrovnalosti, disfunkce a disproporce, které vyplývají ze strategického 

plánování rozvoje bez respektování prostorového aspektu.  

Zachycení mnohých klíčových jevů či procesů v daném prostoru, jak již bylo 

naznačeno, je velmi obtížné. Klíčovým aspektem plánovacích procesů je vedle 

objektivního poznání zejména sladění různorodých zájmů aktérů ve vztahu k rozvoji 
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daného prostoru či věcné oblasti, tak aby mohla být využita místní specifika a 

příležitosti a současně aby nedocházelo k prostorovým či jiným konfliktům.  

Pro řízení prostorového rozvoje a zajištění funkčnosti jednotlivých rozvojových 

nástrojů jsou nosnými prvky:  

• rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi a subjekty veřejné 

správy,  

• vyjasnění práv a povinností jednotlivých aktérů,  

• nastavení procesů tvorby a aplikace stejně jako účinků zvolených 

nástrojů.  

 

V podmínkách ČR jsou právě tyto prvky definovány tak, že nejen představují 

překážku na cestě k vytváření jednotného systému prostorového plánování, ale 

diskvalifikují i samotný strategický rozměr jak v rámci územního, tak regionálního 

plánování. Stávající právní úprava obou subsystémů tak zakládá značné nepochopení 

významu a možností strategického plánování rozvoje jako takového.  Vedle samotné 

nejednotné terminologie a absence řešení mnohých metodických otázek 

(hierarchizace, vazby jednotlivých dokumentů, intervaly aktualizace, vyhodnocování, 

nadřazenost či podřazenost zakotvených rozhodnutí) je nutné zmínit procesní 

nedostatky, kdy jsou uplatňovány chybné, netransparentní a nelogické postupy mimo 

strategický rámec.  

 

4.1.3.  Územní plánování v ČR 

Územní plánování v České republice je zajištěno třemi druhy územně plánovacích 

dokumentací s rozdílnou podrobností zpracování a územní působností.  

Na úrovni kraje se jedná o Zásady územního rozvoje, které jsou v současném 

legislativním prostředí chápány jako dokument pojímající základní systémy ve 

vlastním území kraje, se zajištěním návaznosti do dalšího území. Jedná se zejména o 

systémy dopravní a inženýrské infrastruktury a územního systému ekologické 

stability. Zároveň vymezují zařízení nadmístního významu. Územní vymezení je 

zprostředkováno formou koridorů, které jsou dále zpřesňovány v návazné 

podrobnější dokumentaci. Současná právní úprava rezignovala na specifikaci 
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rozvojových možností území a přenechala ji až územně plánovací dokumentaci obcí. 

Jestliže se strategie kraje má zabývat všemi složkami plánování rozvoje, potom 

v navazující územně plánovací dokumentaci územní průmět chybí. 

Na úrovni celé obce je územní plánování reprezentováno dokumentací územního 

plánu. Jedná se o dokument, který slouží pro rozhodování v území a tomu odpovídá 

jeho podrobnost. Současná právní úprava klade důraz na uplatňování urbanistické 

koncepce území a přes strohou právní formu plánu akcentuje jeho koncepční základ. 

Územní plán má dvě základní role, motivační a regulační. Motivační role je průmětem 

urbanistické koncepce promítnuté do území a vymezení rozvojových priorit s jasným 

stanovením zásad prostorové a funkční struktury území. Regulační role územního 

plánu vychází z požadavků na ochranu přírodních a kulturních hodnot, siluety sídla, 

charakteru zástavby a prostorového uspořádání obce. Koncepčnost dokumentu je 

vždy dána kvalitou zadání a příslušného zpracovatelského týmu.  

Poslední úroveň územního plánování je na úrovni regulačního plánu vymezeného 

území, kde se jedná již o stanovení konkrétních podmínek pro zástavbu. Novou 

právní podobu však praxe zatím nepřijala a je využíván jen sporadicky, přitom jde o 

nástroj vhodný na přípravu území pro realizaci rozsáhlejšího záměru přestavby nebo 

větší soustředěné výstavby plánované ve strategickém plánu. 

 

Územně plánovací dokumentace na všech úrovních procházejí náročným 

veřejnoprávním projednáním, které by mělo zajistit koordinaci různých individuálních 

nebo skupinových zájmů a dospět ke konsenzu o využití území. Proces projednání tak 

sehrává i roli koordinační, kdy závěrečný verdikt je svěřen samosprávě na úrovni 

obce nebo kraje, tedy voleným zástupcům příslušného územně správního celku.  

Prosazování partikulárních zájmů a různé lobismy jsou věcí mimo legislativní proces 

územního plánování a společnost se s nimi musí vyrovnat v obecné úrovni. 

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. 
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Nejslabším článkem při pořízení územně plánovacích dokumentací je fáze zadání, 

které je formulováno pořizovatelem na základě územně analytických podkladů a 

výjimečně na základě doplňujících průzkumů a rozborů. I když je zadání schvalováno 

příslušným zastupitelstvem, většinou v něm chybí základní cíle směřování sídla, které 

by mělo být vůlí samosprávných orgánů. Zde je nejvíce patrná absence politického - 

strategického dokumentu, který by řešil rozvojové ambice sídla na všech úrovních, 

ekonomických, sociálních i ekologických a byl by jednoznačným podkladem pro 

formulaci zadání územně plánovací dokumentace, která některým strategickým 

koncepcím přiřadí územní průmět. V této fázi je také z hlediska procesu pořizování 

územně plánovací dokumentace nejlepší okamžik na převod přijatých sociálně 

ekonomických strategií do jejich konkretizace a lokalizace v území, tato možnost však 

není pravidelně využívána, a to jak v důsledku odlišné a nezkoordinovaným časovým 

během přípravy a pořizování územních a regionálních plánů, tak organizačním 

zajišťováním obou dokumentů odlišnými odděleními krajského úřadu a jinými 

zpracovatelskými týmy.  

 

4.1.4. Regionální plánování v ČR 

Odtržení územního a regionálního plánování ovšem zásadně oslabuje i druhý systém 

strategického plánování: sociálně – ekonomické programování. Tím, že se tento 

systém „osvobozuje“ od územní „koncovky“, ztrácí svou autoritu při koordinaci a 

řízení rozvoje příslušných komunit a logicky inklinuje k obecnosti a nezávaznosti. I 

tomuto výsledku nahrává současné legislativní prostředí, které obcím a krajům 

svěřuje právo (nikoli povinnost) pořídit své vlastní strategické dokumenty sociálně – 

ekonomického rozvoje, neřeší však ani podobu těchto dokumentů, ani jejich 

provázanost ve vertikále veřejné správy, a tím méně napomáhá jejich implementaci 

do praxe, včetně implementace prostřednictvím územních plánů.  

Výsledkem je stav, kdy všechny kraje (a velká část obcí ať již samostatně, nebo 

v rámci mikroregionálních sdružení) disponují svými strategickými dokumenty, aniž 
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by se jejich existence významně projevila v běžné řídící a koordinační praxi 

výkonných orgánů samospráv – včetně řízení územní/ urbanistické struktury18.  

  

4.1.5. Vztah krajských strategií a Zásad územního rozvoje 

Přestože se strategické programové dokumenty krajů týkají stejného území jako 

příslušné krajské Zásady územníhho rozvoje (dále ZÚR) je velmi obtížné vystopovat 

mezi nimi obsahovou souvislost. Vazba mezi sociálně – ekonomickými programy a 

ZÚR se zpravidla na straně ZÚR omezuje na vágní a dále nediskutované konstatování 

(v rámci kapitoly „Vyhodnocení souladu ZÚR SK s cíli a úkoly územního plánování“), 

typu že řešení navrhovaná v ZÚR „respektují záměry Programu rozvoje kraje“. 

V programových dokumentech krajů pak i sebemenší odkaz na zadání pro ZÚR zcela 

chybí. 

Mimoběžnost obou dokumentací sice v praxi není stoprocentní (často se při 

zpracovávání jednoho typu dokumentů využívá analýz zpracovaných pro druhý typ 

dokumentů, často, třebaže de facto náhodně, existuje shoda v obou typech 

dokumentace u obsahového vymezení prioritních infrastrukturních investic apod.), 

přesto je dominujícím rysem, zejména pokud jde o vlastní implementaci záměrů obou 

typů dokumentů v běžné řídící praxi krajů. 

Důvody tohoto stavu jsou dány: 

• Legislativní separací procesů pořizování programových dokumentů 

krajů a pořizování ZÚR, 

• Ve většině krajů (KÚ) separování agend pořizování obou typů 

dokumentů do různých odborů KÚ, 

• Odlišný odborný profil zpracovatelských týmů u obou typů dokumentů, 

• Obecností ZÚR, 

• Nízkou autoritou programových dokumentů, včetně nevyjasnění 

postupů jejich praktické implementace.  

                                                 
18 Velmi negativně se např. projevila deformace zaměření dokumentů možnostmi financování z fondů EU, 
přestože bez tlaku v této oblasti by strategické plánování zůstávalo na okraji zájmů 
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Intenzita působení výše uvedených bariér je tak velká, že se za celou dobu existence 

krajů vyskytly v ČR jen dva pokusy sloučit v jednom strategickém dokumentu 

sociálně – ekonomickou a urbanistickou problematiku (Plzeňský a Jihomoravský kraj).   

 

4.1.6.  Závěry a doporučení  

Pro účinné prostorové plánování je klíčové oba typy plánování, dnes v ČR existující 

odděleně – územní plánování a regionální plánování, vzájemně harmonizovat. To 

je velkou výzvou m.j. pro aplikovaný výzkum v oboru územního (prostorového) 

rozvoje. Konkrétně je třeba v této souvislosti pracovat na  řešení otázek 

metodologického, institucionálních a legislativního vymezení vztahu 

tvorby a implementace strategie rozvoje krajů t k procesu zadávání, 

zpracování a realizace jejich územně plánovací dokumentace.  

V této souvislosti je též třeba řešit otázky jak v rámci zadání územně plánovací 

dokumentace vytvořit předpoklady pro vznik a aplikaci ujasněné celistvé koncepce 

péče o civilizačně-kulturní a přírodně-krajinné hodnoty, jak prosadit v koncepci 

územních plánů průmět vize rozvoje kraje do jejich prostorové struktury, jak posílit 

stabilitu územních plánů a jak do procesu tvorby sociálně – ekonomické a územní 

strategie účelně zapojit participační postupy, tedy účast širší i odborné veřejnost a 

přispět k širší společenské akceptaci, srozumitelnosti a kontrolovatelnosti rozvojových 

plánů.     

Řešení uvedených otázek by přitom mohlo vycházet z následující hypotézy: Před 

zpracováním zadání pro územně plánovací dokumentaci musí být jasně 

definovány strategické cíle, ke kterým bude řešení ÚPD směřovat. Pro jejich 

stanovení bude třeba otevřít širokou diskusi na úrovni laické i odborné veřejnosti a 

politické reprezentace formou diskusí a workshopů k jednotlivým systémovým 

okruhům. Na jejich výsledcích pak budou stanoveny cíle a ucelená strategie rozvoje 

kraje/města, která bude ve svých zásadách, řešitelných na úrovni UPD, zakotvena 

v zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace.  

K ověření této hypotézy lze užít jak metody deduktivní, odvozující svá doporučení 

z širších teoretických konceptů strategického vládnutí (konkrétně z konceptu 

jednotného prostorového plánování), tak i metody induktivní, opírající se o zobecnění 
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a kritické zhodnocení současných zkušeností z praktické koexistence obou 

plánovacích systémů v ČR a o extrapolaci trendů, které se v prostorovém plánování 

prosazují ve světě.  

Kromě legislativní stránky problému je třeba řešit i obsahovou stránku rozvoje 

systému strategického (prostorového) plánování. Východiskem by mohlo být  m.j. 

rozlišení mezi objektivními a subjektivními faktory rozvoje. Pod prvními se 

rozumí fixní aktíva v podobě technické, dopravní, bytové a sociální infrastruktury a 

základní výrobní fondy s relativně dlouhodobým reprodukčním cyklem a tím i 

dlouhodobou lokální fixací (objektivní faktory – přinejmenším v rámci času 

reprodukčního cyklu). Pod subjektivní složkou se rozumí sociální struktury a aktivity a 

sociálně – psychologické reflexe z takto definovaných, lokalizovaných podmínek 

vyrůstající a zpětně tyto podmínky ovlivňující – zejména prostřednictvím explicitně 

formulovanými či implicitně fungujícími procesy řízení a koordinace (prostřednictvím 

strategického plánování).  

Prostorové plánování tak musí v principu pracovat s třemi druhy vazeb: 

• Vazba mezi lokalizovanými věcnými podmínkami rozvoje a lokálními 

společenstvy (jak stávající podmínky a jejich předvídatelný samovývoj 

ovlivňují strukturu a chování lokálních společenstev) 

• Vazba mezi lokálními společenstvy a jejich vnějším okolím, z něhož čerpá 

duchovní impulsy, vzory chování a materiální zdroje existence a které 

rovněž ovlivňují strukturu a chování lokálních společenstev 

• Vazba (zpětná) mezi lokálními společenstvy a lokalizovanými podmínkami 

rozvoje (jak – obsahově i procesně - lokální společenstva zpětně ovlivňují 

své místní podmínky). 

 

 

 4.2. Legislativní podmínky pro strategické řízení krajů 

 

4.2.1. Formální vymezení působnosti krajů  

Kraje jsou v českém právním pořádku definovány jako veřejnoprávní korporace 

nadané širokou mírou samosprávy. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem 
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a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obecným smyslem krajské 

samosprávy je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů a při plnění svých úkolů chránit též (širší) veřejný zájem. 

Úkol pečovat o rozvoj kraje a ochrany (širšího) veřejného zájmu představují základ 

dvojí působnosti krajů: samostatné a přenesené. Obojí jsou právně vymezeny 

v Zákoně o krajích (219/2000 Sb.), a to v jeho III. Hlavě (§ 14 – 30).    

Do samostatné působnost kraje patří především péče o komplexní územní rozvoj, 

zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 

svých občanů, především o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých 

životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 

celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. V těchto okruzích kraje 

při výkonu samostatné působnosti spolupracují s obcemi, nesmí ale přitom zasahovat 

do jejich samostatné působnosti. Stejně tak jsou kraje v těchto okruzích oprávněny 

se vyjadřovat vůči orgánům státu 

Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí: 

• při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 

• v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na 

základě zákona. 

 

K výkonu své samostatné působnosti jsou kraje vybaveny majetkem, který musí být 

využíván účelně a hospodárně a ochraňován před zničením, poškozením, odcizením 

nebo zneužitím. Zákon dále přesně precizuje postupy při prodeji či pronájmu 

nemovitého majetku krajů.  

Vedle majetku využívají kraje pro realizaci své samostatné působnosti rozpočet. 

Pravidla pro sestavování rozpočtu a závěrečného účtu kraje a pravidla pro 

hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu upravuje zvláštní zákon. 

V okruzích své samostatné působnosti jsou konečně kraje oprávněny vzájemně 

spolupracovat.  
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Pokud jde o přenesenou působnost, kraj vykonává na svém území státní správu 

ve věcech, které stanoví zákon, na plnění těchto úkolů má kraj nárok na příspěvek ze 

státního rozpočtu. Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí: 

• při vydávání nařízení kraje a při rozhodování o právech a povinnostech 

fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na 

základě zákona, 

• v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních 

správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů 

nemohou ukládat orgánům kraje povinnosti, pokud nejsou stanoveny 

zákonem. 

 

Konečně – pokud kraj pociťuje, že legislativní podmínky pro výkon jejich působnosti 

nejsou optimální – má ze zákona právo zákonodárné iniciativy.  

 

4.2.2. Reálné vymezení působnosti krajů 

Zákon o krajích klade při vymezování působnosti krajů (logicky) důraz na definici 

procesních pravidel, zatímco obsahová náplň těchto působností je formulována 

převážně obecně, tak aby byl krajským samosprávám zachován co největší stupeň 

autonomie (a s ní spjaté zodpovědnosti) při rozhodování o záležitostech krajů dle 

místních podmínek a potřeb. Případy, kdy Zákon o krajích konkrétně vymezuje 

záležitosti spadající do samostatné působnosti krajů (§ 35 a 36) jsou sice důležité, 

fakticky však pokrývají jen malou část agendy, běžně realizované kraji v rámci jejich 

samostatné působnosti. Totéž samozřejmě platí i o přenesených působnostech krajů, 

u nichž Zákon o krajích pouze odkazuje na speciální zákony, které teprve precizují 

vymezení procesů a agend působnosti krajů.  

Při analýze vlastního výkonu působnosti krajů je proto třeba pracovat s přesnějším 

dělením, než které vymezuje zákon. Vedle přenesené působnosti je tak možné 

hovořit o dvojí (samostatné) působnosti, a to přímé a koordinační.   

Do přímé působnosti spadají záležitosti jednak agendy základní, především správa 

odvětví, jejichž služby kraj plně garantuje (zpravidla prostřednictvím právnických 

osob krajem k tomu účelu zřízených), jednak průřezové („štábní“) agendy, týkající 



METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR 

 

 

Ka
pi
to
la
: 4
. S
ta
v 
st
ra
te
gi
ck
éh

o 
ří
ze
ní
 k
ra
jů
 

57 
 

se zodpovědného hospodaření s majetkem a rozpočtem kraje a zajištění chodu 

orgánů kraje po materiální i personální stránce. Charakteristické pro obě stránky 

přímých působností krajů je skutečnost, že v nich kraj vystupuje jako suverén (pokud 

jde o způsob řízení) a jako právní subjekt plně zodpovědný za své rozhodování 

(pokud jde o vztahy k třetím osobám). 

Pro koordinační působnosti je naopak charakteristické, že v nich orgány kraje 

vystupují jako representant veřejnoprávní korporace, překračujíc úzký rámec svého 

vymezení co by právního subjektu. Smyslem koordinačních působností je zajištění 

spolupráce se soukromými subjekty (podniky, NNO) působícími na území kraje 

– včetně spolupráce s občany vlastní komunity. V těchto agendách nemůže (logicky) 

kraj (resp. jeho orgány) vystupovat jako suverén, nýbrž jen jako „první mezi 

rovnými“. Koordinační působnosti krajů se dotýkají tak důležitých oblastí, jako je 

podnikání a konkurenceschopnost kraje, zaměstnanost, image kraje apod.  

Svým širokým záběrem jsou právě koordinační působnosti krajů výchozí platformou 

realizace strategického řízení krajů.            

 

4.2.3. Legislativa strategického plánování krajů 

Tvorba a realizace strategií rozvoje krajů představuje aktivitu vymezenou v českém 

právním pořádku jen velmi kuse: jedinou normou, od níž odvozuje svou legitimitu, je 

– vedle již zmíněného Zákona o krajích - zákon č. 248/2000 Sb. (v platném znění) 

o podpoře regionálního rozvoje. který v §3 specifikuje oblasti na které je 

zaměřena podpora regionálního rozvoje a v §8 až 10 roli krajů v oblasti podpory 

regionálního rozvoje, obsah programu a územního obvodu kraje a způsob finanční 

podpory rozvoje územního obvodu kraje. I zde jsou ovšem náležitosti tvorby a 

realizace strategií rozvoje určeny jen rámcově a de facto deklaratorně.  

Úzkou souvislost s tvorbou a zejména se schvalováním krajských strategických 

dokumentů má zákon č. 100/2001 Sb. (v platném znění) o posuzování vlivů na 

životní prostředí, podle nějž se na tyto dokumenty pohlíží jako na koncepce, jež 

podléhají vyhodnocení vlivu na životní prostředí. 
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Druhá větev strategického (prostorového) plánování, tedy územní plánování, je 

naproti tomu legislativně „ošetřena“ velmi podrobně. Jde zejména o tyto zákony a 

prováděcí vyhlášky: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě 

• Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s 

přijetím stavebního zákona 

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání architektů, inženýrů a 

techniků - ZvpAIT 

• vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 

• vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 

plánovací činnosti 

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území 

• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

 

Třetí legislativní větví je ta, která upravuje podmínky strategického plánování 

v jednotlivých odvětvích působnosti krajů. Jde např. o Zákon o sociálních 

službách, Školský zákon a řada jiných.  

    

 

4.3. Kapacity pro strategické řízení krajů 

 

4.3.1. Organizační struktura krajských úřadů krajů ČR19 

Pro tvorbu a realizaci krajských strategií má značný význam organizační struktura 

výkonných orgánů krajské samosprávy, tedy Krajských úřadů (KÚ). Pod organizační 

strukturou se v tomto kontextu rozumí struktura relativně oddělených správních 
                                                 
19 Viz Přikryl, J. „Organizační struktura KÚ v ČR“., Praha 2012, CESES FSV UK (Dílčí výstup projektu 
TD010059 „Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích“). 
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útvarů, vykonávajících specifické agendy v souladu s organizačním řádem příslušného 

krajského úřadu, v přesně vymezených působnostech kraje (vlastní, přenesená) a 

spravujících v této souvislosti příslušnou kapitolu krajského rozpočtu. Tyto útvary se 

(až na zcela zanedbatelné výjimky) nazývají v podmínkách českých krajů „Odbory“.  

Vzhledem k relativně silnému vymezení kompetencí odborů KÚ (resp. jejich 

vedoucích) není jejich struktura jen formální, druhořadou záležitostí, ale ovlivňuje v 

nezanedbatelné míře účinnost výkonu správy kraje a efektivitu jeho řízení, včetně 

řízení strategického.       

Organizační struktura krajských úřadů přitom není statickým jevem. Naopak: 

v průběhu uplynulých 12 let existence krajského zřízení v ČR „prožil“ již každý kraj 

několik (v průměru 2) více či méně zásadních reorganizací svého úřadu, o dílčích 

úpravách struktury odborů a jejich pracovní náplně nemluvě. Příčinou těchto změn 

může být vznik nových agend, ať již ve sféře samostatné působnosti (např. dotační 

management ve vztahu ke SF EU), nebo ve sféře přenesených působností státní 

správy – s titulu vzniku nových zákonných pověření krajů. Část změn ovšem souvisí 

s lokální (ne)dostupností odborných kádrů a konečně část je na první pohled zcela 

náhodných (což dvojnásob platí v případě konkrétního pojmenování odborů). 

I za těmito náhodnými změnami lze – v delší časové perspektivě – „vystopovat“ 

specifickou podobu politické a správní kultury, vlastní jednotlivým krajům. Zřetelné je 

to zejména v jejich přístupu k „mixu“ správních agent v přímé a přenesené 

působnosti v rámci jednotlivých odborů. Tak existují kraje, pro něž je 

charakteristická tendence budovat svou organizační strukturu tak, že část odborů 

vykonává (takřka) výhradně přímé kompetence kraje a část (takřka) výhradně 

přenesenou státní správu, ale existují i kraje se silnou tendencí agendy obou sfér 

(zpravidla na odvětvovém principu) slučovat v jednom útvaru.  

Pro vývoj organizační struktury krajů ČR je přitom charakteristická stále zřetelnější 

diferenciace. Zatímco v době „startu“ krajského zřízení (2000) byly odchylky struktury 

mezi jednotlivými kraji relativně málo významné, v současnosti je výskyt obdobných 

a srovnatelných prvků organizační struktury (definováno názvem odboru a zejména 

jeho náplní) v menšině – třebaže jde o menšinu významově silnou, neb se týká 

především pro život krajů „nejdůležitějších“ odborů.  
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Dále uvedené zhodnocení aktuálního organizační struktury krajů ČR vychází výhradně 

z Organizačních řádů jednotlivých krajů. Pokud jde o shrnutí základních faktů 

z provedené analýzy, nejzávažnější jsou tyto poznatky: 

• 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). Nejnižší počet vykazuje Pardubický kraj, nejvyšší naopak 

Karlovarský kraj. Početnost odborů nijak nesouvisí s velikostí kraje. Sám o sobě 

také není počet odborů žádným signálem o kvalitě strategického řízení na úrovni 

jednotlivých krajů. Empirický předpoklad snadnějšího (strategického) řízení a 

koordinace rozvoje kraje při nižším počtu organizačních prvků se v praxi 

nepotvrzuje. O kvalitě resp. účinnosti strategického řízení totiž vedle jeho formální 

organizace rozhodují i další faktory, jako je síla politického vedení kraje, 

kvalifikovanost a osobní angažovanost vedoucích příslušných odborů a také tlak 

ze strany místní veřejnosti a podniků.   

• Ke shodným prvkům organizačních struktur všech krajů patří ve sféře 

převažujícího výkonu v přímé působnosti krajů odbory Kancelář hejtmana, 

Kancelář ředitele odboru, Sociálních věcí, Zdravotnictví (ve třech krajích 

sloučeno), Školství (s dílčími diferenciacemi názvů a šíře působnosti) a Interního 

auditu. Pro tyto odbory je charakteristické, že vykonávají základní agendy, 

svěřené do samosprávné působnosti krajů. „Síla“ (a tedy nevyhnutelnost 

existence) uvedených odvětvových odborů se zpravidla opírá jak o správu 

podřízených organizací a správu silných rozpočtových kapitol, tak o silnou regulaci 

„ze zákona“. Shodným prvkem je rovněž existence Ekonomického resp. 

Finančního odboru, kde se ovšem přesné náplně odborů mezi jednotlivými kraji 

mírně liší. Totéž platí ve vztahu k odborům Regionálního rozvoje, které jsou 

klíčové pro organizaci strategického rozvoje krajů – ostatně i proto byly v případě 

tří krajů přejmenovány na odbory Strategického rozvoje. I zde je ovšem konkrétní 

šíře náplně mezi jednotlivými kraji již diferencovaná.   

• Ve sféře převažujícího výkonu přenesené státní správy vykonávají své agendy 

zejména Živnostenské úřady a Stavební úřady. Původně d.f. takřka jednotná 
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úprava jejich místa v organizační struktuře všech krajů však doznala v uplynulém 

období řadu změn: v případě Živnostenských útvarů spíše v podobě úprav názvu 

a dalších „nabalených“ správních agend, v případě Stavebních úřadů často jejich 

sloučením v odbory se širším zaměřením (regionální rozvoj, investice apod.).     

• Pokud jde o odbory, u nichž je výkon přímých a přenesených kompetencí od 

počátku existence krajů sloučen, zůstaly jednotným prvkem struktury všech krajů 

jen odbory Dopravy a silničního hospodářství a Životního prostředí (často s 

“přívažkem“ dalších agend). Relativně často se dosud vyskytují i odbory Kultury a 

památkové péče, nikoli však vždy.  

• Nejvíce diferencovaný je přístup krajů k organizačnímu začlenění řešení „nových“ 

agend, tedy především přípravy a realizace projektů podpory ze SF EU, kde 

zákony ani správní tradice nevytvářejí jednotnou „osnovu“ přístupů, a d.f. 

v každém kraji je organizováno specifickým způsobem. Obdobná situace je u 

agend spadajících pod pojem „informatika“, jejichž organizace zpravidla souvisí 

s celou organizací KÚ, kterou dané agendy vnitřně „propojují“. Konečně velmi 

odlišně jsou na jednotlivých krajích organizovány (resp. organizačně zastřešeny) 

pro ekonomiku kraje mimořádně důležité agendy (resp. odbory, které tuto 

agendu vykonávají) Správy majetku a Investic.   

          

4.3.2. Personální kapacity krajů pro strategické řízení 

Počet pracovníků, kteří se na Krajských úřadech, resp. v organizacích krajům 

podřízených zabývají analytickými a koncepčními pracemi lze stanovit jen 

aproximativně: v celorepublikovém součtu jich jistě nebude více než 1000, a to ještě 

při velmi širokém vymezení této skupiny. Pokud jde o jejich charakteristiky, lze se 

opírat o výsledky výzkumného šetření zaměstnanců všech krajských úřadů (mimo Hl. 

město Praha), provedeném agenturou ppm factum research pro Centrum sociálních a 

ekonomických strategií FSV UK20. Šetření proběhlo v roce 2012 a celkem se jej 

zúčastnilo 783 zaměstnanců KÚ z vybraných odborů a oddělení. Obecným cílem 

šetření byla identifikace stávajících analytických, koncepčních a implementačních 

                                                 
20 Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích. 2013. 
Praha: CESES FSV UK  
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kapacit krajů ČR v oblasti veřejných politik, speciálně, pokud jde o tzv. analytické 

styly krajských úředníků (specialisté a generalisté).  

Specialisty lze definovat jako pracovníky s odpovídajícím vzděláním ve věcné oblasti, 

kde působí. Druhým způsobem získání pozice specialisty v dané oblasti je dlouholetá 

praxe, ať již v rámci jednoho odboru nebo působením v různých odborech na 

pozicích s podobným věcným zaměřením. Pro účely zmíněného výzkumu byli za 

specialisty pokládáni zaměstnanci KÚ s terciálním vzděláním v oblasti působení 

a/nebo praxí alespoň 5 let. 

 

Tabulka č. 6 Podíl specialistů a generalistů v oblastech krajské správy 

Věcné oblasti 
Podíl pracovníků … 

Celkem s terciálním vzděláním 
v relevantním oboru 

… s praxí delší  
5 let* 

Životní prostředí 66 % 22 % 88 %
Zdravotní a sociální péče 36 % 32 % 68 %
Vzdělání 26 % 35 % 61 %
Regionální rozvoj 37 % 23 % 60 %

Zdroj – vlastní výpočty; * - bez terciálního vzdělání v relevantním oboru 

 

Na krajských úřadech pracuje relativně velké množství specialistů a především 

agenda životního prostředí se zdá být vysoce technická s nároky na vzdělání v oboru. 

Také není překvapením, že specialisté se nacházejí především na nižších pozicích 

(referent a odborný referent), nicméně velká část středních a nejvyšších pozic je také 

obsazena specialisty. Mobilita pracovníků se tak odehrává především mezi různými 

pozicemi v rámci jednoho odboru nebo mezi odbory s podobným věcným zaměřením. 

Pouze malé procento pracovníků disponuje zkušenostmi ze dvou (20 %) nebo více 

věcných oblastí (13 %). Podobně pouze malá část uvažuje o odchodu z úřadu 

v budoucích pěti letech (29 %).  

Pozitivním zjištěním je, že všichni pracovníci se do určité míry věnují tvorbě 

regionálních politik a vybraný vzorek tak opravdu zahrnuje pouze tzv. policy workres 

a nikoliv podpůrné zaměstnance zajišťující chod úřadu. Pouze nepatrné procento 

zaměstnanců je také plně vytíženou pouze operativou. Je však zřejmé, že podíl na 

tvorbě politik bude různý pro odlišné úrovně a odbory úřadu. Zatímco administrativní 

aktivity a komunikace s veřejností a s ostatními organizacemi (v rámci veřejné správy 
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i ostatních sektorů) se více méně týká všech typů pozic s výjimkou manažerů, do 

analytických činností a tvorby konceptuálních a strategických dokumentů se zapojují 

spíše řídící pracovníci a více jak třetina referentů, resp. odborných referentů. 

Poradenství politickým orgánům kraje se pak týká prakticky pouze vedoucích 

pracovníků, nižší úrovně s politiky nepřicházejí příliš do kontaktu. 

Na obecnější úrovni můžeme rozlišit strategické, taktické a operativní činnosti, 

doplněné tzv. hašením požárů. Z tohoto pohledu zabírá nejvíce pracovního času 

operativy, a právě hašení požárů, strategické a koncepční činnosti jsou pro 

většinu pracovníků záležitostí spíše okrajovou. Nicméně krajské úřady obvykle 

disponují jednotlivci, kteří se těmto aktivitám věnují přednostně.  

Z hlediska analytických aktivit jsou krajské úřady vysoce problémově orientované, 

tj. mezi nejčastější aktivity patří identifikace problému a nalezení a posouzení 

možných řešení spolu s implementací. Tyto aktivity jsou logicky provázány se sběrem 

dat a informací. Druhou skupinou významných aktivit představují různé typy 

komunikace. Ať již se jedná o koordinaci uvnitř nebo vně úřadu nebo konzultace 

s různými aktéry až po informování vedoucích pracovníků. Pouze zanedbatelná část 

pracovníků se potom věnuje evaluaci procesu nebo výsledku a výzkumným aktivitám. 

Tomu odpovídá i to, s jakými typy informací pracují. 

Veřejné politiky jsou utvářeny na základě informací z mnoha různých zdrojů, např. 

ideologie, hodnoty, veřejné mínění, administrativní data a v neposlední řadě také 

z výzkumu. V tomto ohledu je zarážející, na jakých základech jsou tvořeny politiky na 

krajské úrovni. Pracovníci krajských úřadů spoléhají v první řadě na osobní 

zkušenosti své a svých kolegů, následně ještě na technické a hodnotící zprávy. Velmi 

málo jsou konzultováni domácí odborníci a literatura, lidé z neziskového sektoru i 

z komerční sféry a příliš se nepracuje ani se strategickými dokumenty vyšších úrovní. 

Zcela zanedbatelné procento pracovníků potom pracuje se zahraničními zdroji. Více 

viz graf. č. 1 
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Graf 1 Zdroje informací využívané k práci na Krajských úřadech

Zdroj: Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení 

v krajích. 2013. Praha: CESES FSV UK 

 

Je zřejmé, že policy work na regionální úrovni se v České republice liší od typů 

identifikovaných v zahraniční teorii i empirickém výzkumu. Výsledky šetření v případě 

krajských úředníků nelze interpretovat na ose racionální – postmoderní styl v situaci, 

kdy prakticky postrádáme jakékoliv výzkumné a evaluační aktivity na straně jedné a 

aktéři mimo veřejnou správu jsou zapojování do politického procesu pouze okrajově 

na straně druhé. Místo toho převládá byrokratická rutina zaměřená na 
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formální úkoly a podložená pouze vlastní praktickou zkušeností. Krajští 

úředníci jsou více méně koordinátoři, kteří vyjednávají s ostatními organizacemi 

veřejné správy a implementují přijaté politiky.    

Nicméně to neznamená, že KÚ naprosto postrádají analytické a poradenské kapacity. 

Ty se však soustředí do poměrně úzkého okruhu pracovníků, popř. jsou 

kontraktovány externě. Především na střední a vyšší úrovni můžeme identifikovat 

skupinu vzdělaných a zkušených pracovníků uplatňující rozmanité styly práce. 

Zapojují se do komplexních a vícerozměrných aktivit veřejné politiky na regionální 

úrovni, poskytují strategické poradenství, navrhují konkrétní politiky, programy a 

opatření, popř. řídí politický procesy. Na nižších úrovních potom menší ale nikoliv 

zanedbatelná skupina pracovníků vykonává nerutinní úkoly, používá analytické 

metody a pracuje s rozmanitými zdroji informací. Avšak v jejich případě nelze příliš 

mluvit o nezávislých výzkumnících nebo analyticích politik v tradičním slova smyslu. 

Pravděpodobnější je to, že se snaží vypořádat s praktickými problémy spojenými 

s implementací veřejných politik v kraji na jedné a koncepčními úkoly na druhé 

straně. A zatímco k tomu prvnímu jim obvykle neschází vzdělání nebo praxe, 

systematická příprava na analytickou a koncepční práci na krajské úrovni chybí. 

 

 

4.4. Historický vývoj strategického řízení a plánování v ČR a krajích 

ČR 

 
Vývoj v oblasti strategického vládnutí v České republice lze po roce 1989 rozdělit do 

čtyř etap, které jsou charakteristické vyvíjející se kompozicí, kompetencemi a 

politickou orientací vrcholných politických představitelů. Z toho první dvě fáze a velká 

část fáze třetí nijak neodráží zkušenosti krajů, neboť ty vznikly až v roce 2000. 

První etapa pokrývá období od přechodu Československa k demokracii v roce 1989 

po jeho rozpad na konci roku 1992, kdy přestalo po téměř 75 letech existovat 

Československo, a vznikly dva samostatné státy Česká republika a Slovenská 

republika. Listopad 1989 měl za následek přeměnu politického zřízení, v 

Československu se začaly budovat demokratické instituce. Nedostatek 
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konceptuální připravenosti nových politických, ekonomických a intelektuálních elit 

však vyústil v nedostatečnou a volně řízenou přeměnu celé společnosti. Názory na 

nezbytnost a roli strategického vládnutí v nově vznikající demokratické společnosti se 

různily, většina politických představitelů i veřejnosti byla přesvědčena, že hlavní 

strategií bude improvizace, zatímco menšina prosazovala nutnost vymezení 

racionálních cílů společnosti v dlouhodobém horizontu. Tato minoritní skupina se 

bohužel na hlavních cílech neshodla, nepanovala ani shoda v oblasti způsobu 

formulace cílů a jejich následné implementace. 

V roce 1990 se političtí představitelé shodli na tom, že prioritní oblastí přeměny 

společnosti bude její hospodářská transformace. Nová československá federální 

vláda pod vedením Mariána Čalfy a tehdejší Federální shromáždění tak po volbách v 

květnu 1990 přijala dvě základní reformní strategie: 

Scénář ekonomické reformy a Scénář sociální reformy. Obě tyto strategie určovaly 

směřování země do následujících parlamentních voleb v roce 1992. 

Scénář ekonomické reformy vytyčil směřování reformy hospodářství, tedy změnu 

direktivního systému centrálního řízení a plánování na systém „tržní ekonomiky s 

jejími klady i zápory“. Součástí tohoto scénáře byly změny makroekonomického 

rámce (daně, rozpočet), vlastnických poměrů v ekonomice (malá i velká privatizace, 

restituce), liberalizace cen nebo vnitřní směnitelnost československé měny. 

Cílem Scénáře sociální reformy bylo zajistit adaptaci systému sociálního 

zabezpečení na podmínky přechodu k tržní ekonomice. Scénář vytyčil cíle v oblasti 

budování sociální sítě, zaměřoval se na aktuální rizika (inflace, nezaměstnanost, 

dopady privatizace, sociální napětí) a vytváří nové instituce, jako např. Úřad práce, 

dále zavádí institut sociálního pojištění a životního minima. Na základě tohoto 

scénáře byly posléze předloženy nové zákony (zákon o zaměstnanosti, o životním 

minimu, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, o zdravotním pojištění aj.) Politické spektrum se postupně začalo 

diferencovat, v důsledku čehož byla činnost federální vlády v oblasti strategického 

vládnutí omezena na minimum: za premiéra Mariána Čalfy bylo například zřízeno 

Ministerstvo pro strategické plánování, to však trávilo většinu času obhajobou 

své existence a definitivně bylo zrušeno v roce 1992. 
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Je tedy patrné, že strategické plánování v této fázi mělo relativně krátkodobý 

horizont a soustředilo se především na postkomunistickou transformaci. 

Prioritně šlo o zavedení demokracie a zřízení demokratických institucí, privatizaci 

hospodářství a přeměnu sociálního systému. Negativně také působily konotace 

spojené s centrálním plánováním před rokem 1989. 

 

Druhá etapa pokrývá první roky samostatné České republiky od roku 1993 až do 

roku 1997, období ekonomické transformace včetně privatizace. 

„Tvorba politických a správních dokumentů strategické povahy - po hektickém období 

let 1990 a 1991 – prakticky ustala v roce 1992. Pokud dokumenty tohoto charakteru 

sporadicky vznikaly i nadále, pak až do konce roku 1997 měly v zásadě pouze 

deklarativní, nezávazný charakter.“ (Potůček 1997). Cíle byly velmi často odůvodněny 

jako nezbytnost. Cíle byly stanovovány normativní cestou, 

předpokládalo se jejich automatické naplnění, aniž by se věnovala odpovídající 

pozornost zavádění a realizaci opatření, která by stanovené a normativně 

ukotvené cíle převáděla do praxe. V důsledku pak existovaly rozdíly mezi 

nastavenými cíli a skutečností. 

Strategie neměly na vrcholné politické úrovni podporu a byly povětšinou 

nahrazeny normativním přístupem. Zákony ovšem neposkytují dostatečnou oporu pro 

proces naplnění vytyčených cílů. Na potřebu strategického plánování navíc intenzivně 

neupozorňují ani další aktéři. Prioritou je provoz státu a řešení aktuálních 

otázek. Ani akademická sféra nemá jednotný názor na potřebu strategického 

plánování, neexistují žádné akademicky či prakticky orientované nevládní / neziskové 

organizace (tzv.„think tanks“), které by se zabývaly strategickým plánováním ve 

veřejném sektoru. 

 

Třetí etapu od roku 1998 do roku 2002 lze vnímat jako reakci na nedostatky 

počátků strategického řízení: vzniká Rady vlády České republiky pro sociální a 

ekonomickou strategii. Hlavním kriteriem pro členství v RASES je odborná znalost. 

Úkolem RASES je podporovat strategické řízení napříč ústředními institucemi. 
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Během třetí etapy od roku 1998 dochází k oživení v oblasti strategického 

vládnutí. Snaha o odborný přístup a využití odborných kapacit pro nastavení 

strategického směřování společnosti se odráží také v programovém prohlášení 

vlády z roku 1998, ve kterém jsou nejen stanoveny strategické cíle, ale rovněž 

toto prohlášení upozorňuje na nezbytnost politické podpory a koordinace. Oživení se 

týká jak oblasti institucionální, tak koncepční. Na jednotlivých resortech vznikají 

specializované analytické útvary, které připravují budoucí podobu strategického 

plánování. I v nevládním sektoru vznikají organizace zaměřující se na analytickou, 

prognostickou a strategickou činnost: vznikl Národní vzdělávací fond, na FSV UK 

vzniklo Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES). Na ústřední úrovni je 

nejdůležitější institucí zřízenou za účelem naplnění strategických cílů vlády již 

zmíněná Rada pro sociální a ekonomickou strategii (RASES).  

Posláním RASES se stala podpora strategického řízení všude tam, kde má ve 

společnosti své funkční opodstatnění. RASES měla za úkol zpracovat „strategické 

programy trvale udržitelného sociálního a ekonomického rozvoje. Vznikly tak dvě 

Střednědobé koncepce sociálního a ekonomického rozvoje ČR (2001, 2002), 

které vzala vláda na vědomí.  

Rada pro sociální a ekonomickou strategii však měla od svého ustavení několik 

zásadních slabin. V prvé řadě byla RASES zformována jako poradní orgán bez 

schopnosti ovlivnit chování jednotlivých resortů, druhou slabinou byla přílišná šíře 

záběru, v němž měla RASES působit. Třetím a hlavním problémem RASES bylo její 

nedostatečné politické zaštítění, kdy Rada stála na okraji zájmu činnosti vlády a její 

členové se několikrát od základu obměnili. 

Kromě Střednědobé koncepce sociálního a ekonomického rozvoje zpracovávají 

jednotlivé resorty po vstupu ČR do EU dlouhodoběji koncipované plány, 

terminologií Evropské unie tzv. bílé knihy, pro stěžejní oblasti, u kterých se 

předpokládá, že budou formovat podobu společnosti v nadcházejících letech. Vznikl 

tak Národní program rozvoje vzdělávání, koncepce Národní politiky výzkumu a vývoje 

nebo Národní plán zaměstnanosti. Tyto dokumenty však vznikají poměrně živelně, 

neexistuje jednotná metodika ani kritéria pro zpracování strategických 

dokumentů. Plány se proto, pokud jde o metodologii zpracování, analýzy, prognózy, 
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ale i pokud jde o vstupní data či formulace cílů, značným způsobem liší. Přestože si 

část politické reprezentace i někteří zástupci akademické sféry uvědomují důležitost 

vytváření strategicky zaměřených plánů v oblastech, které budou zásadním 

způsobem v budoucnosti ovlivňovat podobu společnosti, v praxi stále převládá 

řešení operativních úkolů nad hledáním koncepčních, tedy delších než 

krátkodobých, strategických řešení. 

V tomto období také probíhala reforma veřejné správy, jejímž cílem byla 

především reforma a modernizace ústřední státní správy, zánik okresních úřadů a 

vznik krajů jakožto vyšších územně správních celků. Tímto posledním krokem byl 

dotvořen spojený (smíšený) model veřejné správy (tj. obce a kraje vykonávají vedle 

samostatné působnosti také státní správu v přenesené působnosti). Nové rozdělení 

(respektive přesun) kompetencí mělo výrazný dopad na vertikální úroveň 

strategického řízení v České republice v následujícím období. 

 

Charakteristickým znakem čtvrté etapy (od roku 2003 do roku 2006) bylo 

nejednoznačné porozumění podstatě cílů společnosti. Formulaci cílů začala 

kromě expertních studií a prognóz či ideologických postulátů ovlivňovat také politika 

EU a tlak politických a ekonomických zájmových skupin. Ačkoliv se v tomto období 

pokračovalo v tvorbě komplexních strategií, tyto strategie byly typické svou 

omezenou vynutitelností způsobenou upadajícím zájmem politických představitelů 

o strategické vládnutí. 

Vláda se přihlásila ke konceptu udržitelného rozvoje a v roce 2003 zrušila RASES. 

Místo ní ustavila Radu vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Ve statutu tohoto 

orgánu se zachovaly body související se strategickým řízením, Rada například 

„podporuje strategické dimenze v řízení státu“ nebo navrhuje „opatření ke sladění 

dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy“. V 

praxi se však činnost Rady omezila zejména na přípravu Strategie udržitelného 

rozvoje. Od roku 2003 začala RVUR při své práci prosazovat více participativní 

přístup, v rámci kterého nevznikla jen Strategie udržitelného rozvoje, ale také 

Národní akční plán sociálního začleňování (v gesci MPSV). Minulé snahy o to, aby se 

strategické plánování stalo průřezovou a koordinovanou záležitostí tak byly na úrovni 
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ústřední státní správy opuštěny. O to více se začaly uplatňovat na lokální a regionální 

úrovni (viz dále).  

Systematická snaha o vytváření prognóz vývoje ČR na základě analytických vstupů 

tak zůstává zejména v nevládním sektoru – centrum CESES vydává řadu zpráv a 

scénářů, spolupráce s vládou však byla omezena. Pokud jde o koncepce, vznikla celá 

řada strategických dokumentů na centrální úrovni, které byly hlavně reakcí na 

podněty ze strany Evropské unie, např. Strategie hospodářského růstu či Národní 

akční plán zaměstnanosti. 

Největší překážkou, kterou se ani v této fázi nepodařilo zcela překonat, byl 

nedostatek „věcných a metodických zkušeností s prognostickou a 

koncepční činností“ a „setrvačnost státního aparátu“ (Potůček, 2009). Úřady 

zpravidla zajišťují operativní agendové činnosti, strategické a koncepční dokumenty 

zůstávaly až na některé výjimky povětšinou nepochopeny. 

 

Pokud jde o současný stav v oblasti tvorby a implementace strategií představuje jeho 

analýza jeden z výchozích bodů pro zlepšení situace na daném poli. Podle Potůčka 

(1999) „posílení strategické dimenze řízení je organickou součástí potřebné (a 

opožděné) reformy české veřejné správy“. 

Existuje celá řada vnějších podnětů, které vytváří tlak na posílení strategických 

prvků vládnutí: 

• Řada oblastí veřejné politiky je ze své podstaty plánovatelná a 

realizovatelná pouze v dlouhodobém horizontu. Typickým 

příkladem je energetika nebo důchodový systém, kde rozhodnutí 

učiněná dnes mají svůj zřetelný dopad v horizontu desítek let. 

• Vysoký podíl mandatorních výdajů nutí často rozkládat realizaci 

finančně náročných opatření do více fiskálních období. V takovém 

případě je realizaci těchto opatření nutné zakotvit i mimo rámec 

(fiskálního) rozpočtu, tedy ve strategii. 

• Strategie vedle nástroje pro realizaci dlouhodobých politik představuje 

rovněž způsob komunikace směřování vládní politiky v 

konkrétní oblasti. Je detailním popisem opatření, která vláda hodlá v 
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dané oblasti realizovat a umožňuje tak veřejnosti i soukromé sféře 

pozitivně anticipovat, přijímat a případně podporovat kroky vlády. 

• Evropská unie a její instituce plánuje a realizuje své politiky strategicky. 

Absorpce strukturálních fondů, stejně jako dalších finančních 

nástrojů EU, je plánována a realizována jako proces s řadou prvků 

strategického řízení. 

 

S přihlédnutím k takto identifikovaným podmínkám strategického řízení se odehrával i 

jeho vývoj v podmínkách krajů. 

Od druhé poloviny 90. let postupně nabíralo na síle strategické řízení (resp. 

plánování) realizované v režii měst a svazků obcí a po roce 2000 i krajů. Klasickým a 

zpravidla jediným produktem tohoto úsilí se stal „strategický dokument“, který byl 

brán zadavateli i zpracovateli vážně většinou jen potud, pokud obsahoval jejich 

bezprostřední a tudíž krátkodobé zájmy, a který se víceméně záměrně nesnažil vnést 

řád ani do vztahu vůči cílům dokumentu nadřazeným, ani do implementace záměrů 

prostřednictvím nástrojů běžné hospodářské a sociální politiky. 

Tento samovolný rozvoj strategického řízení na regionální úrovni je ovšem i důkazem 

jeho společenské potřebnosti. Ze strany pořizovatelů nešlo přitom ani tak o vědomé 

osvojování toho či onoho teoretického konceptu, jako o zcela praktické poznání, že 

bez stanovení dlouhodobých a přitom realistických cílů nemá daná komunita šanci 

racionálně hospodařit se svým územím, finančními zdroji, rozvíjet investiční činnost a 

koneckonců ani využívat lidský potenciál. Nejcennějším poselstvím těchto lokálních 

pokusů o posílení strategické dimenze řízení je jednak poznání politické povahy 

strategických cílů či nezbytnosti aktivního zapojení místních (nejen politických) elit do 

tvorby strategických dokumentů, jednak uvědomění si nezbytnosti neomezovat 

výstupy tohoto úsilí jen na ně, ale ve stejné míře dbát na jejich přijetí v dané 

komunitě a na vybudování funkčního implementačního systému. 

Bohužel právě tato poselství narážela u institucí státní správy na barieru 

nepochopení. To snižovalo efektivnost strategického řízení i na úrovni krajů. 

Paradoxně bylo jednoduší zapojit do dialogu o formě a obsahu společenských cílů a o 
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způsobech jejich naplňování dané komunity místní podnikatelský a občanský sektor 

než vrcholové či regionální instituce státu. 

 

 

4.5. Aktuální praxe strategického řízení krajů ČR21 

 

V období od roku 2000, tedy od vzniku krajské soustavy, si již všechny kraje v ČR 

pořídily – v souladu se zákonem o krajích – minimálně jeden oficiální strategický 

programový dokument. Některé kraje v tomto bodě vykázaly až překvapivou aktivitu 

– tedy disponovaly či disponují dokonce více zpracovanými dokumenty, a to dokonce 

více současně platnými dokumenty! Nejaktivnějším krajem se v tomto ohledu zdá 

Jihomoravský kraj. Jiné byly naopak „střízlivější“. Nejdéle váhal s tímto krokem 

Ústecký kraj, od roku 2006 nicméně disponovaly již všechny kraje vždy a bez výjimky 

alespoň jedním oficiálně schváleným strategickým dokumentem zaměřeným 

na řízení a koordinaci strategického rozvoje kraje. V současnosti představuje výjimku 

z tohoto pravidla jen Středočeský kraj, kde byl po roce 2008 předchozí strategický 

dokument odmítnut, aniž by byl po dlouhou dobu nahrazen oficiálním dokumentem 

novým. Ten se ovšem už v současnosti zpracovává.     

Počet pořízených dokumentu ovšem nevypovídá nic o jejich autoritě: v některých 

případech vznikaly nové dokumenty jako formální negace dokumentů starých (např. 

v souvislosti se změnou politického profilu krajského zastupitelstva), aniž by se 

jakkoli změnil jejich (často mizivý) význam pro běžné řízení a koordinaci rozvoje 

kraje, v jiných případech může signalizovat větší počet zpracovaných dokumentů 

naopak to, že se orgány kraje snažily a snaží svou strategii průběžně (i na základě 

svých praktických zkušeností) aktualizovat a učí se s ní pracovat. I v tomto dílčím 

aspektu strategického řízení (tedy autority, které v orgánech krajů strategické 

dokumenty požívají, včetně snahy o jejich praktickou aplikaci v běžných řídících a 

koordinačních aktivitách) se začínají kraje ČR silně diferencovat, přičemž v celku 

                                                 
21 Zpracováno na základě sekundární obsahové analýzy Strategických dokumentů krajů (Přikryl 2014, AK ČR). 
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ovšem začíná bohužel (zvláště po roce 2008) u krajů převažovat ryze formální přístup 

k vlastním strategickým dokumentům.  

O intenzitě (neformálního) využití strategických dokumentů rozhoduje v jednotlivých 

krajích spíše osobní iniciativa „zasvěcených jedinců“ (více z řad pracovníků KÚ resp. 

rozvojových organizací zřizovaných krajem, méně z řad volených representantů), než 

jasně deklarovaný zájem a soustavný tlak politických orgánů kraje.         

Pokud jde o metodickou kostru těchto dokumentů, ta je až na nepočetné výjimky 

v podstatě jednotná: krajské Strategické plány či Programy rozvoje (rozdílné názvy 

dokumentů zpravidla nijak nepředznamenají jejich rozdílný obsah) „začínají“ více či 

méně zevrubnou analýzou kraje, která však zpravidla není problémově orientována a 

naopak tenduje k „encyklopedickému“ shrnutí faktografie o kraji. Na takto pojatou, 

popisnou Analýzu navazuje SWOT – analýza, která je chápána jako jisté shrnutí a 

vyhodnocení shromážděných faktů. Ve většině případu pak následuje vytýčení 

rozvojové Vize, bohužel zpravidla velmi obecně a vágně formulované. Ať již však 

dokument strategickou Vizi obsahuje či nikoli, nesehrává Vize zpravidla žádnou 

aktivní úlohu při sestavování vlastní programové náplně dokumentů. Tato 

programová náplň je členěna do několika „pater“ (cíle, opatření apod.), nezávisle na 

jejich počtu však - až na čestné výjimky – zůstává málo konkrétní.       

Často také chybí implicitní formulace časového horizontu dokumentů, explicitně se 

týkají programové záměry značně rozdílných plánovacích období – od velmi 

krátkodobých (např. 1 rok) až po „věčnost“. V současnosti je ale i v tomto směru 

zřetelná jistá „unifikace“, kdy kraje stále častěji přizpůsobují horizont působnosti 

svých strategických dokumentů programovacím obdobím EU (2007 – 2013, 2014 – 

2020).  

Standardním způsobem pořízení strategických dokumentů krajů je dosud pořízení 

formou veřejné zakázky „na klíč“. Postupem času ale vzrůstá aktivní spoluúčast 

orgánů kraje (zejména Krajských úřadů, případně i dalších krajských institucí) na 

zpracování Programů či Strategií rozvoje. Motivem je přitom nejen úspora nákladů na 

pořízení dokumentu, ale i intenzivnější kontrola pořizovatele nad obsahem 

analytických i strategických částí dokumentů. I tak ovšem dosud – třebaže v menší 

míře než v minulosti – zůstává jednou z pohnutek pořízení nových strategických 
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dokumentů (nebo jejich častých aktualizací, resp. „aktualizací“) lobbistický tlak 

zpracovatelských organizací.       

Sama metodologie zpracování krajských strategických dokumentů má jen nepřímý 

vztah k jejich konkrétní využitelnosti. Pro tu má větší význam existence (resp. daleko 

častěji neexistence) pevného politického vedení prací na krajských Strategiích či 

Programech rozvoje, tedy jasný a v praxi realizovaný zájem krajských politických 

representací na vzniku kvalitního programového podkladu pro běžné řízení rozvoje 

kraje a zejména na jeho praktické implementaci.  

Vcelku nepřekvapuje, že v naprosté většině případů se tento politický zájem omezuje 

na získávání vnějších dotací: prakticky tedy slouží tyto krajské rozvojové dokumenty 

především jako argumentační východisko pro tvorbu a využití operačních programů 

iniciovaných evropskou politikou hospodářské a sociální soudržnosti.  

Třebaže je obtížné zobecnit kvalitu těchto strategických dokumentů, objevují se 

některé společné rysy identifikovatelné téměř ve všech krajích. V naprosté většině 

případů je hlavním problémem obtížná praktická využitelnost. Jsou slabé 

zejména v programové rovině, protože obsahují příliš vágní a také velmi málo 

„odvážné“ cíle. Definované priority a opatření dosahují často značně vysokého počtu 

a tematické šíře, takže z nich v podstatě nelze zjistit, co představuje skutečnou 

prioritu pro daný region. Tato „rozbujelost“ tak skýtá prostor pro „strategické“ 

ospravedlnění de facto jakýchkoli taktických rozhodnutí. Vždy je totiž možné pro ně 

v daném strategickém dokumentu nalézt „oporu“.  

S tím také souvisí další z hlavních nedostatků, které vyplynuly v téměř všech krajích 

ČR při komparativní analýze jejich minulých strategických dokumentů. Jedná se o jen 

velmi vágně popsanou implementaci a velmi často chybějící systém 

monitorování. To je přirozeně opět způsobeno velmi obecně definovanými cíli, 

prioritami a opatřeními, pro která lze obtížně vůbec nalézt odpovídající indikátory. 

Tyto problémy výrazně omezují, ne-li znemožňují, sledování toho, zda byly dané cíle 

naplněny, a jak. V tomto bodě však již signalizují nověji pořízené dokumenty obrat 

k lepšímu. K iniciaci tohoto obratu nepochybně přispěla aktivně prováděná řízení SEA, 

kterému ze zákona všechny strategické dokumenty podléhají, soustavný tlak však 
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v tomto ohledu vytváří jak odborná veřejnost, tak opoziční politici – přinejmenším 

v části krajů.     

Zmíněné pozitivní tendence se prosazují např. prostřednictvím některých dokumentů, 

které navazují na samotné strategické materiály, např. roční akční plány, resp. 

prostřednictvím kombinace dlouhodoběji zaměřených Strategií a aplikačních 

Programů rozvoje kraje. V těch druhých jsou většinou právě implementace a systém 

monitorování více specifikovány, současně tu bývá i více konkretizován široký 

zásobník cílů, priorit a opatření. Tento „pokrok“ je však do jisté míry dvousečný, 

neboť tyto krátko – a střednědobé rozvojové dokumenty sice vnášení do běžného 

řízení a koordinace rozvoje kraje jistý řád, současně však na sebe strhávají 

dominantní pozornost – právě na úkor dlouhodobých strategií kraje.    

O autoritě, ale i praktické realizovatelnosti krajských strategických dokumentů ovšem 

nerozhoduje jen jejich formální struktura a metodologické detaily jejich pořízení. Při 

nejmenším stejný význam má míra a způsob vtažení veřejnosti do zpracování a 

realizace rozvojových strategií krajů. V tomto bodě nelze krajským strategiím (bez 

výjimky cca od roku 2002) formálně nic vytknout: „konzultace s representanty 

veřejnosti“ jsou chápány jak pořizovateli, tak zpracovateli krajských strategií za 

naprostou samozřejmost. Problémy se objevují ale již při analýze skutečné 

representativnosti vybraného vzorku občanů, který byl do tvorby strategií vtažen (co 

do početnosti jde o skupiny zpravidla v řádu maximálně několika desítek lidí, 

většinově navíc „zasíťovaných“ na právě aktuální politickou representaci kraje) a při 

průzkumu intenzity těchto konzultací (zpravidla jde jen o připomínkování 

předložených podkladů). Efektivní zapojení veřejnosti do (strategického) rozhodování 

v podmínkách tak heterogenních (a do jisté míry „uměle“, administrativně 

vytvořených) komunit, jakými jsou české kraje, ovšem představuje objektivně vážný 

problém, který se neomezuje jen na výše zmíněné „technické“ aspekty. Bohužel 

v posledních letech při tvorbě Strategií a Programů rozvoje krajů výrazně ustupují do 

pozadí pokusy tento problém tvůrčím způsobem řešit (třeba i za cenu vzniku konfliktů 

mezi názory expertů garantujících odbornou důvěryhodnost vznikajících dokumentů a 

názory laické, ale na strategii zainteresované veřejnosti) a začíná převažovat čirý 

formalismus, kdy dodržení „principu participace“ přestává být prostředkem růstu 
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kvality strategického řízení, ale stává se vnějšími okolnostmi vynuceným 

samoúčelem. 

Autorita a užitečnost krajských rozvojových strategií konečně souvisí ještě s jedním 

aspektem „lidského potenciálu“, totiž s institucionální pamětí – jinak řečeno s tím, 

do jaké míry zůstává stabilizován kádr pracovníků, kteří se na Krajských úřadech na 

tvorbu a implementaci strategií specializují, a do jaké jsou v této instituci předávány 

a sdíleny zkušenosti nabyté v tomto oboru v minulosti. Bohužel na tyto otázky 

nemůže samotný empirický průzkum dokumentů strategického rozvoje poskytnout 

dostatečnou odpověď. Obecně se Krajské úřady nevyznačují přílišnou stabilitou 

pracovníků, a zvláště na vedoucích postech dochází k častým obměnám (většinou 

v souvislosti s volebním cyklem). O pořizování strategických dokumentů, ale i 

kvalitativních nárocích na ně, a o způsobu jejich využití v běžné řídící praxi navíc 

zpravidla rozhoduje politická reprezentace krajů, která se pochopitelně též 

v souvislosti s volebním cyklem obměňuje. Podmínky pro zachování „institucionální 

paměti“ v oboru strategického řízení tedy nejsou v podmínkách českých krajů ideální. 

Ani tuto tezi však nelze chápat jako univerzální: situace každého z krajů je v tomto 

ohledu specifická a originální. V této souvislosti lze nicméně vyslovit hypotézu, že 

právě kraje při aplikaci strategického řízení relativně nejúspěšnější (např. 

Jihomoravský, Moravskoslezský a Karlovarský) se také vyznačují největší stabilitou 

odborných kádrů pro strategické plánování, a naopak kraje, v nichž strategické 

dokumenty požívají nejmenší autoritu (např. Středočeský a Olomoucký) mají také se 

zachováváním své „institucionální paměti“ na daném úseku největší problémy.           

 

4.6. Mezinárodní srovnání 

4.6.1. Trendy rozvoje strategického prostorového plánování v zahraničí22    

Existence striktního oddělení územního a regionálního plánování je nepochybně – 

přinejmenším z formálního hlediska – největším specifikem strategického plánování 

prostorového rozvoje. Tento stav má v ČR své historické příčiny a v zásadě vypovídá 
                                                 
22  Zpracováno na základě studie „Analýza problematiky tvorby a vydávání zásad územního rozvoje“. Fibiger, 
Přikryl, Praha  2013, Nadace ABF. 
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o nezachycení obecných trendů, k nimž došlo v teorii i praxi strategického 

prostorového plánování ve vyspělých zemích Západu v poválečném období.    

Systém strategického plánování jako obecně uznávaný a využívaný nástroj 

ovlivňování ekonomického a sociálního vývoje ze strany státních a lokálních orgánů 

veřejné správy je totiž v Evropě až „dítkem“ poválečného vývoje. Obecným impulsem 

k rozvinutí tohoto systému byla potřeba obnovy válkou zničených či deformovaných 

ekonomik a zajištění sociálního smíru. Jeho „kolébkou“ a dodnes de facto jeho 

rozhodující částí byl stále zdokonalovaný a rozšiřovaný systém prostorového 

plánování. Tento systém, hluboce historicky zakořeněný v minulém vývoji evropské 

civilizace, sebou od počátku (v podobě tzv. územního plánování, řečeno v současné 

české terminologii) nesl základní paradigmata, o něž se dosud strategické plánování 

opírá: 

• veřejný zájem na využívání lokalizovaných zdrojů (zejména těch 

nereprodukovatelných) je nadřazen zájmům individuálním 

• formulace veřejného zájmu se děje co nejdemokratičtějším právním 

způsobem 

• prosazování takto formulovaného veřejného zájmu se realizuje nástroji 

právního státu 

Historicky prvním předmětem regulace a koordinace, v nichž byl nutně obsažen 

„strategický prvek“ rozhodování byl prostor (plocha), jehož využívání jedním 

způsobem a jedním subjektem vylučuje současné využití jiným způsobem a jiným 

subjektem. V poválečném vývoji se na tento elementární základ „nabalily“ nové 

předměty, zprvu předměty obdobně lokalizované jako je „prostor“ : 

• přirozené monopoly 

• bytový fond 

• státem garantované veřejné služby (zařízení) 

V souvislosti s projevy dysfunkcí na trhu práce se následně předmětem regulace a 

koordinace stala sama pracovní síla, jako jen podmíněně lokalizovaný faktor růstu. 

S tímto rozšířením svého záběru získalo strategické plánování nejen svou podstatnou 
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sociální dimenzi (tj. přestalo být definitivně pouhou „technickou disciplínou“), ale 

posílilo též svou společenskou a politickou „vážnost“. 

Souběžně s tím se různé dokumenty strategického plánování stávaly stále 

komplexnější a přitom konkrétnější. Důvodem byl „přirozeně“ (tj. tržně) se prosazující 

diferenciace ekonomické a sociální úrovně jednotlivých regionů. Strategické 

plánování se tak musí vyrovnávat s problémem nerovných šance pro velké skupiny 

obyvatelstva (významné i z hlediska volební aritmetiky) a s rizikem mrhání národními 

zdroji resp. jejich úplnou devastací (zhroucení infrastruktury, demografická a sociální 

regrese apod.). V této souvislosti pak také stále intenzivněji přenášejí pozornost i na 

tématiku environmentální. 

Tyto nově pociťované problémy strategického plánování sebou přinášejí jednak 

potřebu další demokratizace plánování a decentralizace jeho postupů (od tvorby 

po realizaci plánů), neboť jen tak lze účinně reflektovat lokální rozvojové problémy a 

konsensuálně hledat jejich společensky přijatelné řešení, jednak přináší i významné 

rozšíření a zjemnění aplikačního instrumentária jednotlivých rozvojových plánů 

a programů - to v důsledku nutnosti diferenciované podpory velmi rozmanitých typů 

problémových regionů. V souvislosti s tím dochází k více či méně intenzívnímu 

průniku strategického plánování s fiskální a měnovou politikou příslušného státu.  

Přes tyto společné rysy vývoje plánování v minulých desetiletích ve vyspělých zemích 

zůstává každý národní plánovací systém originální, s řadou specifických vlastností a 

tedy i s pro sebe typickými silnými a slabými stránkami.  

 

Pro porovnávání jednotlivých plánovacích systémů jsou důležité tři vzájemně 

provázané otázky: 

1. je plánovací systém centralizovaný nebo decentralizovaný? Tedy, na jaké 

úrovni řízení spočívá konečná a trvalá odpovědnost za utváření politické linie a její 

provádění. Přitom se proporce mohou i v jednotlivých zemích postupem času 

měnit. Například plánovací systém ve Francii před rokem 1983 byl velmi 

centralizovaný, ale od té doby se výrazně decentralizuje. Naopak dánský systém je 

již tradičně decentralizován s hlavní úrovní kompetencí na místní úrovni, postupně 

však se stále větší rolí národních plánovacích směrnic. V tomto směru se navíc 
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zásadně liší státy unitární a federální resp. regionální. V unitárních státech jako je 

Spojené království nebo Irsko spočívá konečná moc na národní vládě. Ve 

federálních (SRN) či regionálních (Španělsko) mají příslušné nižší stupně veřejné 

správy daleko větší kompetence ve věcech systému plánování, jeho postupů a 

realizace. 

2. je plánovací systém hlavně reaktivní nebo proaktivní? Tedy, do jaké míry ti, 

kteří odpovídají za přípravu plánů, mají také moc a zdroje k zajištění jejich 

realizace. I zde jsou často zřetelné změny v čase. Tak např. plánovací systém ve 

Spojeném království ve 40. a začátku 50. let značně proaktivní (tzv. positivní 

plánování), kdy největší část rozvoje byla iniciována veřejnou správou a 

znárodněným průmyslem. Dnes je zde - i ve většině jiných evropských zemí - 

převaha plánovacích postupů reaktivních, tedy odpovídajících na akce a záměry 

soukromého sektoru. Přesto jsou trvale přítomny i prvky plánování proaktivního. K 

posledním období dokonce dochází opět k jejich posilování (např. v rámci PPP - 

partnerství soukromého a veřejného sektoru). Důvodem je rostoucí vzájemná 

ekonomická závislost měst, regionů i celých zemí, potřeba posilování nadnárodní 

evropské konkurenceschopnosti a rostoucí vliv celoevropského plánování (v rámci 

EU). To vše současně posílilo potřebu skutečně strategického (dlouhodobého) 

plánování, zaměřeného na vytváření příznivých ekonomických podmínek pro 

budoucí ekonomický a sociální rozvoj. 

3. je plánovací systém více věcně usměrňující nebo indikativní? Tedy, jestli se 

poměr mezi metodickými zásadami a řízením předurčen právně závazným plánem 

nebo zda je veřejné správě dána možnost zvažovat a vyjednávat své konkrétní 

kroky a plán poskytuje pouze všeobecný návod k řešení. Příklad velmi volného 

plánování skýtá opět Spojené království, většina ostatních systémů je někde mezi 

oběma extrémy pouhého zvažování možností rozvoje a tvrdší regulací. Citelný 

rozdíl je přitom v plánovacích přístupech k rozvoji veřejného sektoru (relativně 

značná předurčenost plánem) a soukromého sektoru (plány ve formě doporučení). 

 

Tyto tři aspekty do značné míry podmiňují rozsah, v němž se plánovací systém může 

přizpůsobovat změnám, ať již vůči obecnému sociálnímu, ekonomickému či 
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politickému vývoji, individuálním průběžným doporučením na změny plánovacích 

záměrů, vůči sílícím ekologickým postojům apod.      

Všechny národní plánovací systémy - ať již jakkoli rozdílné - musí přitom hledat 

odpovědi na řadu klíčových problémů se zřetelně celoevropským rozměrem. Týká se 

to těchto oblastí: 

I. ekonomické otázky, vyplývající přímo či nepřímo ze sjednocujícího se evropského 

trhu a z globalizace ekonomické činnosti a investic. Toto je hlavním faktorem 

ovlivňujícím všechny plánovací systémy. Příkladem těchto otázek jsou rostoucí 

konkurence mezi evropskými zeměmi k dosažení investic zvenčí, větší mobilita 

výrobních faktorů, inovací, velkých společností, zranitelnost malých firem, rostoucí 

tlak na vytváření pracovních příležitostí v periferních a jinak handicapovaných 

regionech, potřeba rozvinout konkurenčně silné obchodní spojení s jinými centry 

světového vývoje atd.  Hledání odpovědí na tyto otázky obecně vytváří tlak na 

unifikaci a zjednodušení plánovacích postupů, na druhé straně nelze ale 

přehlédnout ani riziko přeměny národního i nadnárodního plánování v silný 

ochranářský nástroj. 

II. transevropské sítě, zahrnující dodávky energie, telekomunikace a dopravu - 

zpravidla sítě, které by se ani nebudovaly, pokud by šlo pouze o krytí národních 

potřeb. Tyto sítě mají přímý vliv na plánovací systémy, neboť musí procházet 

úředními plánovacími postupy a rozhodovacími procesy v různých zemích a 

odhalují tak prakticky jejich komparativní výhody a nevýhody (viz např. o řadu let 

rychlejší výstavba francouzské části tratě TGV mezi Paříží a Londýnem než britské 

části). Ještě větší jsou nepřímé důsledky, s nimiž se u těchto akcí musí vypořádat 

národní plánovací systémy, např. ve vztahu k požadavku rovnoměrného rozvoje 

regionů (výstavbou jsou nově některé regiony zvýhodňovány a naopak 

handicapovány). 

III.životní prostředí, v němž stále více aspektů má nadnárodní dimenzi. I když v 

podstatě existuje konsensus o potřebě všestrannější ochrany životního prostředí, 

různé státy jsou v různém stadiu slaďování této potřeby se zavedeným plánovacím 

systémem. Zřetelným faktorem míry zapojení plánování do harmonizace 

ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí je přitom úroveň prosperity 
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v jednotlivých zemích (čím nižší ekonomická výkonnost země, tím slabší důraz na 

ekologie v národním plánování). 

IV.populační problémy, ať již jde o stárnutí obyvatelstva, suburbanizační proces, 

přistěhovalecké a utečenecké proudy zvnějšku, rostoucí sociální rozdíly mezi 

chudými a bohatými regiony a městy, provázené trvalou nezaměstnaností a 

kriminalitou. Plánovací systémy musí reagovat na všechny tyto procesy a jejich 

důsledky pro výši a diferenciaci příjmů, konkurenceschopnost ekonomiky, 

přitažlivosti pro nadnárodní společnosti a rozmístění zařízení občanské vybavenosti 

a bytového fondu. 

V. financování veřejného sektoru. Veřejný sektor hraje výraznou, ne-li 

nejvýznamnější roli v realizaci plánů ve všech zemích. V některých zemích se 

plánování, a ve vazbě na něj i financování veřejného sektoru děje prostřednictvím 

místní samosprávy, zatímco v jiných (nejzřetelněji ve Spojeném království) se k 

tomu využívá celostátně řízených institucí. V regionech spadajících pod Strukturální 

fondy vyvstává - vzhledem k mohutným dotacím plynoucím na základě 

regionálních rozvojových plánů - problém vztahu těchto „silných“ plánů k národním 

plánovacím dokumentům. 

VI.efektivita samotného plánovacího systému. Vzhledem k „samozřejmosti“, s níž je 

některá z forem plánování v jednotlivých státech přijímána se tato otázka objevuje 

relativně nově, má však - vzhledem k úloze nadnárodního kapitálu a obecně k 

relativně snadnému přeshraničnímu pohybu zboží, lidí a peněz - velký praktický 

význam. Těžkopádnost plánovacího procesu se ukazuje jako značná konkurenční 

nevýhoda té které země. 

 

Pokud jde o obecné trendy ve vyspělých zemích Západu, jde v nich nyní o tyto 

změny pojetí prostorového plánování: 

• rostoucí vědomí, že tradiční „prostorové plánování“, které vytváří páteř běžně 

užívaných plánovacích postupů, je jen jedním z prvků daleko širšího souboru 

aktivit, jež teprve ve svém souhrnu znamenají strategickou efektivní ochranu 

veřejných zájmů. K těmto aktivitám patří makroekonomické prognózování, 

podpora konkurenceschopné ekonomické struktury, aplikace finančně - 
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vyrovnávacích systémů, podpora bydlení, dopravní řešení, ochrana životního 

prostředí atd. Rozvíjí se tak mnohem úplnější a všestrannější forma 

plánování s jasným posunem těžiště od územně - technických záležitostí k co 

nejširšímu podchycení sociálních, ekonomických, ekologických a politických 

otázek.  

• širší uznání, že v plánovacích procesech se musí více brát v úvahu tržní síly. 

Rostoucí rafinovanost prostředků, jež veřejná správa užívá k přitahování investic a 

široký manévrovací prostor nadnárodních společností přímo nutí do plánovacích 

postupů vřadit požadavky trhu. V opačném případě ztrácí plány na účinnosti. 

• rostoucí motivace ke zjednodušování plánovacích procedur (cestou úprav 

legislativy, zpřehledněním organizace atd.). 

• zvýšená decentralizace kompetencí v plánovacích postupech a řízení směrem 

k místním a regionálním článkům veřejné správy. Rostoucí odpovědnost zejména 

regionálních orgánů za plánovací rozhodnutí zvyšuje motivaci místních 

společenstev hledat prostřednictvím plánu společná řešení problémů, na druhé 

straně rostoucí plánovací autorita regionů často vede k průtahům v realizaci 

plánovacích rozhodnutí vzešlých z národní či evropské úrovně. 

• precizace role státu v zajišťování účinné plánovací politiky, a to buď 

prostřednictvím oficiálních národních plánů, nebo prostřednictvím odvětvových 

koncepcí. Potřeba vládních orgánů „mít poslední slovo“ se liší podle jednotlivých 

zemí, ale ve většině systémů se používá jen v krajním případě. Uznává se tedy 

kompetence regionální a místní veřejné správy k provádění vlastní politiky. Avšak 

vzhledem k tomu, že tato politika je součástí celku, plánovací systém má zpravidla 

mechanismy, které zahrnují určitou soudržnost mezi postupy na různých stupních 

řízení, včetně ústředního článku. 

• potřeba rozvinout politiku řízení životního prostředí, související s nejnovější 

ambicí plánování, kterou je zajištění trvale udržitelného rozvoje. 

• rychle se rozvíjející používání moderních, vysoce sofistikovaných 

technických nástrojů a odborných postupů při tvorbě, realizaci a kontrole 

plánů. 
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4.6.2. Mezinárodní srovnání některých parametrů plánovací praxe23   

1. Hierarchická struktura strategií – dobrým příkladem zajištění provázanosti 

strategií na vládní cíle a priority vlády a nastavení hierarchické struktury strategických 

dokumentů je Nový Zéland. Zde navazuje identifikace potřeby tvorby strategie přímo 

na stanovené vládní cíle a priority, které vychází z přímého zadání (formálního či 

neformálního) ze strany členů vlády. Tyto cíle většinou vychází z volebních programů, 

rozpočtových opatření, rozhodnutí vlády nebo jiných iniciativ (např. veřejných nebo 

parlamentních). Na druhou stranu i na Novém Zélandu chybí propojení strategií (i 

vládního programu) na zastřešující dlouhodobý strategický dokument.  

V některých zemích je tato hierarchie částečně zajištěna například útvarem 

koordinujícím přípravu strategií (bývalý Strategy Unit ve Velké Británii) nebo 

prostřednictvím tvorby rozpočtu. Ve Francii a v Dánsku 

jsou strategie navázány na tvorbu rozpočtu a tím je do jisté míry zajištěna jejich 

provázanost a přeneseně také provázanost na vládní program a priority. 

V Rakousku není hierarchická struktura strategických dokumentů na centrální úrovni 

nastavena. Silně se naopak dbá na provázanost strategií po linii spolek – země – 

obce. 

 

2. Koordinace tvorby strategií – v některých zemích existuje útvar na úrovni 

vlády (např. spadající pod úřad předsedy vlády), který zajišťuje koordinaci přípravy 

veřejných strategií a případně se sám podílí na tvorbě strategií s celonárodním 

dopadem. Například ve Velké Británii to byl tzv. Strategy Unit, ve Francii podobnou 

roli plní Centrum strategické analýzy, které poskytuje „servis“ i regionálním článkům 

řízení.  

Na Novém Zélandu (i vzhledem k velikosti země a jejího veřejného sektoru) ani v 

Rakousku není formálně koordinace tvorby strategií zajišťována žádnou institucí. 

Obecně lze konstatovat, že to je úkolem předsedy vlády a jeho úřadu. Fakticky však 

koordinace tvorby strategií chybí.  

 

                                                 
23  Zpracováno s využitím studie „Komparativní analýza přípravy veřejných strategií v zahraničí a v České 
republice“ (Ernst & Young, 2011) 
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3. Metodika tvorby strategií – soubor metodických dokumentů upravujících 

postup přípravy strategií existuje ve Velké Británii a na Novém Zélandu, což souvisí 

s relativně vysokou centralizací strategického řízení. V Dánsku sice jednotná 

metodika formálně neexistuje, ale základní principy a postupy tvorby strategií jsou v 

praxi do jisté míry sjednocené a jsou jednotlivými aktéry dodržovány. Také ve Francii 

neexistuje metodika, nicméně standardizaci přípravy vládních (národních) strategií 

zajišťuje do jisté míry Centrum strategické analýzy a její doporučení jsou z části 

přejímány i regionálními články řízení. V Rakousku metodika tvorby strategií 

neexistuje, přístup k přípravě strategických se tak napříč institucemi veřejné správy 

může značně lišit.  

 

4. Tvorba strategií na základě reálných potřeb a důkazů – ve všech 

zkoumaných zemích je tradiční součástí tvorby strategií mj. identifikace problému, 

který má daná strategie řešit. Dále je obvykle definována vize žádoucího budoucího 

stavu v dané oblasti a jsou realizovány podkladové analýzy (zaměřené také na 

analýzu současného stavu a modelování možného budoucího vývoje). Většinou jsou 

vypracovány také varianty možných způsobů dosažení stanovených cílů. Tyto 

varianty jsou hodnoceny také z hlediska jejich možného dopadu a účinnosti realizace 

dané intervence. Po skončení realizace strategie jsou její dopady následně 

vyhodnoceny. 

 

5. Zajištění financování strategie a její vazba na rozpočet – v některých 

zkoumaných zemích (konkrétně ve Velké Británii a Rakousku) není jasně stanoven 

způsob, jak má být ve vznikající strategii řešen způsob jejího financování. 

Ve Francii a v Dánsku jsou schválené strategie silněji provázány na státní rozpočet. 

Konkrétně ve Francii je naplňování přijatých strategií pravidelně promítáno do 

rozpočtu, který je v současnosti tříletý (s každoročním schvalováním). V Dánsku pak 

realizace strategie financované ze státního rozpočtu musí být schválena jako součást 

rozpočtu na příští rok. V Dánsku jsou také strategie s dopadem na rozpočet často 

připravovány samotným ministerstvem financí, čímž je zároveň do jisté míry zajištěn 
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způsob jejich financování. Na Novém Zélandu pak je způsob nastavení financování 

realizace strategie součástí souboru metodik tvorby strategií. 

 

6. Zapojení širokého okruhu zainteresovaných stran do tvorby strategií – ve 

všech zkoumaných zemích je zřejmá snaha o maximální transparentnost tvorby 

jednotlivých strategií (samozřejmě existují výjimky) a s tím související zapojení 

širokého okruhu zainteresovaných stran do tvorby strategie. Pravidlem je minimálně 

zapojení těch subjektů a skupin, na které může mít realizace strategie nějaký dopad. 

 

7. Pozitivní kultura strategické práce – pozitivní kulturou strategické práce 

rozumíme především soubor obecných (nepsaných) postupů, standardů a zvyklostí, 

které jsou obecně dodržovány a aplikovány. V jednotlivých zemích se jedná o 

kombinaci v předchozích bodech popsaných parametrů „dobré praxe“ tvorby 

strategií. Žádná ze zemí sice nemá plně funkční nebo implementované všechny 

parametry dobré praxe, ale jejich vhodnou kombinací je ve většině zemí postup 

tvorby strategií na dobré úrovni a naplňující její základní principy. 

Například v Dánsku sice neexistuje metodika tvorby strategií, ale přesto existují jisté 

standardy a postupy, které jsou vždy dodržovány. Na Novém Zélandu zase chybí 

útvar, který by centrálně zajišťoval koordinaci tvorby strategií. Nicméně tento útvar 

je víceméně nahrazen tím, že strategie jsou obecně provázány na vládní program a 

priority a tím je zajištěna určitá míra koordinace tvorby strategií. Podobně ve Francii 

je absence metodiky tvorby strategií částečně kompenzována existencí 

a fungováním Centra strategické analýzy. Ve Velké Británii existuje soubor metodik 

pro tvorbu strategií, strategie jsou vytvářeny na základě potřeb a znalostí. Tvorba 

strategií je také koordinována, což částečně nahrazuje některé nedostatky 

strategické práce (například nedostatečné provázanosti strategií na rozpočet). 

Hlavní silnou stránkou tvorby strategií v Rakousku je pak konsensuální přístup a 

zároveň tvorba strategií založených na znalostech.  

 

Prameny: 

Potůček, Martin, et al. Strategic Governance and the Czech Republic. Praha: Karolinum Press, 
2009. 
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5. Vymezení strategického řízení kraje a jeho principy 

 

Z výše uvedeného rozboru smyslu strategického řízení obecně (2. kapitola), 

předpokladů strategického řízení krajů (3. kapitola) a identifikaci aktuálního stavu 

strategického řízení krajů (4. kapitola) vyplývá několik – v zásadě normativně 

chápaných - základních principů tvorby strategických dokumentů a jejich realizace 

prostřednictvím běžné řídící a koordinační praxe krajů. Tyto principy představují de 

facto ideál, kterému by se kraje ve svých strategických aktivitách měly v maximální 

možné míře přiblížit.  

 

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. 

 

Základními principy strategického řízení krajů jsou: 

 

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.   

2. 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 
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bude dané řešení stát a kdo poskytne potřebné zdroje (finanční, lidské, 

organizační). 

3. 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). 

4. Strategická analýza a prognóza musejí být připraveny v podobě a kvalitě, 

která umožní učinit orgánům kraje informované a odpovědné strategické 

rozhodnutí. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Krajské strategie mají jasně definovaný způsob financování své 

implementace, realizace přijatých strategií je pravidelně promítána do 

krajského rozpočtu. 

8. Krajské strategie musí mít jasně definovanou vazbu na územně – plánovací 

dokumentaci kraje.  

9. 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). 

10. 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.  



METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR 

 

 

Ka
pi
to
la
: 5
. V

ym
ez
en

í s
tr
at
eg
ic
ké
ho

 ř
íz
en

í k
ra
je
 a
 je
ho

 p
ri
nc
ip
y 

89 
 

11. 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. 

12. Efektivita opatření realizovaných v rámci strategie je průběžně 

vyhodnocována, jsou navrhovány korektivní mechanismy. 

13. Při tvorbě strategií jsou dodržována procesní pravidla projektového 

řízení. 

 

Na tvorbu i implementaci strategie musí být aplikován projektový přístup. Jak 

tvorba, tak následná realizace strategie je považována za projekt. Čili musí být 

vytvořena v požadované kvalitě a rozsahu, v definovaném čase (termínu) a se 

stanoveným rozpočtem. Obdobně je v tomto pojetí projektem i následná 

implementace vytvořené strategie. 

Cílem projektového řízení je nastavit optimální a transparentní systém řízení tvorby a 

realizace strategie, který zajistí dosažení jejích cílů. Součástí projektového řízení je 

sledování průběhu realizace projektu a včasná reakce na aktuální situaci a problémy. 

Jeho aplikace zajistí provázanost jednotlivých aktivit aktérů tvorby a realizace 

strategie. 

V rámci strategického řízení krajů je třeba dodržet těchto sedm základních 

principů projektového řízení: 

1. Kontinuální zdůvodnění realizace projektu (průběžná existence důvodu 

projektového záměru). 

2. Učení se na základě zkušeností (využití zkušeností z minulých projektů a 

z předchozích fází daného projektu). 

3. Definované role a odpovědnosti (stanovení úlohy jednotlivých aktérů v 

rámci tvorby i implementace strategie). 

4. Řízení po etapách (rozčlenění přípravy a implementace strategie do fází a 

následně ještě do aktivit a kroků). 

5. Řízení na základě výjimek (delegace pravomoci z jedné úrovně řízení k 

dalším úrovním při překročení přípustné odchylky při realizaci projektu) 
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6. Důraz na výstupy (orientace na výsledek a nikoli na samotné provedení 

naplánovaných aktivit). 

7. Přizpůsobení projektu prostředí. 
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6. Tvorba strategických dokumentů 

 

6.1. Typy strategických dokumentů  

 
6.1.1. Typologie strategických dokumentů podle MPVS 
Vzhledem ke svému účelu a zaměření řeší MPVS typologii strategických dokumentů 

poměrně stručně a obecně, a to výhradně se záměrem upozornit na fakt, že se 

specifika jednotlivých typů strategií mohou odrážet ve specifické aplikaci samotné 

Metodiky přípravy veřejných strategií. MPVS ovšem sama žádné příklady variant 

odlišných postupů tvorby jednotlivých typů strategických dokumentů neuvádí, 

naopak deklaruje více méně universální použitelnost jí doporučených procesních 

kroků.    

Prvním typem kategorizace strategických dokumentů tak je jejich třídění dle 

jednotlivých (hierarchických) úrovní, na kterých jsou vytvářeny relevantními aktéry. 

Na vrcholu pomyslné pyramidy jsou mezinárodní strategie, které sice nejsou tvořeny 

přímo institucemi veřejné správy České republiky, ale při tvorbě strategií na národní 

úrovni je nutné tyto strategie respektovat a vycházet z nich. Na národní úrovni jsou 

tvořeny průřezové a resortní strategie. Na další úrovni pyramidy jsou strategie 

regionální a poslední úroveň pyramidy tvoří strategie místní na úrovni měst, obcí a 

mikroregionů. Strategie krajů tedy spadá do předposlední hierarchické úrovně. 

 
Místní úroveň

Mezinárodní 
úroveň

Národní úroveň

Regionální úroveň

► Mezinárodní dokumenty, EU, OECD, OSN atp.

► Národní dokumenty ČR (Dlouhodobý rámec 
rozvoje ČR, průřezové a resortní strategie).

► Regionální dokumenty (kraje, NUTS 
2, regionální strategie).

► Strategie na úrovni obcí, měst 
a mikroregionů.
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Další kategorie typů strategií je již uvedena jen heslovitě, s tím že kategorizace 

strategií může být samozřejmě i multikriteriální, např. na základě délky trvání, 

náročnosti či oblasti řešení. Pro třídění jsou zvolena tato kritéria: 

1) Rozdělení strategií dle časové náročnosti implementace: 

• strategie dlouhodobé (na 7 a více let), 

• strategie střednědobé (3 – 7 let), 

• strategie krátkodobé (1 – 2 roky). 

2) Rozdělení strategií dle dopadu na rozpočet: 

• strategie s dopadem na veřejný rozpočet, 

• strategie bez dopadu na veřejný rozpočet. 

3) Rozdělení strategií dle velikosti cílové skupiny: 

• strategie s celospolečenským dopadem (velká cílová skupina), 

• strategie s resortním / sektorovým dopadem (střední cílová skupina), 

• strategie s lokálním / omezeným dopadem (malá cílová skupina). 

4) Rozdělení strategií dle přístupu k problematice: 

• rozvojové (rozvíjí identifikovanou příležitost), 

• regulační (regulují identifikovaný problém). 

5) Rozdělení strategií dle úrovně obsahu strategie: 

• vrcholové strategie (definující obecnou vizi a cíle, respektive strategický 

rámec řešení problému), 

• dílčí strategie (rozpracovávající vrcholovou strategii). 

6) Rozdělení strategií dle komplexnosti řešených problémů: 

• komplexní strategie (řešící komplex nadodvětvových, průřezových 

problémů v jejich vzájemné souvztažností)  

• odvětvové strategie (řešící odvětvově definovanou problematiku). 

 

Pro úroveň krajských strategií mají z uvedených třídících kritérií význam jen třídění 

dle časového dosahu strategie a třídění dle obsahu a komplexnosti. 

Z postavení krajů ve struktuře veřejné správy ČR totiž vyplývá, že jejich strategické 

dokumenty jsou vždy (a souběžně) s dopadem na veřejný rozpočet (v oblastech 
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přímé kompetence) i bez tohoto dopadu (při plnění koordinační funkce krajů). Totéž 

platí u třídění na strategie rozvojové a regulační. Také rozdělení dle velikosti cílové 

skupiny se zde jeví jako rozdělení vnější, bez praktického významu, neboť všechny 

krajské strategické dokumenty, bez rozlišení svého časového horizontu, obsahu a 

komplexnosti, pracuji – konec konců – vždy se stejnou cílovou skupinou, kterou je 

krajská komunita.    

 

 
6.1.2. Teoretické vymezení struktury strategických dokumentů 

Smysl, a tedy i struktura, strategických dokumentů krajů ČR musí být podřízeny 

jejich úloze v v celém komplexu systému strategického řízení. Z tohoto hlediska je 

třeba zejména rozlišit fázi formulace dlouhodobých cílů rozvoje kraje, a fázi 

programovou, v jejímž rámci jsou definovány postupy, kroky a nástroje, jimiž mají 

být dlouhodobé cíle realizovány. Jak fáze strategická, tak fáze programová přitom 

může být ztělesněna v podobě komplexního či odvětvového dokumentu. Proces 

strategického a taktického řízení rozvoje krajů ovšem není jednorázovým aktem, 

nýbrž v důsledku měnícího se prostředí (jak na makroúrovni, tak na regionální 

úrovni) představuje výsledek vzájemně podmíněného iteračního a cyklického procesu 

programování a změn. Z tohoto důvodu je podstatné i ve struktuře dokumentů 

strategického řízení krajů především zachovat jejich souvztažnost a podřídit 

funkci jednotlivých článků této struktury logice celého systému strategického řízení 

na úrovni krajů ČR. Ta přiřazuje jednotlivým typům krajských dokumentů odlišný 

časový horizont platnosti, a sama naopak reflektuje rozlišení přímé a 

koordinační působnosti krajů.    

Schematicky lze tuto funkční strukturu znázornit pomocí tabulek č. 7 a 8.  
 
 
Tabulka č. 7 Charakter krajských strategických dokumentů 
Strategické dokumenty Střechové Dílčí

Komplexní  Strategie rozvoje kraje Program rozvoje kraje 

Odvětvové Průřezové strategie Odvětvové programy 
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Tabulka č. 8 Působnost krajských strategických dokumentů 

Působnost Dlouhodobá Dlouho/ střednědobá Střednědobá 

Přímá působnost Odvětvové programy

Přímá/nepřímá 

působnost 

Průřezové strategie Program rozvoje kraje

Koordinační 

působnost 

Strategie rozvoje 

kraje 

 

Stručné charakteristiky jednotlivých prvků struktury strategických dokumentů jsou: 

• Strategie rozvoje: časový horizont působnosti je 15 a více let, důraz je 

kladen je určení dlouhodobého rámce rozvoje kraje (vize, globální cíle), tomu 

odpovídá struktura analytické části dokumentu, v níž se na první místo 

dostává rozbor vnějších podmínek a výzev pro rozvoj kraje, čemuž odpovídá 

široké uplatnění analytických a prognostických metod. Cílovou skupinou je 

v případě Strategie rozvoje celá komunita kraje, cílovou funkcí je její 

dlouhodobě udržitelný benefit. Při přípravě Strategie rozvoje využívá kraj 

především své koordinační a iniciační kompetence, uplatnění participačních 

metod je přesto - vzhledem k převážně expertní povaze dokumentu – 

specifické, tj. orientované na celostátní a regionální politické, ekonomické, 

odborné a kulturní elity. Programová a implementační rovina je ve Strategii 

rozvoje omezena na základní strategická rozhodnutí s tím, že jejich 

konkretizace do specifických veřejných politik se děje prostřednictvím 

střednědobých Programů rozvoje, případně dílčích odvětvových programů (v 

oblastech přímé kompetence krajů)m resp. průřezových strategií (v oblastech 

přímé i nepřímé působnosti krajů).            

• 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. Úměrně tomu je v analytické části 

dokumentu kladen důraz na rozbor vnitřních podmínek a faktorů rozvoje kraje, 

při jejichž hodnocení a odvozeně i při definici pyramidy programových cílů a 

opatření Programu jsou široce využívány participační metody. Program rozvoje 

řeší oblasti v přímé kompetenci kraje, současně však stanoví střednědobá 
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podpůrná, motivační a regulační opatření ve vztahu k soukromému sektoru 

působícímu na území kraje.  Podstatnou částí Programu rozvoje je jasně, 

úplně a závazně definovaný způsob práce s dokumentem, tedy způsoby, 

nástroje a postupy jeho implementace v běžné řídící praxi krajů, monitoringu, 

hodnocení a řízení změn, včetně aktualizací.       

• 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 (čili s přesahem přes jeden volební cyklus) a nikoli více než 

15 let, resp. než je stanovena doba působnosti Strategie rozvoje (v zájmu 

zachování koordinační síly Strategie rozvoje ve vztahu ke způsobu řešení 

problémů, které jsou předmětem průřezové strategie). Problémy řešené 

v průřezové strategii zásadně spadají do oblasti mimo přímou kompetenci 

kraje, přičemž toto řešení vyžaduje využití metod participativního plánování. 

Průřezová strategie může řešit jak problematiku vymezenou věcně (např. 

nezaměstnanost), tak organizačně (např. Operační programy). Část těchto 

dokumentů je také kraji pořizována ze zákona – v rámci přenesení působnosti. 

Průřezová strategie klade rovnocenný důraz jak na definici dlouhodobých cílů, 

tak na definici jejich programové realizace. Analytická a prognostická část 

proto také rozebírá jak vnější kontext řešené problematiky, tak její vnitřní 

faktory. Podle svého zaměření, délky působnosti a významu řešené 

problematiky navazuje průřezová strategie buď na komplexní Strategii rozvoje 

(a tvoří d.f. mezičlánek mezi Strategií a Programem), nebo na Program 

rozvoje. Implementace tohoto typu strategie je však v každém případě 

podřízena implementačnímu mechanismu zmíněných komplexních 

strategických dokumentů.       

• Odvětvový program: časový horizont je střednědobý, v každém případě 

kratší než je časová působnost Programů rozvoje, na něž tento typ programů 

navazuje. Vzhledem k orientaci odvětvových programů na oblasti přímé 

kompetence krajů se jako optimální jeví časový horizont 3 – 4 let, aby dané 

dokumenty mohly svým zaměřením adekvátně reagovat na střednědobé 

programy krajské politické representace (koaliční smlouvy, prohlášení Rady 
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apod.). Odvětvový program se dotýká vždy specifických cílových skupin a jeho 

tvorba by měla být s jejich representanty komunikována, aniž by byl potlačen 

převažující expertní charakter tohoto typu dokumentů. Smyslem odvětvových 

programů je konkretizovat obsah specifických veřejných politik definovaných 

v rámci Programů rozvoje. Tomu odpovídá struktura dokumentu, kde mohou 

(v závislosti na kvalitě problémové analýzy, o níž se opírá Program rozvoje) 

být analytické části minimalizovány, stejně jako definice cílů specifické veřejné 

politiky řešené v daném programu, těžiště by naopak mělo spočívat v definici 

procesů projektového řízení. V tomto ohledu zpravidla odvětvové programy 

představují nástroj implementace Programu rozvoje.        

 

6.1.3. Praxe krajů ČR 

Pokud jde o komplexní rozvojové dokumenty, tedy takové, které měly za úkol 

stanovit celkový rámec hospodářské a sociální politiky krajů, byl jich v uplynulých 14 

letech, tedy od obnovení krajského zřízení v ČR, zpracován značný počet. Konkrétně 

61, z toho 46 nabylo – schválením příslušného krajského zastupitelstva – oficiální 

povahy.  

Jak v celkovém počtu (39), tak v počtu schválených dokumentů (36) vysoce 

převažují ty, které samy sebe označují jako „Program“. A právem, neboť žádný z nich 

nedefinoval dobu své působnosti na více než 7 let, faktická doba životnosti byla však 

u těchto dokumentů zpravidla ještě daleko kratší, ať již to bylo předem záměrně 

stanoveno, či k tomu došlo vývojem okolností (např. vlivem volebního cyklu apod.). 

V průměru za všechny kraje – pořizovatele tohoto typu dokumentů a za celé období 

existence krajů šlo o cca 3 roky.  

Stejně typický byl u těchto dokumentů obsahový důraz na formulaci pyramidy 

realizačních cílů, priorit a opatření, daleko převažující svým rozsahem i významem 

nad propracovanou a funkční dlouhodobou vizí rozvoje. Úměrně této obsahové 

charakteristice byla zpravidla strukturována i analytická část těchto „Programů“, 

preferující rozbor vnitřních faktorů rozvoje kraje, nejčastěji bez jasného 

problémového zaměření – což již samo o sobě představovalo překážku pro 

zpracování funkční definice dlouhodobých záměrů rozvoje krajů.            
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Komplexních rozvojových dokumentů, které samy sebe označily jako „Strategie“ bylo 

podstatně méně, a to 20, z nich ovšem přesně polovina (!) nikdy nenabyla oficiální 

charakter. Ze schválených 10 dokumentů, jich ovšem jen 7 naplňovalo alespoň 

v hrubých rysech výše uvedené charakteristiky pro Strategii rozvoje, zbytek se svým 

obsahem nijak nevymykal „standardu“ platnému pro programový typ dokumentu. 

Uvedených 7 dokumentů mělo definovánu relativně dlouhou dobu působnosti (až 15 

let), jen výjimečně (ve 2 případech) ale pro tento časový horizont formulovalo 

obsahově plnou vizi, zbytek se snažil rovnoměrně pokrýt cílotvorné i programové 

úkoly. Tomu odpovídala i struktura provedené analýzy, kde jen výjimečně byla 

realizována i analýza vnějších faktorů a problémová konfrontace dopadů vnějších a 

vnitřních faktorů na potenciál rozvoje kraje.   

Vcelku lze konstatovat, že krajské Strategie rozvoje plnily svou konstitutivní 

(cílotvornou) úlohu tím lépe, čím zřetelněji byla již při zadávání tvorby dokumentu 

tato úloha definována. Dělo se tak v případech, kdy kraje od počátku vycházely 

z potřeby společné a souběžné existence Strategie a Programu rozvoje a 

účelné „dělby práce“ mezi nimi. Tradice této souběžné existence strategického a 

programového dokumentu se týká (nebo kdykoli v předchozím období týkala) jen 

menšiny krajů. Šlo konkrétně o 6 krajů: Ústecký, Liberecký, Královehradecký, 

Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský.   

Mezi celkem 61 dosud zpracovanými krajskými rozvojovými dokumenty komplexní 

povahy figurují konečně ještě dva dokumenty, které nespadají ani do kategorie 

Strategií, ani do kategorie Programů. Jde Regionální plán Plzeňského kraje (2004) a 

Urbanistická prognóza Jihomoravského kraje (2004), které představovaly dobový 

pokus o překlenutí „propasti“ mezi systémem řízení a koordinace sociálně – 

ekonomického rozvoje krajů a systémem územního plánování. Právě pro svůj široký 

záběr narazily uvedené dokumenty při svém projednávání na zásadní legislativní 

překážky a nikdy proto nebyly schváleny. Přes (pochopitelný) neúspěch zmíněných 

příkladů je třeba i jejich poselství brát vážně: přetrvávající dichotomie sociálně – 

ekonomického a územního plánování snižuje i v podmínkách krajů ČR účinnost a 

efektivitu řízení rozvoje.           
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Vedle dokumentů komplexní povahy pořídily kraje za dobu své existence značné 

množství dílčích dokumentů, ať již průřezového, či odvětvového charakteru. Jen těch 

v současnosti oficiálně platných je 272, v průměru tedy více než 20 na jeden kraj. 

Přes tuto mohutnou formální „strategickou základnu“ se nezdá, že by tento typ 

dokumentace byl silnou oporou pro rozvoj strategického řízení na krajích. Důvodem 

je nejen nevyrovnaná metodologická i faktografická úroveň těchto dokumentů, ale i 

fakt, že prakticky žádný z nich se ve své konstrukci a zaměření neodvolává na 

existující Strategie a Programy rozvoje (nebo tak činí jen ryze formálně).  

 

6.1.4. Participace a koordinace dle typu strategických dokumentů 

Volba typů pořizovaných strategických dokumentů (včetně jejich vzájemných vazeb a 

dělby úkolů) je autonomním rozhodnutím orgánů kraje, které samo o sobě nemusí 

být ani předmětem veřejné diskuze, ani předmětem koordinace a domlouvání 

s dalšími institucemi veřejné správy v ČR.  

Jednotlivé typy strategických dokumentů, je-li již volba o nich učiněna, ovšem kladou 

– při svém pořizování a následné realizaci – rozdílné nároky na intenzitu komunikace i 

koordinace. Podrobněji je tato skutečnost analyzována v kap. 8., schematicky lze ale 

tuto náročnost zachytit pomocí dále uvedené tabulky č. 9. 

 

Tabulka č. 9 Intenzita participace dle typů strategických dokumentů 

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 

 

Důraz na důsledné uplatňování participačních metod při tvorbě strategických 

dokumentů klade v českých podmínkách Místní agenda 21. Pod tímto pojmem je 

chápáno jednak obecné hnutí/ program, jednak konkrétní typ lokálních strategických 

dokumentů, koncipovaných na bázi principů udržitelného rozvoje.  

V obecném smyslu zapadá Místní Agenda 21 (dále jen MA21) do širšího proudu 

snahy o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojem „good governance“ 
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(„řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných, 

musí být otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast 

veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s 

ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc.  Jedině taková 

veřejná správa může – dle MA 21 - vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či 

regionu. A právě MA21 je procesem, jehož je udržitelný rozvoj základním cílem. Celé 

„hnutí“ MA 21 se v tomto ohledu odvozuje od Agendy 21, přijaté v roce 1992 na 

Summitu Země v Rio de Janeiru, a v tomto duchu klade důraz na 3 parametry řízení 

místního rozvoje: 

 kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování; 

 průběžná a aktivní komunikace s veřejností - budování partnerství; 

 systémové a měřitelné směrování k udržitelnému rozvoji. 

 

V ČR se MA 21 konkrétně uplatňuje při tvorbě strategických dokumentů 

především (i když ani zde nikoli masově) na úrovni měst, obcí či svazků obcí. 

K principům MA 21 se v současné době přihlásilo sice i 5 krajů (Plzeňský, Liberecký, 

Vysočina, Jihomoravský a Moravskoslezský) a hl. m. Praha, v praxi se však tato 

deklarace do samotné tvorby krajských strategických dokumentů nijak aktivně 

nepromítá. I proto je od specifik tvorby strategických dokumentů typu MA 21 

v dalším výkladu abstrahováno s tím, že hlavního „poselství“ daného programu, tedy 

maximální participace veřejnosti na přípravě a realizaci veřejných strategií se dotýká 

samostatná kapitola 8.  

 

6.1.5. Doporučené řešení 

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.       
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6.2. Proces tvorby strategického dokumentu 

6.2.1 Fáze tvorby strategických dokumentů dle MPVS 

Proces tvorby strategických dokumentů krajů člení MPVS do sedmi základních fází, 

přičemž fázi 1 – 2 lze označit za fázi přípravnou, fázi 3 za analyticko – 

prognostickou, fázi 4 za strategickou, fázi 5 za programovou, fázi 6 za 

implementační a fázi 7 za schvalovací.  Postup tvorby strategie rozdělený do 

fází graficky znázorňuje následující schéma MPVS (Schéma č. 4). 

 

Schéma č. 4 Fáze tvorby strategických dokumentů dle MPVS 

 

Součástí popisu jednotlivých fází jsou v MPVS také postupy projektového řízení 

tvorby strategie stejně jako definice některých pojmů, příklady, detailní 

popis některých postupů apod.. 

V popisu aktivit a kroků tvorby strategie jsou v MPVS také používány různé druhy 

formulací. Část aktivit je formulována jako povinná, jiné aktivity naopak nemusí být 

realizovány přesně tak, jak jsou popsány, ale v závislosti na typu, okolnostech a 

komplexnosti vytvářené strategie – a tomu odpovídá i formulace. 

 

6.2.2. Teoretické vymezení fází tvorby strategických dokumentů  

V současných teoriích strategického řízení a plánování (viz též kap. 2) existuje 

množství definic pojmu strategie. Podle jejich konstrukce se mírně liší i teoretické 

vymezení fází tvorby strategického dokumentu, resp. jejich pořadí a význam, např.:  

1. Identifikace 
potřeby tvorby 
strategie

2. Nastavení 
projektu

3. Analytická 
a prognostická 
fáze 
(průběžná)

4. Stanovení
základního 
strategického 
směřování

5. Rozpraco-
vání strategie

6. Nastavení 
plánu 
implementace

7. Schvalování 
strategie

Tvorba strategie (aplikace Metodiky 
přípravy veřejných strategií)Formulace

předběžné vize
(vrcholové 
strategické 
dokumenty, 
dlouhodobé záměry 
a vize, reakce na 
vnější prostředí 
apod.)

Implementace 
strategie
(realizace strategie, 
její průběžné 
monitorování 
a evaluace, 
závěrečné 
vyhodnocení)
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• „Strategie je určení základních dlouhodobých cílů subjektu, způsobu jejich 

dosažení a alokace zdrojů nezbytných pro uskutečnění těchto cílů“: důraz je 

kladen na analytické aktivity a stanovení základního strategického směřování,  

• „Strategie je model nebo plán, který integruje hlavní cíle subjektu, politiky a 

aktivity do soudržného celku“: důraz je kladen na analytické aktivity (u krajů 

s výrazným podílem participace) a nastavení implementačního plánu,   

• „Strategie je jednotný, souhrnný a integrovaný plán, který je navržený, aby 

zabezpečil dosažení základních cílů subjektu“: důraz je kladen na 

programotvorné aktivity (rozpracování strategie).  

 

Ve všech případech je ovšem tvorba strategických dokumentů komplexním 

procesem vytváření a prosazování společného zájmu, jehož součástí je situační 

analýza, formulace rozvojové vize, cílů rozvoje, vhodných politik a opatření 

k dosažení těchto cílů, definice implementačních postupů a kontroly 

realizace. Toto základní schéma fází tvorby strategických dokumentů přitom není 

ani tak produktem teoretické dedukce, jako spíše praktické potřeby: pomocí těchto 

základních fází má strategický dokument zajistit logicky konzistentní a dlouhodobě 

udržitelný proces efektivního hospodaření s veřejnými prostředky. V tomto 

smyslu má samo (výše uvedené) rozfázování tvorby strategických dokumentů sloužit 

jako nástroj zamezující ad hoc rozhodování o realizaci dílčích projektů s využitím 

veřejných prostředků bez zohlednění širších strategických souvislostí a dopadů a 

současně nástrojem, který má posílit důvěry všech strategickým plánem dotčených 

stakeholderů (zúčastněných stran).  

Moderní teorie strategického řízení a plánování ovšem formulují i mnohé inovativní 

postupy, jako např.:  

• změnu od jednou provždy naplánovaných cílů k pružně reagující strategii, 

obsahující dlouhodobou vizi a určení strategických cílů, které jsou operativně 

naplňovány rozvojovými aktivitami (procesní orientace strategického 

plánování),  

• koncepční integraci parciálních aktivit a zájmů,  

• konkrétnější a výraznější orientaci na cílové skupiny,  
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• důraz na koordinaci a spoluúčast všech zúčastněných stran,  

• propojenost mezi plánovacím procesem a vlastní realizací rozvojových aktivit 

(opatření a projektů).  

 

Ani tyto inovace však nemění základní kostru (fáze) tvorby strategických dokumentů, 

spíše kladou důraz na (odvážný) tvůrčí obsah strategií a na propojení společensko-

politické, systémové a věcné dimenze tvorby strategií:  

• Společensko-politická dimenze – strategický dokument krajů je 

všeobecnou dohodou s relevantními politickými silami a zainteresovanými 

stranami o tom, kam má sektor/území dospět,  

• Systémová dimenze – strategický dokument krajů je nástrojem 

strategického řízení a zapadá do soustavy strategických a programových 

dokumentů v celé vertikále veřejné správy,  

• Věcná dimenze – strategický dokument krajů je obsahově orientován na 

klíčové problémy dlouhodobého rozvoje  

 

6.2.3. Praxe krajů ČR 

Pokud jde o metodickou kostru krajských strategických dokumentů komplexní 

povahy, ta je až na nepočetné výjimky v podstatě jednotná: krajské Strategické 

plány či Programy rozvoje „začínají“ více či méně zevrubnou analýzou kraje, která 

však zpravidla není problémově orientována a naopak tenduje k „encyklopedickému“ 

shrnutí faktografie o kraji. Na takto pojatou, popisnou Analýzu navazuje SWOT – 

analýza, která je chápána jako jisté shrnutí a vyhodnocení shromážděných faktů. Ve 

většině případu pak následuje vytýčení rozvojové Vize, bohužel zpravidla velmi 

obecně a vágně formulované. Ať již však dokument strategickou Vizi obsahuje či 

nikoli, nesehrává Vize zpravidla žádnou aktivní úlohu při sestavování vlastní 

programové náplně dokumentů. Tato programová náplň je členěna do několika 

„pater“ (cíle, opatření apod.), nezávisle na jejich počtu však - až na čestné výjimky – 

zůstává málo konkrétní.    

Souhrnně zachycuje metodickou kostru aktuálních krajských komplexních 

rozvojových dokumentů dále uvedená tabulka (tab. č. 10) :       
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Tabulka č. 10 Struktura strategických dokumentů krajů24 

Kraje 
Kroky 

SČK 

JČK 

PLK 

KVK 

Ú
K 

LK. 

KH
K 

PA
K 

KV 

JM
K 

O
K 

ZK 

M
SK 

Sum
a 

% 

VNĚJŠÍ ANALÝZA         X          X    X    3  23 
VNITŘNÍ ANALÝZA X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  13  100
PROBLÉM. ANALÝZA           X        X    X    3  23 

SWOT X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  13  100
PROGNÓZA         X          X        2  15 

VIZE X  X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  12  94 
PRIORIT. OBLASTI X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  13  100

PRIORITNÍ OSY    X    X    X  X    X    X      6  47 
STRATEG. CÍLE X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  13  100

OPATŘENÍ X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  13  100
STRATEG. PROJEKTY                 X  X        2  15 

IMPLEMENTACE X  X    X  X    X      X    x  x  8  62 
MONITORIOVÁNÍ X  X  X  X  X  X  X  X  x  X  x  X  x  13  100

 

6.2.4. Participace a koordinace  

Strategický dokument krajů, ať již jakéhokoli typu, nemůže být izolovaným 

dokumentem. Ze systémového pohledu by měl být jedním ze stavebních kamenů v 

systému strategického řízení hierarchicky rozvíjeného z úrovně Evropské unie přes 

úrovně České republiky a krajů až do úrovně obcí. Nezbytným požadavkem je tady 

zajištění komplementarity sektorových a regionálních politik, přičemž je nutné 

zajistit obsahový, finanční i časový soulad. Pro zajištění této komplementarity se jako 

podmínka nutná (nikoli však sama o sobě postačující) jeví shodná základní kostra 

strategických dokumentů, odpovídající výše uvedeným (6.2.1.) fázím tvorby 

strategických dokumentů. 

Tato shodná a pevná základní struktura dokumentů nevylučující flexibilitu jejich 

praktického naplňování dle jednotlivých typů strategických dokumentů by i 

v podmínkách krajů ČR nepochybně napomohla k efektivnější organizaci 

strategického dialogu s občanskou veřejností i aktéry, a tím přispěla k růstu jejich 

důvěry ke strategickému řízení krajů.       

                                                 
24 Zpracováno na základě sekundární obsahové analýzy Strategických dokumentů krajů (Přikryl 2014, AK ČR). 
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6.2.5. Doporučené řešení 

Proces tvorby strategických dokumentů i na úrovni krajů zahrnuje velké množství 

vzájemně provázaných aktivit, které lze je rozdělit do čtyř základních fází:  

I. Strategická analýza  

Strategická analýza by měla vždy být účelová, svým pojetím dynamická a 

charakterem problémově orientovaná.  

II. Strategický výběr (návrh strategie)  

Návrh strategie je klíčovou, tvůrčí částí procesu, který sestává z identifikace 

základních atributů vize - strategického záměru (kde jsme a kam se chceme dostat), 

hledání, vytváření a formulování možných variant cest k dosažení globálního cíle 

strategie, zhodnocení variant a výběr strategických možností. Předpokladem pro 

správné vymezení cílů je zodpovědné vyhodnocení výchozí situace (například pomocí 

SWOT – analýzy jakožto pomocného nástroje).  

III. Rozpracování strategie 

V rozpracování strategie jde o stanovení stromu cílů odvozených od strategického 

záměru (vize), stanovení indikátorů realizace cílů a o identifikaci a hodnocení 

realizačních opatření.   

IV. Implementace (realizace) strategie  

Implementace strategie se zabývá nejširším kontextem převodu strategie do praxe. 

Musí srozumitelně a kontrolovatelně stanovit taktické úkoly, které je třeba provést, 

manažerskou zodpovědnost za úspěšné uvedení strategie do praxe, organizační 

strukturu odpovědnou za realizaci strategie, systémovou vazbu na rozpočtové 

hospodaření, územní plánování a odvětvové programy kraje a způsob provádění 

monitoringu průběhu realizace a dosažených výsledků 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“.   

  



METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR 

 

 

Ka
pi
to
la
: 7
.  
Fá
ze
 tv

or
by
 s
tr
at
eg
ic
ké
ho

 d
ok
um

en
tu
 

105 
 

7.  Fáze tvorby strategického dokumentu 
 

7.1. Fáze přípravná 

 

7.1.1. Přípravná fáze dle MPVS 

Na počátku tvorby každé strategie, tedy i krajských strategií, stojí dle MPVS 

rozhodnutí, že identifikovaný problém je nutné řešit ve stanoveném horizontu 

prostřednictvím série koordinovaných opatření – tedy s využitím strategického 

dokumentu. Ve většině případů přichází impuls pro vytvoření strategie z úrovně 

politické, případně je tento impuls trvalého charakteru, kdy vychází 

z legislativy. Realizací kroků v rámci této fáze je (resp. má být) pověřen příslušný 

organ veřejné správy (tedy v případě krajů krajský úřad), která obvykle dále 

pokračuje v procesu tvorby strategického dokumentu. 

Cílem této fáze je dle MPVS především zjistit, zda je potřeba zpracovat strategii pro 

řešení identifikovaného problému. Proto MPVS vychází z toho, že již v rámci 

rozhodnutí o zpracování strategie jsou provedeny předběžné problémové 

analýzy, které jasněji vymezí zadaný problém, zmapují jeho rozsah a ověří, zda je 

již problém na některé úrovni veřejné správy řešen. V návaznosti na identifikaci 

strategického problému je pak (dle MPVS) součástí přípravné fáze i stanovení 

předběžné vize řešení daného problému prostřednictvím strategie. Poté, co je 

vytvořena vstupní představa o řešeném problému a o způsobu jeho řešení, nastupuje 

vlastní organizační příprava projektu zpracování strategie. 

  

Tento přístup je v podmínkách krajů ČR bohužel bez výhrad aplikovatelný jen 

v případě průřezových strategií a odvětvových programů.  

U komplexních strategických dokumentů typu jak Strategie, tak Programu je na 

krajské úrovni zpravidla obtížné předem identifikovat jasně definovaný problém: 

problémem je zde nastavení celého procesu rozvoje kraje, kde úkolem je strategií 

řešit celou sadu vzájemně provázaných rozvojových problémů a přitom hledat 

maximální synergický efekt pro benefit dané komunity. Tento úkol je přitom spíše 

politické, než expertní povahy, což tím spíše platí pro formulaci předběžné vize, která 
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v okamžiku zadávání tvorby strategie může být stěží něčím víc, než deklarací obecné 

cílové funkce strategického řízení krajů, tj. maximalizace benefitu.  

Ovšem i zde mohou existovat výjimky, a to v případě, kdy je cílová funkce strategie 

kraje formulována zúženě, například ve formě maximalizace objemu dotací ve 

prospěch kraje – což ostatně je v podmínkách krajů v současnosti poměrně obvyklý 

jev. 

Sama MPVS ovšem následně klíčový význam znalosti strategického problému a 

předběžné vize v rámci zadání prací na samotné strategii poněkud relativizuje tím, že 

vedle důvodů pořízení strategie uvádí i impulsy k tomuto kroku. Mezi prvotní 

impulsy vytvoření strategie patří dle MPVS zejména: 

• politické důvody, 

• vyšší strategie, 

• reakce na vznik nových problémů, 

• prognóza identifikovaných tendencí,  

• obnova (revize, aktualizace) strategie již existující, 

• rozpočtový impuls, 

• přirozená potřeba rozvoje (inovace) v dané oblasti. 

 

Výstupem této fáze jsou – dle MPVS – jednak podklady pro odpovědné rozhodnutí o 

vytvoření strategie ve formě tzv. Vstupní zprávy, jednak vlastní nastavení 

projektu zpracování strategie.   

Pokud jde o tzv. Vstupní zprávu, měly by zde být řešeny následující okruhy, které 

MPVS nazývá základními aktivitami: 

1) Organizace přípravy tvorby strategie (aktivita projektového řízení). 

2) Sběr dat. 

3) Analýza současného stavu a prognóza možného vývoje. 

4) Analýza předběžné vize. 

5) Tvorba a schválení Vstupní zprávy (částečně aktivita projektového řízení). 

 

Popis těchto základních aktivit, obsažený v MPVS, je ovšem pro tvorbu krajských 

strategií zbytečně podrobný a z větší části dokonce nepoužitelný. Souvisí to právě 
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z výše uvedenou výhradou obtížnosti apriorní definice řešeného problému a 

předběžné vize řešení. Jak problém, tak vizi je zpravidla možné identifikovat až na 

základě zevrubné komplexní analýzy vnějších podmínek a vnitřních faktorů rozvoje 

kraje. Základní aktivity, které mají vyústit do tzv. Vstupní zprávy, se ostatně – jak 

bude dále demonstrováno - překrývají s aktivitami Analytické a prognostické fáze 

(fáze 3), přičemž má tato duplicita v procesu tvorby krajských strategických 

dokumentů jen málokdy své logické zdůvodnění. 

Pro praxi strategického řízení krajů tak důležitějším výstupem přípravné fáze než 

věcně orientovaná Vstupní zpráva se zřejmě zpravidla stane vlastní nastavení 

projektu zpracování strategie, jak ho popisuje MPVS.  Dle ní je totiž vytváření 

strategie samo o sobě projektem, proto je k němu nutné přistupovat z hlediska 

projektového řízení. Cílem je nastavit optimální a transparentní systém projektového 

řízení, který zajistí úspěšnou realizaci požadovaných aktivit, zabrání případným 

nedostatkům a bude předpokladem pro udržitelnost projektových výstupů. K tomu 

účelu budou v rámci této fáze určeny osoby odpovědné za plánování, delegování, 

monitoring a kontrolu všech aspektů projektu za cílem dosažení cílů projektu 

v předpokládaném časovém a finančním limitu. Při nastavování projektu definuje 

MPVS jako základní aktivity tyto:   

1) Obsazení organizační struktury s cílem stanovení gestora a koordinátora 

zpracování strategie, vytvoření týmu pro tvorbu strategie a obsazení dalších rolí 

organizační struktury, včetně externích spolupracovníků,  

2) Vytvoření Projektového plánu tvorby strategie, který má obsahovat organizační 

strukturu tvorby strategie (včetně úlohy externích dodavatelů), její rozsah a cíle, 

postupy řízení a schvalování výstupů, hierarchickou strukturu prací tvorby 

strategie, rozpočet, harmonogram a plán řízení kvality tvorby strategie, 

3) Vytvoření Plánu spolupráce a komunikace s cílem identifikace a zmapování 

zainteresovaných stran za účelem jejich zapojení (případně nezapojení) do tvorby 

strategie, 

4) Vytvoření Plánu řízení rizik tvorby strategie, který by měl obsahovat postup 

identifikace a hodnocení významnosti rizik, postup tvorby opatření ke snížení 
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významnosti rizik a organizační strukturu řízení rizik a postupy monitorování a 

průběžné kontroly rizik. 

 

Z hlediska potřeb zkvalitnění strategického řízení krajů, a speciálně pak tvorby a 

implementace jejich strategických dokumentů má klíčový význam třetí zmíněná 

„základní aktivita“, tedy příprava Plánu spolupráce a komunikace. MPVS se bohužel 

právě v tomto bodě omezuje jen na stručný popis procesní stránky tvorby plánu 

spolupráce a komunikace. Tento přístup nedoceňuje: 

• Klíčový význam využití participace občanské veřejnosti a jejích formálních i 

neformálních representantů na tvorbě (kvalitních, akceptovaných a prakticky 

užitečných) strategických dokumentů pořizovaných kraji jako 

veřejnoprávními korporacemi, které odvozují celou svou legitimitu od 

téže (krajské) veřejnosti, 

• Potřebu mít již v přípravné fázi tvorby strategií jasnou představu nejen o 

možných participantech na této tvorbě, ale i o participačnch technikách, 

které zde budou užity (a kdy budou užity a koho se budou konkrétně týkat), 

a to s vědomím jejich přesahu i do následné etapy vlastní realizace 

schválené strategie.       

 

7.1.2. Teoretické vymezení přípravné fáze 

Přípravná fáze tvorby strategie splňuje všechny znaky projektového řízení, a jako 

k takové by k ní mělo být přistupováno. V tomto ohledu je popis obsažený v MPVS i 

pro potřeby krajů dostatečně ilustrativní. Proces strategického plánování na jedné 

straně vyžaduje kvalitní řízení (moderování, koordinace, rozhodování), jinak hrozí, že 

se rozplyne v nejednotnosti a přinese zklamání. Proces tvorby strategických 

dokumentů musí řídit lidé, kteří se na něm podílejí nejen formálně (například z titulu 

své funkce), ale zároveň také se silnou vnitřní motivací za kvalitně odvedenou práci. 

Při zahájení procesu strategického plánování je také důležité vytvořit účelnou 

organizační strukturu. Dobře vytvořená organizační struktura je nástrojem pro 

efektivní zapojení všech účastníků.  
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Na druhé straně sama podstata strategického plánování na úrovni krajů vyžaduje 

respekt k různorodosti a odlišnostem přístupu účastníků tvorby strategií, jak 

pokud jde o procesní stránku věci, tak pokud jde o její obsahové zaměření. Struktury 

a postupy projektového řízení definované v rámci přípravné fáze tvorby strategických 

dokumentů by proto měly být dostatečně flexibilní, aby se nestaly překážkou 

zapojení různých partnerů, vedení dialogu a nalezení konsensu. Formální stránka 

přípravné fáze by se tedy neměla stát samoúčelem, nebo dokonce překážkou 

tvůrčího procesu tvorby strategií. 

Aby se výsledný strategický dokument stal závazným pro řízení a koordinaci rozvoje 

území kraje, je potřeba od počátku procesu jeho tvorby získat politickou podporu. 

Proto by za řízení procesu tvorby strategií měla být zodpovědná pečlivě zvolená 

skupina vedoucích představitelů kraje. Přitom je třeba již přípravnou fázi tvorby 

strategií chápat jako průřezovou agendu, za níž nese nedílnou zodpovědnost celé 

politické vedení kraje. 

V přípravné fázi by také mělo být rozhodnuto o klíčové metodě, která bude při 

přípravě strategie použita, resp. o mixu těchto metod Jde buď o metodu expertní, 

nebo participativní. Při expertní metodě je dokument komplexně zpracován 

odborným konzultantem, kterým je většinou poradenská agentura. Zvláštním 

případem expertní metody je ovšem i zpracování dokumentu výhradně silami 

interních odborníků – zaměstnanců kraje. Participativní metoda naopak klade důraz 

na zapojení zainteresované veřejnosti do plánování. Vedle toho samozřejmě existuje i 

kombinace obou (resp. tří) metod. Samotná volba metody by při tom měla odpovídat 

charakteru strategie: obecně platí, že expertní metoda je efektivnější v případech 

tvorby dlouhodobých strategií, resp. strategií, u nichž má dominantní význam 

zvládnutí z hlediska kraje vnějších podmínek rozvoje (o nichž nemusí mít místní aktéři 

dostatečnou znalost) nebo kde je nutná odborná práce s formalizovanými 

informačními zdroji, participativní metoda naopak u strategií středně – či 

krátkodobých, resp. těch, kde rozhodující je zvládnutí vnitřních faktorů rozvoje 

(mající v kraji zpravidla svého nositele), či jež pracují s „měkkými údaji“. V této 

souvislosti nepřekvapí, že v přípravné fázi lze rozhodnout i o využití různých forem v 

rámci jednotlivých fází tvorby strategického dokumentu, např. interní zpracování 
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profilu regionu a následně komunitní forma tvorby strategie s využitím doprovodu 

externího konzultanta, apod.  

Spolu (a v souvislosti) s volbou metody je také třeba seriózně zhodnotit, jaké mají 

kraj k dispozici personální kapacity a zkušenosti, a do jaké míry je reálně schopen 

mobilizovat vnější (občanské) kapacity.   

 

7.1.3. Praxe krajů 

Přípravná fáze tvorby strategických dokumentů je v dosavadní praxi tvorby 

strategických dokumentů zpravidla velmi málo formalizovaná. Iniciativa 

v současné době již převážně v rukou odborného aparátu KÚ (resp. zainteresovaných 

vedoucích pracovníků KÚ), čím dále častěji je ovšem tato iniciativa inspirována ze 

strany vyšších složek veřejné správy, ať již např. v podobě „kampaní“ tvorby 

odvětvových programů „za zákona“, nebo – u průřezových strategií, konkrétně u 

Operačních programů – více či méně formalizovaným tlakem. Obdobný tlak (a 

kampaňovitost) se ostatně projevuje při iniciaci tvorby i komplexních vrcholových 

strategických dokumentů.  

Vzhledem k tomu že častým (i když již nikoli dominantním) způsobem pořízení 

strategických dokumentů krajů je dosud pořízení formou veřejné zakázky „na 

klíč“, zůstává – třebaže v menší míře než v minulosti – jednou z pohnutek pořízení 

nových strategických dokumentů (nebo jejich častých aktualizací, resp. „aktualizací“) 

lobbistický tlak zpracovatelských (poradenských) organizací.  

S výjimkou těchto případů hraje Iniciativa ze strany vrcholných politických 

představitelů krajů již zpravidla jen druhotnou a podpůrnou roli. Rostoucí tíže, spjatá 

s pořizováním strategických dokumentů, tak spadá na bedra výkonných orgánů krajů, 

a je proto logické právě jejich vedoucí pracovníci nejčastěji přicházejí s návrhy na 

zpracování strategií. Motivem aktivní spoluúčast orgánů kraje (zejména Krajských 

úřadů, případně i dalších krajských institucí) na zpracování Programů či Strategií 

rozvoje je přitom nejen úspora nákladů na pořízení dokumentu, ale i intenzivnější 

kontrola pořizovatele nad obsahem analytických i strategických částí dokumentů. 

Ať již sama iniciativa vychází od kohokoli, celá přípravná fáze tvorby strategických 

dokumentů se nejčastěji (a v posledním období takřka výhradně) „zhmotňuje“ po 
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podoby Důvodové zprávy (resp. návrhu řešení), projednávané v Radě kraje. Toto 

řešení sice po formální stránce odpovídá jak Zákonu o krajích, tak vnitřním 

předpisům krajů, vzhledem k rozhodující roli Zastupitelstev krajů při schvalování 

strategických dokumentů by ovšem bylo příhodné Zastupitelstva krajů o záměru 

pořídit daný dokument (zvláště v případě komplexních Strategií či Programů rozvoje) 

nejen informovat, ale vtáhnout je do celého procesu strategického řízení je aktivně 

vtáhnout. Bohužel i to se daří ve stále menší míře.  

Pokud jde o obsah zmíněných Důvodových zpráv, omezují se na stručné zdůvodnění 

potřeby zpracování strategie, určení garanta prací (u komplexních dokumentů 

zpravidla odbor regionálního, resp. strategického rozvoje), stanovení harmonogramu 

prací (s kontrolními termíny) a potřebných rozpočtových prostředků, organizaci prací 

(ustavení Řídící skupiny a Pracovních skupin) s obecným naznačením způsobu 

komunikace s veřejností, způsob projednávání výstupů projektu v orgánech krajů a 

stanovení, zda a v jaké míře budou pro práce na strategii využity externí kapacity ve 

formě veřejné zakázky. I v těchto bodech ale stanovují Důvodové zprávy jen obecný 

rámec řešení s tím, že detaily jsou odkázány na aktivity garanta v průběhu 

samotného zpracovávání dokumentů.  

Zcela neřešeny jsou tak koordinační vazby v rámci institucí veřejné správy, řízení 

kvality tvorby a řízení jejích rizik, jakož i identifikace zainteresovaných stran a 

konkrétní způsob jejich zapojení do zpracování dokumentů.  

Nejvážnějším nedostatkem přípravné fáze nicméně zůstává slabé, resp. slabě předem 

deklarované politické vedení prací na krajských Strategiích či Programech rozvoje, 

tedy jasný a v praxi realizovaný zájem krajských politických representací na vzniku 

kvalitního programového podkladu pro běžné řízení rozvoje kraje a zejména na jeho 

praktické implementaci. Specifickým problémem konečně je, že často také chybí 

implicitní formulace časového horizontu dokumentů: explicitně se týkají programové 

záměry značně rozdílných plánovacích období – od velmi krátkodobých (např. 1 rok) 

až po „věčnost“. V současnosti je ale i v tomto směru zřetelná jistá „unifikace“, kdy 

kraje stále častěji přizpůsobují horizont působnosti svých strategických dokumentů 

programovacím obdobím EU (2007 – 2013, 2014 – 2020).  
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7.1.4. Příprava participace a koordinace                  

Užití participačních metod v přípravné fázi tvorby dokumentů je zvlášť řešeno 

v kapitole 8. Stejně vážným problémem pro přípravnou fázi jako je koncipování 

komunikace a spolupráce s aktéry i širokou veřejností je ale také zajištění 

koordinace plánovacích aktivit v rámci hierarchické struktury institucí 

veřejné správy.  

Vztahy uvnitř veřejné správy přitom mohou být povahy vertikální (s dopady na 

koordinaci mezi orgány krajů a orgány ústřední veřejné správy, resp. mezi orgány 

krajů a orgány obecní samosprávy, působícími v daném kraji), nebo horizontální (s 

dopady na koordinaci uvnitř orgánů krajské samosprávy, resp. mezi těmito orgány a 

orgány územní státní správy, dislokovanými v daném kraji). Naprostá většina 

koordinačních aktivit v současnosti probíhá – z pohledu krajů – na bázi 

dobrovolnosti, tj. v dialogu při rovnosti zúčastněných partnerů. Orgány kraje 

v těchto případech mohou sehrávat nanejvýš úlohu iniciátora dialogu, s tím, že i 

aplikace výsledků tohoto dialogu do tvorby strategických dokumentů kraje je pouze 

dobrovolná, tj. nikoli právně vynutitelná.  

Část koordinačních aktivit krajů je (resp. může být) ovšem závazně regulována. Jde 

především o případy horizontální koordinace, kde partnery v dialogu jsou pouze 

orgány a instituce v přímé podřízenosti daného kraje.  

Dále mohou být koordinační aktivity uvnitř veřejné správy regulovány cestou zákona, 

kdy rozhodnutí vyšší instance je závazné pro rozhodování nižších stupňů veřejné 

správy. V rámci strategického plánování krajů je ovšem situací, kdy jsou orgány kraje 

v rámci vertikální koordinace v takto podřízeném postavení, velmi omezený počet. 

Pravděpodobně nejvýznamnějším případem jsou postupy diktované Stavebním řádem 

(včetně pořizování územně – plánovací dokumentace). Dále se takto závazně 

organizovaná koordinace týká koncepcí v oblasti energetiky, odpadového 

hospodářství a do jisté míry i regionálního školství.                     

Jednotlivé fáze tvorby strategických dokumentů kladou na rozsah a hloubku 

koordinačních aktivit uvnitř veřejné správy diferencované nároky, které je třeba 

v rámci přípravné fáze respektovat, zejména pokud jde o: 
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a) vymezeni problému 

b) rozhodování o přijetí strategie  

 

Vymezení strategických problémů se standardně odehrává v analytické a 

prognostické fázi tvorby strategických dokumentů. Smyslem analýzy a prognózy je 

identifikovat hlavní rozvojové podmínky kraje a nejdůležitější trendy, které se 

s vysokou pravděpodobností uplatní (za podmínky kontinuálního vývoje) v období, 

pro něž se připravuje strategie. Zdánlivě jde o ryze exaktní tématiku, kterou lze navíc 

z hlediska zpracování formalizovat a do jisté míry i automatizovat. Při tomto pojetí 

samozřejmě zůstává velmi úzký prostor pro uplatnění koordinačních aktivit v rámci 

vertikály i horizontály veřejné správy. Tomu také odpovídá současná praxe.  

Největší část dat a informací nutných pro zpracování Analýzy má původ ve veřejných 

databázích (ČSÚ apod.), dialog o zpřístupnění specifických datových souborů 

(zpravidla odvětvového charakteru) proto sehrává jen doplňkovou úlohu, zvláště 

pokud jde o instituce mimo přímou působnost kraje. Tento „vnější“ dialog také 

neklade pro tuto při koncipování přípravné fáze tvorby strategických dokumentů 

prakticky žádné specifické nároky. Jiná je situace, pokud jde o „vnitřní“ dialog uvnitř 

orgánů a institucí kraje nad analýzou kraje, což je ovšem záležitost samotné 

organizační přípravy zpracování strategií. Stav je nicméně zpravidla takový, že 

zpracování vrcholových strategických dokumentů kraje (včetně tvorby Analýzy) je 

svěřeno do kompetence jediného odboru KÚ, který – ať již strategii vypracovává sám 

svými kapacitami, nebo ho zadává externě -  nárazově požaduje po jiných 

(odvětvových) odborech KÚ potřebné (neveřejné) podklady pro strategickou analýzu, 

aniž by měl přehled, které podklady jsou pro analýzu relevantní, resp. vůbec 

dostupné. Zainteresovanost odvětvových odborů na plnění obdobných úkolů je navíc 

– vzhledem v obecné převaze operativy v činnosti KÚ i vzhledem organizačnímu 

rozčlenění KÚ a z něj vyplývajícímu způsobu hodnocení odborů a nastavení jejich 

motivace – velmi slabá. Řešení zde spočívá především v posílení úlohy strategického 

řízení právě na odvětvových odborech KÚ, jmenovitě v plném využití funkce 

„stratéga“ na těchto odborech (na odborech KÚ zpravidla funkce „koncepčního 

pracovníka“ existuje, není však správně využívána) s tím, že jednou z jeho funkcí by 
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bylo udržování příslušných odvětvových databází pro strategické řízení v aktuálním 

stavu. 

Tím se ovšem existující rezervy při vymezování strategických problémů kraje 

nevyčerpávají. Každá strategická analýza a prognóza je totiž vždy (otevřeně či skrytě) 

analýzou opřenou o hodnotová východiska. Vždy záleží na tom, které faktory jsou 

definovány jako hlavní, a které trendy jako nejdůležitější. V současnosti se o tomto 

principiálním východisku tvorby strategií (i jejich analytické fáze) vlastně nejen nijak 

nediskutuje, ale nejsou ani exaktně formulovány. Tím se podkopává koordinační 

účinnost pořizované strategie, včetně její účinnosti ve vertikále a horizontále veřejné 

správy. Řešení zde spočívá v organizaci předzadávacího dialogu o charakteru 

cílů, které má kraj strategicky sledovat, a to dialogu jednak s městy kraje, jednak 

s institucemi státní správy.  

Pro zajištění cílů koordinace strategických záměrů krajů s potřebami a zájmy dalších 

institucí veřejné správy je třeba pro jejich vzájemný dialog vytvořit vhodnou 

organizační platformu. Její minimální součástí by mělo být: 

• vytvoření Komise Rady kraje pro strategickou koordinaci jako politického 

orgánu, vedeného krajským politikem zodpovědným za strategický rozvoj 

kraje, s účastí reprezentantů měst a svazků obcí a reprezentantů ústřední a 

územní státní správy; 

• vytvoření Oddělení pro strategickou koordinaci v rámci struktury krajského 

úřadu jako orgánu veřejné správy s dostatečnými personálními kapacitami 

pro vedení pracovního partnerského dialogu.  

 

Fáze rozhodování o přijetí strategie obsahuje celou řadu etap, počínaje 

vyhodnocením výsledků analýzy a prognózy a konče definicí cílů a realizačních 

postupů. Zde prakticky horizontální a vertikální koordinace v rámci samotné veřejné 

správy prakticky chybí.  

 

7.1.5. Doporučené řešení 

Přípravnou fázi tvorby strategických dokumentů se doporučuje – ve shodě se 

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

zpracování dokumentů. V této souvislosti je vhodné chápat principy projektového 

řízení (při tvorbě strategií) jen jako rámcové, tedy umožňující flexibilitu konkrétních 

řešení, tak jako to odpovídá jednotlivým typům krajských strategických dokumentů. 

S touto podmínkou se dále uvedená doporučení týkají všech typů komplexních, 

průřezových i odvětvových dokumentů.  

Signál o potřebě zpracování těchto 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 projednat a schválit v Radě kraje a o rozhodnutí informovat krajské 

Zastupitelstvo a následně (prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků) i 

veřejnost. Návrh sám může mít – opět ve shodě se současnou praxí krajů – formu 

Důvodové zprávy k návrhu usnesení Rady.  

 

Obsahem tohoto 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. 
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Pokud jde o komunikační strategii, doporučuje se zapojení jak zainteresovaných 

aktérů (např. formou pracovních skupin), tak široké veřejnosti kraje. Zde by měly mít 

přednost „kontaktní techniky“, klíčová je ale také organizace webové stránky 

kraje. Pokud jde o koordinaci ve veřejné správě, je třeba připravit organizaci 

předzadávacího dialogu o charakteru cílů, které má kraj strategicky sledovat, a 

to dialogu jednak s městy kraje, jednak s institucemi státní správy. 

 

 

 
7.2. Analyticko – prognostická fáze 

 

Analyticko - prognostická fáze je první fází, v jejímž rámci je fakticky „fyzicky“ 

vytvářen strategický dokument, respektive jeho analytická část. V té či oné podobě 

jde o fázi nevyhnutelnou, jejímž smyslem 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.  

Úkolem analyticko – prognostických aktivit přitom není jen (ba ani ne především) 

shrnutí a interpretace znalostí o současném stavu jednotlivých vnitřních faktoru a 

vnějších podmínek rozvoje kraje, ale (přinejmenším ve stejné míře) i podmíněná 

anticipace jejich budoucího vývoje. Daná fáze je proto zacílena jak na rozbor 

minulého, tak (potenciálního) budoucího rozvoje kraje. Prognóza vývoje by přitom 

nikdy neměla anticipovat i předpokládaná (vědomá) opatření ze strany zadavatele 

strategie, naopak by měla vycházet z toho, že v řešené oblasti nebudou realizována 

žádná opatření (tzv. pasivní varianta prognózy). V případě rozboru vnějších 

podmínek se zdá tento požadavek samozřejmý (kraj je svými aktivitami může ovlivnit 

jen ve velmi omezené míře), stejně samozřejmý by však tento přístup měl být při 

rozboru vnitřních faktorů. Jen tak lze správně identifikovat budoucí ohrožení a 

rozvojové příležitosti.  

Váha analytických a prognostických aktivit je bude podstatně lišit v rámci tvorby 

jednotlivých typů strategických dokumentů, záleží totiž na tom, zda má daná 

fáze sloužit především k formulaci dlouhodobých záměrů (vize), či zda je jejím 
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účelem průzkum cesty, jak tyto záměry prosadit do praxe. V prvém případě hrají 

logicky hlavní úlohu prognostické aktivity, v druhém analytické. Metodika zvládnutí 

této fáze se proto bude do značné míry lišit, podle toho, zda jde o tvorbu 

dlouhodobých Strategií rozvoje, nebo o tvorbu střednědobých Programů rozvoje. 

 

 
7.2.1. Analyticko - prognostická fáze dle MPVS 

MPVS především rozděluje analyticko – prognostické aktivity do dvou fází: do 

přípravné, v níž mají tyto aktivity sloužit k prvotnímu „uchopení“ řešeného problému 

a tvorbě předběžné představy o jeho řešení a do vlastní fáze analyticko – 

prognostické, jejímž smyslem je precizace znalostí o řešené problematice a verifikace 

zmíněné předběžné vize. Jak bylo výše argumentováno (kap. 6.3) je při tvorbě 

krajských strategií toto rozdělení nefunkční. Z hlediska metodických (procesních) 

doporučení přistupuje MPVS k úkolům analýzy ostatně více – méně identicky. 

Dle MPVS tato fáze se sestává z následujících aktivit: 

1) Identifikace zdrojů dat a zpracování primárních analýz s cílem zjistit 

dostupnost relevantních informací, u nedostupných zvážit potřebu primárních 

analýza tyto analýzy případně vypracovat – ať již s pomocí interních či 

externích kapacit,   

2) Analýza dosavadních řešení (včetně zahraniční praxe), včetně analýzy 

konkurenčních strategií a regulatorního rámce, 

3) Analýza současného stavu s cílem zachytit pomocí adekvátních analytických 

metod klíčové trendy vývoje a klíčové mechanismy změn (PESTEL analýza) ,   

4) Prognóza budoucího vývoje řešené oblasti bez dalších opatření s cílem 

identifikace možných (podmíněných) budoucností, vytváření strategických 

variant (množiny možných budoucích stavů a cest, kterými lze těchto stavů 

dosáhnout),  

5) Kompilace (zpracování) analytické části strategického dokumentu. 
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Vzhledem ke svému obecnému zaměření se MPVS pochopitelně soustředí na procesní 

stránku věci a ponechává stranou obsahovou, čili na co by se analyticko – 

prognostická fáze tvorby krajských strategických dokumentů měla věcně zaměřit. 

Inspirativní síla MPVS tedy – z hlediska potřeby krajů – spočívá v tom, že (a jak) 

„nastavuje zrcadlo“ zavedené praxi zpracování strategických analýz krajů ČR.   

 

 
7.2.2. Teoretické vymezení analyticko - prognostická fáze 

Socio-ekonomická analýza a prognóza prostředí je nezbytným podkladem 

(faktografickým materiálem) pro všechny další fáze procesu zpracování strategických 

dokumentů: fakta a poznatky získané při zpracování situační analýzy a prognózy jsou 

určující při vypracování SWOT analýzy a pro definování vize rozvoje regionu, 

globálních cílů rozvoje a potažmo pak prioritních oblastí. Slouží jako sjednocující a 

referenční resp. argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky strategie – 

definice strategických cílů a opatření.  

V uvedeném smyslu je tedy socio-ekonomická analýza prostředí velice důležitým 

vstupem a nezastupitelnou součástí zpracování strategie a může do značné míry 

ovlivňovat i zaměření a formu výsledných návrhů řešení. Přes tento význam 

analyticko – prognostické fáze nelze ovšem zapomínat, na to, že tato fáze je ve 

vztahu k vlastní tvorbě strategie vždy ve „služebném“ postavení. Není tedy 

samoúčelem, a také pozornost, čas a náklady věnované této fázi by měly být 

v rozumné proporci k dalším fázím tvorby strategických dokumentů. Současně se 

podpůrná úloha dané fáze odráží i v tom, že ve strategické analýze nejde ani tak o 

odkrývání „objektivní pravdy“, jako o vytváření subjektivních názorů na základě 

(vždy tak či onak vybraných) objektivních informací. Každá strategická analýza je 

totiž vždy (otevřeně či skrytě) analýzou účelovou. Vždy záleží na tom, které faktory 

jsou definovány jako hlavní, a které trendy jako nejdůležitější. O volbě přitom 

nepochybně rozhoduje, jak jsou nastaveny hodnoty pořizovatele strategií. 

V současnosti se o tomto principiálním východisku tvorby strategií (i jejich analytické 

fáze) vlastně nejen nijak nediskutuje, ale nejsou ani exaktně formulovány.   
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Vzhledem k tomu je třeba, aby strategická analýza naplňovala tyto obecné principy 

(viz též kap. 3.2.): 

• Adekvátnost co do relevance a úplnosti výstupů, času jejich pořízení a 

nezbytných nákladů, 

• Přiznání hodnotových východisek při volbě postupů i obsahu analytických 

aktivit, 

• Nestrannost přístupů k analyzované skutečnosti, 

Naplňování těchto principů znamená, že strategická analýza by měla být 

problémově orientovaná, tj. klást důraz na rozbor klíčových problémů – k jejich 

identifikaci by se měla opírat o rozbor zájmů krajské komunity a v této souvislosti by 

měla umět také určit a oslovit klíčové aktéry rozvoje kraje: činitelé jsou 

specifickou složkou analýzy, v níž je třeba identifikovat a analyzovat postoje všech 

subjektů (obecně nazývaných činitelé), které pozitivně zasahují resp. by mohly 

zasahovat do vývoje regionu (státní správa, regionální správa, sdružení, podniky, 

družstva, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apod.)  

O aktuální situaci v analyzované oblasti by měla vypovídat dostatečně, 

jednoznačně a bezrozporně - ale respektovat přitom její vnitřní diverzitu na jedné 

straně a současně vazbu na vnější prostředí a globální kontext na straně druhé. Dále 

jde o to, aby analýza byla dynamická, tj. zohledňovala nejen aktuální stav 

analyzované skutečnosti, ale identifikovala i vývojové trendy v ní obsažené. Aby toho 

dosáhla, musí se opírat i o hodnocení efektivity dříve přijatých rozhodnutí, o 

hodnocení legislativního rámce a záměrů konkurenčních či souvisejících strategií 

jiných článků veřejné správy. Současně by se analýza mělo orientovat nejen na 

potřeby, ale i zdroje rozvoje, speciálně pokud jde o ekonomický potenciál kraje 

jako instituce, územní bariery a limity. Neměla by naopak být jednostranná, resp. 

tendenční, jak pokud jde o volbu analyzovaných témat, tak pokud jde o volbu 

informačních zdrojů.  

Co se týče vlastního obsahu (struktury) analýzy, bude se pochopitelně ve své 

konkrétní podobě vždy lišit podle podmínek jednotlivých krajů a podle úkolů, které 

jsou na zpracovávanou strategickou dokumentaci kladeny.   
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Předmětem strategické analýzy je ovšem vždy rozbor vnitřních faktorů a vnějších 

podmínek. Vnější prostředí (podmínky) je tvořeno faktory, které mají svůj původ 

mimo kraj, tedy v tzv. makro-prostředí. Pro účely zkoumání makro-prostředí se 

tradičně (zejména ovšem v podnikové sféře, nikoli v institucích veřejné správy) 

využívá technika PESTEL: 

 

 

Výstupem PESTEL analýzy je přehledná analýza vnějších faktorů působících na 

analyzovanou problematiku, která umožňuje definovat potenciální (budoucí) klíčové 

změny, na něž by strategie měla být – zejména při formulaci vize – schopna 

reagovat. Rizikem užití PESTEL analýzy v podmínkách krajů ČR ovšem může být příliš 

obecné nastavení obsahu zmíněných vnějších faktorů.  

 

Druhým směrem analytické fáze je rozbor vnitřního prostředí, které je tvořeno 

faktory působícími uvnitř kraje, které vytvářejí jeho charakter a specifika, ovlivňují 

jeho soudržnost a určují i jeho poslání. Obecně zde jde o zhodnocení vnitřních 

rozvojových potenciálů a procesů odehrávajících se uvnitř krajské komunity – včetně 

těch, které jsou vědomě ovlivňovány aktivitami krajské samosprávy. Analýza 

vnitřního prostředí se obecně zaměřuje především na: 

• lidské zdroje 

• ekonomické zdroje 

• procesy správy, řízení a koordinace 

• technologickou vybavenost 

Analýza PESTEL 
PESTEL analýza hodnotí očekávatelný dopad faktorů působících na danou tematickou 
problematiku v rámci kraje. Faktory jsou: 
 
► P – politické – existující a potenciální působení politických vlivů. 

► E – ekonomické – působení a vliv národní a světové ekonomiky. 

► S – sociálně-kulturní – demografické, společenské a kulturní vlivy. 

► T – technologické – dopady nových a vyspělých technologií. 

► E – environmentální – vliv životního prostředí a ekologie.  
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V konkrétnější podobě lze předpokládat, že v každé krajské strategické analýze 

vnitřního prostředí budou v té či oné míře dotčeny tato témata: 

• 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 

 

Uchopení těchto (či jim analogických) témat se ovšem bude podstatně lišit, pokud je 

analýza fází tvorby dlouhodobé strategie, či střednědobého programu. V prvém 

případě představuje analýza průzkumný nástroj identifikace dlouhodobých 

trendů vývoje jednotlivých podmínek a faktorů rozvoje kraje – a jejich syntézy ve 

variantách možných budoucností. Naopak u dokumentů programového charakteru se 

analýza bude soustředit na rozbor podmínek realizace vybraných dlouhodobých 

cílů.       

V obou případech přitom nejde o pasivní sběr informací, resp. o pouhý popis „státu 

quo“, ale dynamickou interpretaci získaných poznatků. Zde přicházejí ke slovu 

prognostické metody (viz též kap. 3.2.).  

Prakticky nejužívanějším nástrojem je prognóza budoucího vývoje řešené 

oblasti bez dalších opatření (pasivní prognóza), jejímž smyslem je modelovat 

podmíněnou budoucnost analyzované problematiky – podmíněnou tím, že jsou 

předpokládány jen současné vlivy na danou oblast působící, tedy bez jejich úprav 

vědomých zásahem.   
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Tato prognóza je velmi důležitá i v rámci následného vyhodnocování naplňování 

strategie: umožňuje snadněji rozlišit zamýšlené dopady strategie od nezamýšlených.  

Vedle pasivní prognózy budoucího vývoje lze v rámci každého z analyzovaných témat 

zpracovat i varianty podmíněných prognóz, snažících se odpovědět na otázku „Co by 

se stalo, kdyby?“, opřených o změny vstupního zadání například v alokaci zdrojů, 

organizačních změn, změn kompetencí nebo vnějších podmínek existence kraje. 

Užít lze i další prognostické metody: 

 

 

V případě programových strategických dokumentů budou větší roli naopak hrát 

„klasické“ analytické metody:  

a) Expertní:  

• desk-research  

• obsahová analýza   

• statistická analýza dat, včetně vlastního modelování  

• strom problémů  

• Simulace a hry 

• Scénáře 

• Předpovědi génia, intuice a vize 

Strukturální metody 
• Systémový přístup 

• Strom významnosti a 

morfologická analýza 

• Kolo budoucnosti 

• Křížové interakce 

• Analýza textu pro technologické 

předvídání 

• Kritické technologie 

Zdroj: Potůček M. 2006. Manuál 
prognostických metod, Praha, Sociologické 
nakladatelství, str. 5. 

Příklady prognostických metod 
Univerzální metody 

• Brainstorming 

• Panel expertů 

• Participativní metody 

• Index stavu budoucnosti 

Procesuální metody 
• Extrapolace trendů a časové 

řady 

• Analýza dopadů trendů 

• Analýza megatrendů 

• Metoda Delphi 

• Cestovní mapy pro vědu a 
technologie 

• Modelování rozhodování 
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b) Participativní:  

• individuální rozhovory  

• fokusní skupiny  

• konzultační workshop 

 

Základní zdroje informace pro vypracování situační analýzy jsou v podmínkách krajů 

ČR:  

• Interní podklady krajů (KÚ) sociodemografického a socioekonomického 

charakteru;  

• Český statistický úřad (ČSÚ), který vytváří a spravuje různě obsáhlé a 

různě aktualizované databáze. Pro potřeby rozvojových strategií jsou k 

dispozici databáze, které shrnují z různých zdrojů ČSÚ (včetně SLBD) údaje 

v členění podle krajů a podle okre sů, případně krajských měst;  

• Instituce disponující informacemi o aktuální situaci ve městě: a) Úřady 

práce – vedou podrobná a aktuální data o zaměstnanosti a trhu práce v 

okresním i detailnějším členění , b) Česká správa sociálního zabezpečení – 

přehled o zaměstnanosti v malých podnicích a o jejím vývoji,  

• Místní podniky, správci a majitelé technické infrastruktury – individuální 

data, jinde nedostupná (tyto instituce však nejsou povinny poskytovat 

jakékoliv údaj).  

• Sociologické průzkumy  

• Individuální rozhovory  

• Skupinové rozhovory / fokusní skupiny  

 

K základním ukazatelům používaným při zpracování krajských strategických analýz 

patří například: 

  

• HDP na obyvatele, na pracovníka, na odpracovanou hodinu  

• HDP/obyvatele, pracovníka a hodinu v krajích ČR (ČR = 100)  

• Tempo reálného růstu HDP  

• Reálný růst HDP kraje a ČR (%)  
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• Průměrné tempo růstu (%) v krajích ČR – v sestupné a vzestupné části cyklu  

• Odvětvová struktura HPH a její příspěvky k růstu  

• Podíly a struktura znalostně náročných odvětví (v % HDP)  

• Růst HPH znalostně náročných odvětví (průměrný roční v b.c.) a jejich podíl (%) na HPH 

• Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v % HDP 

• THFK v % HDP (b.c.) v krajích ČR  

• THFK na obyvatele v krajích ČR, (ČR = 100)  

• Přímé zahraniční investice 

• Stav PZI (Kč na obyvatele) v krajích ČR  

• Exportní výkonnost 

• Exportní výkonnost (tis. Kč na zaměstnanou osobu) v krajích ČR  

• Index exportní výkonnosti v krajích ČR  

• Podíl zpracovatelského průmyslu na hrubé přidané hodnotě dle krajů ČR  

• Změna podílu zpracovatelského průmyslu na HPH v krajích ČR  

• Počet fyzických osob podnikatelů registrovaných k DPH na 1000 obyvatel  

• Počet FOP registrovaných k platbě DPH na 1000 obyvatel v krajích ČR  

• Index počtu FOP registrovaných k platbě DPH v krajích ČR  

• Počet firem - právnických osob na 1000 obyvatel 

• Počet PO registrovaných k platbě DPH na 1000 obyvatel v krajích ČR bez Prahy  

• Index počtu firem (PO) v krajích ČR bez Prahy 

• Pracovníci ve VaV 

• Počet výzkumníků na 1000 zaměstnaných osob v krajích ČR  

• Index počtu výzkumníků na 1000 zaměstnaných osob v krajích ČR 

• Výdaje na výzkum a vývoj 

• Podíl výdajů na VaV na HDP v krajích ČR, (dle zdroje financování) 

• Vývoj podílu výdajů na VaV na HDP, 2000 – 2007 

• Výdaje na výzkum a vývoj na zaměstnance ve vývoji a výzkumu 

• Hrubé výdaje na VaV na zaměstnance ve VaV v krajích ČR (ČR = 100)  

• Vývoj hrubých výdajů na VaV na zaměstnance ve VaV v krajích ČR (ČR = 100)  

• Produktové inovace 

• Podíl podniků s produktovou inovací novou na trhu na celkovém počtu podniků s inovací 

produktu a počtu podniků celkem  

• Podíl MSP s produktovou inovací novou na trhu na celkovém počtu MSP s inovací produktu 

a počtu MSP celkem  

 

• Počet a věková struktura obyvatel v krajích ČR  

• Vývoj počtu obyvatel v krajích ČR  

• Pohyb obyvatel v krajích ČR 
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• Vývoj přírůstku stěhování na 1000 obyvatel v krajích ČR  

• Pohyb obyvatel v okresech kraje 

• Index vzdělanosti populace 15+ v krajích ČR 

• Vývoj indexu vzdělanosti populace 15+ v krajích ČR  

• Vzdělanostní struktura populace 15+ v krajích ČR  

• Počet absolventů oborů na úrovni středních škol s výučním listem (obory H, J dle KKOV)  

• Počet absolventů oborů na úrovni středních škol s maturitou (konkrétně K, L, M dle KKOV) 

• Počet absolventů bakalářského stupně veřejných vysokých škol (R dle KKOV)  

• Počet absolventů magisterského stupně veřejných vysokých škol (T dle KKOV  

• Počet absolventů doktorského stupně veřejných vysokých škol (V dle KKOV)  

 

• Míra zaměstnanosti ve věku 15-64 let v krajích ČR  

• Vývoj míry zaměstnanosti ve věku 15-64 let v krajích ČR  

• Podíl jednotlivých sektorů na zaměstnanosti krajů ČR 

• Vývoj podílu jednotlivých sektorů na zaměstnanosti v krajích ČR  

• Vývoj podílu zaměstnaných v jednotlivých odvětvích dle OKEČ v krajích ČR  

• Vývoj počtu a podílu zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu v krajích ČR (firmy s 26 

a více zaměstnanci, k 31.12.) 

• Vývoj podílu zaměstnanců pracujících v hi-tech sektoru v krajích ČR  

• Podíl vybraných skupin pracovníků ve VaV na celkovém počtu zaměstnanců v krajích ČR v 

r. 2007 60  

• Počet cizinců na trhu práce v krajích ČR dle požadovaného vzdělání pro výkon zaměstnání 

v letech  

• Počet cizinců na trhu práce v okresech kraje dle požadovaného vzdělání pro výkon 

zaměstnání  

• Hrubá hodinová mzda v podnikatelském sektoru v krajích ČR  

• Vývoj hrubé hodinové mzdy v podnikatelském sektoru v krajích ČR  

• Hrubá měsíční mzda v podnikatelském sektoru v krajích ČR  

• Míra nezaměstnanosti a další charakteristiky trhu práce v krajích ČR  

• Vývoj míry nezaměstnanosti a dalších charakteristik trhu práce v krajích ČR  

• Struktura dlouhodobé nezaměstnanosti dle věku a vzdělání  

• Míra zaměstnanosti ve věku 15 let a více a míra nezaměstnanosti v okresech kraje  

 

• Emise znečištujících látek ovzduší podle krajů – Emise tuhé PM v tis. t  

• Emise znečišťujících látek do ovzduší podle okresů kraje – Emise tuhé PM v t  

• Emise znečišťujících látek ovzduší podle krajů  – Emise SO2 v tis. t  

• Emise znečišťujících látek do ovzduší podle okresů kraje  – Emise SO2 v t  
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• Emise znečištujících látek ovzduší podle krajů  – Emise Nox v tis. t  

• Emise znečišťujících látek do ovzduší podle okresů kraje – Emise NOx v t  

• Emise znečištujících látek ovzduší podle krajů– Emise CO v tis. t  

• Emise znečišťujících látek do ovzduší podle okresů kraje - Emise CO v t  

• Emise znečišťujících látek v hlavních sledovaných vodních tocích ČR  – BSK 5 v mg/l  

• Emise znečišťujících látek ve vodních tocích kraje – BSK 5 v mg/l  

• Emise znečišťujících látek v hlavních sledovaných vodních tocích – CHSK-Cr v mg/l  

• Emise znečišťujících látek ve vodních tocích kraje – CHSK-Cr v mg/l  

• Emise znečišťujících látek v hlavních sledovaných vodních tocích ČR – N-NH4+ v mg/l  

• Emise znečišťujících látek ve vodních tocích kraje – N-NH4+ v mg/l  

• Emise znečišťujících látek v hlavních sledovaných vodních tocích ČR – N-NO3- v mg/l  

• Emise znečišťujících látek ve vodních tocích kraje – N-NO3- v mg/l  

• Emise znečišťujících látek v hlavních sledovaných vodních tocích ČR  – TP v mg/l  

• Emise znečišťujících látek ve vodních tocích kraje – TP v mg/l  

• Počet obyvatel zásobovaných vodou a bydlících v domech napojených na kanalizaci s 

čističkou odpadních vod, dle krajů ČR  

• Investice na ochranu životního prostředí v ČR (podíl krajů na investicích v %)  

• Investice na ochranu životního prostředí v ČR 2005 (v mil. Kč)  

• Vývoj investic na ochranu životního prostředí v kraji 

• Množství vyprodukovaných odpadů dle krajů ČR (v %)  

• Množství vyprodukovaných odpadů v kraji v tis. t  

• Produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele dle krajů v kg/obyvatele  

• Podíl zemědělské půdy v kraji z celkové výměry zemědělské půdy v ČR  

• Podíl orné půdy v kraji z celkové výměry orné půdy v ČR  

• Bilance zemědělské půdy podle okresů kraje  

• Bilance orné půdy podle okresů kraje  

• Podíl nezemědělské půdy v kraji z celkové výměry nezemědělské půdy v ČR  

• Podíl lesních pozemků v kraji z celkové výměry lesních pozemků v ČR  

• Bilance nezemědělské půdy podle okresů kraje  

• Bilance lesních pozemků podle okresů kraje  

 

• Hustota železnic dle krajů ČR k 31.12.  

• Hustota silnic dálničního typu dle krajů ČR k 31.12.  

• Přepravní výkony v rámci kraje k 31.12.  

• Výkony silniční a železniční dopravy v rámci kraje  

• Podíl přepravních výkonů silniční dopravy ku železniční dopravě u zboží dle krajů ČR  
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• Podíl přepravních výkonů silniční dopravy ku železniční dopravě u cestujících osob dle 

krajů  

• Přepravené osoby v MHD v krajích (v mil. osob)  

• Přepravní výkony a jejich vývoj dle druhu MHD v kraji (v mil. osob)  

• Počet přepravených cestujících osob na letištích  

 

• Náročnost HPH z hlediska spotřeby elektrické energie dle krajů ČR (MWh/mil. Kč)  

• Vývoj spotřeby energetických surovin a energií v poměru k regionálnímu HDP v kraji  

• Domácnosti v ČR s připojením k internetu  

• Domácnosti v ČR dle typu připojení k internetu  

• Vysokorychlostní internet v obcích ČR k 31.12.  

• Podíl obcí (v %) s vysokorychlostním připojením k internetu v daném okresu ČR k 31.12.  

• Podíl domácností s osobním počítačem dle krajů ČR  

• Vývoj podílu domácnosti s osobním počítačem v kraji  

 

• Počet trestných činů na 1000 obyvatel dle krajů ČR  

 

• Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (bez Prahy)  

• Souhrnná návštěvnost tří nejvyhledávanějších turistických cílů v krajích (bez Prahy)  

 

• Vývoj podílů krajů na počtu zahájených bytů v bytových domech  

• Srovnání podílu dokončených a zahájených bytů v bytových domech dle krajů ČR  

 

• Kapacita v domovech pro seniory v kraji – počty lůžek v přepočtu na 1000 obyvatel  

• Kapacity domovů pro seniory v okresech kraje  

• Vývoj počtu lékařů na 1000 obyvatel dle krajů ČR  

• Počet lékařů na 1000 obyvatel dle krajů ČR  

• Počet veřejných kulturních institucí dle krajů ČR  

• Počet veřejných kulturních institucí na 100 tis. obyvatel dle krajů ČR  

• Počet fakult soukromých a veřejných a státních vysokých škol dle krajů ČR 

 

• Podíl investičních výdajů na celkových rozpočtových výdajích krajů ČR  

• Vývoj podílu investičních výdajů na celkových rozpočtových výdajích kraje  
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7.2.3. Praxe krajů 

Analýzy zpravidla zaujímají ve strategiích krajů podstatnou část, v řadě případů jde 

dokonce o většinu rozsahu pořizovaných strategických dokumentů. A to bez ohledu 

na to, zda je analýza zpracovávána pomocí externích kapacit, nebo interními silami 

krajů. Jinou otázkou je, zda péče věnovaná rozboru výchozích potenciálu rozvoje 

kraje přináší pro další fáze tvorby strategických dokumentů žádoucí efekt. K typickým 

znakům analytických kapitol krajských strategických dokumentů (samozřejmě ne 

vždy plně obsažených ve všech strategických dokumentech současně) patří: 

• Encyklopedický přístup k rozboru jednotlivých rozvojových podmínek a 

faktorů: analýzy jsou vedeny snahou popsat všechny stránky 

ekonomického a sociálního života kraje v podstatě „souřadně“, bez toho, 

že by byly ze získaných údajů dedukovány klíčové problémy a analýza 

byla budována na řetězci těchto problémů, co by vzájemně spjatých příčin 

a důsledků, 

• Důraz kladený na rozbor vlastní sféry působnosti kraje, paradoxně 

často provázený absencí rozboru hospodaření kraje s vlastním rozpočtem 

a majetkem, 

• Statická povaha získaných výsledků analýzy: pokud už jsou z ní 

odvozovány problémy, jde o problémy „dnešního dne“, bez snahy o 

anticipaci, 

• Důraz na práci s „tvrdými“ daty a v podstatě úplná rezignace na jejich 

verifikaci pomocí názorových průzkumů, s čímž souvisí i nedostatečné, 

resp. formální zapojení místní odborné veřejnosti do tvorby analýzy a 

obecně nedostatečné zmapování potenciálu místní občanské společnosti, 

• Absence hodnocení účinnosti dříve přijatých rozhodnutí ve věci 

řešení identifikovaných problémů, 

• Absence, resp. pouze formální hodnocení příležitostí a hrozeb, které 

pro kraj přinášejí schválené koncepce a strategie, pořizované jinými 

institucemi veřejné správy,  

• Nedostatečné hodnocení územních barier a limitů kraje, včetně 

rozboru územně – plánovací dokumentace a zejména ÚAP.     
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Příznačné je však v této fázi prací na tvorbě strategických dokumentů hlavně velmi 

sporadické uplatnění prognostických metod. A tam, kde k pokusu o jejich 

aplikaci dochází (Ústecký, Jihomoravský, částečně Zlínský a Moravskoslezský kraj), 

jsou systematicky použity výhradně při rozboru (budoucích) vnějších rozvojových 

podmínek kraje. Tento stav evidentně souvisí s programotvorným nikoli cílotvorným 

charakterem většiny existujících krajských strategií. 

Pokud jde o samotnou obsahovou strukturu analytických kapitol krajských 

strategických dokumentů, lze zde v zásadě rozeznat dva v praxi uplatněné 

způsoby řešení: buď je řazení kapitol, resp. témat apriori podřízeno struktuře 

návrhové části dokumentu (a ta je zpravidla odvozena od struktury příležitostí 

„nabídky dotací“, zejména ve vztahu ke kohezní politice EU), nebo jde o řazení 

„volné“. I v tomto druhém případě lze rozlišit dva podtypy, kdy rozbor začíná buď 

analýzou ekonomické konkurenceschopnosti, nebo sociodemografickou analýzou 

kraje, přičemž volba vstupního tématu dále slouží jako třídící hledisko pro řazení 

jednotlivých kapitol. Podle toho může stejné téma stát v jednom případě jako 

samostatná kapitola, v jiném případě jako podkapitola jiného oddílu, případně může 

být rozděleno mezi více kapitol, v krajním případě může být zcela opomenuto (pokud 

v životě daného kraje nehraje žádnou úlohu). 

Nezávisle na konkrétním řazení jsou však jednotlivé prvky (témata) struktury analýzy 

ve všech krajských strategiích prakticky stejné, rozdíly jsou spíše v hloubce, 

úplnosti a kvalitě propracování témat, resp. v rozdílném důrazu na jejich význam a 

tím i rozsah. K prvkům analýzy většinově patří v aktuálních strategických 

dokumentech krajů: 

• Základní popis kraje (danosti typu poloha, přírodní podmínky, základní 

demografické a ekonomické charakteristiky, orgány kraje apod.), 

• Demografická analýza (vývoj počtu a pohyb obyvatelstva přirozenou 

měnou a migrací, věkové, gendrové, národnostní, vzdělanostní složení 

obyvatel), 

• Sídelní a prostorová struktura kraje (venkov, města, administrativní 

členění, rozvojové osy, rozvojová diferenciace, vyjížďka a dojížďka), 
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• Bydlení (bytový a domovní fond: kvantita, kvalita a rozmístění, bytová 

výstavba, náklady na bydlení, domácnosti a dostupnost bydlení), 

• Trh práce (zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy, kvalifikační struktura, 

aktivní politika zaměstnanosti),  

• Ekonomická základna (výkonnost a struktura ekonomiky, odvětvová 

specializace, průmysl - odvětví, stavebnictví, zemědělství, rozvoj podnikání, 

počet a struktura subjektů, internacionalizace ekonomiky, investiční 

náročnost, přímé zahraniční investice, podnikatelská infrastruktura) 

• Výzkum, vývoj, inovace (znalostní ekonomika, inovační systém), 

• Doprava (infrastruktura železniční, silniční, vodní, letecká, intenzita 

provozu, bezpečnost, dopravní výkony, obslužnost, cyklistická a pěší 

doprava)  

• Technická infrastruktura (energetická, vodohospodářská, telekomunikační, 

pošta: stav, dostupnost) 

• Vzdělávání (infrastruktura pro předškolní, základní, středo a vysokoškolské 

vzdělávání: kapacity, obsazení, kvalita, celoživotní vzdělávání) 

• Kultura (živá kultura, památková péče, instituce, tradice, sport, volný čas) 

• Zdravotnictví (ambulantní a nemocniční péče: kapacity, kvalita, dostupnost, 

zdravotní stav populace, příčiny úmrtí 

• Sociální péče (sociální zabezpečení, sociální péče: zařízení, kvalita, využití, 

terénní péče, vyloučené a rizikové skupiny obyvatel, drogová prevence) 

• Bezpečnost (kriminalita, bezpečnostní rizika, krizové řízení a integrovaný 

záchranný systém, instituce)  

• Životní prostředí, (ovzduší, voda, hluk, ekologické zátěže, odpady, 

radonové riziko, chráněná území a péče o krajinu, využití půdního fondu, 

environmentální vzdělávání)  

• Cestovní ruch (ubytovací kapacity a ostatní infrastruktura cestovního ruchu, 

návštěvnost, služby, organizace, obory cestovního ruchu). 

Obdobnost témat řešených v analýzách krajů ČR skýtá potenciál pro systemizaci 

datové základny, využívané v dané fázi tvorby strategických dokumentů, a 
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následně i automatizaci sběru a distribuce dat. Jako výchozí bod se v této oblasti jeví 

Územně analytické podklady.   

 

Územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, 

tvoří spolu s průzkumy a rozbory a mapovými podklady základní soubor informací o 

území pro celý proces územního plánování, pro zpracování územně plánovacích 

dokumentů a o něj se opírající umisťování a povolování staveb v rámci stavebního 

řádu platného v České republice. Stavební zákon (zákon 183/2006 ve znění zákona 

350/2012 Sb.) je zahrnuje mezi tak zvané Územně plánovací podklady (§ 25 zákona) 

a také jednoznačně definuje jejich zpracování, údržbu a aktualizaci.  

Přestože Stavební zákon uvádí, že tento soubor informací bude použit jen pro 

potřeby územního plánování a stavebního řízení, nemůže to být důvodem, proč tento 

soubor informací a podkladů (který je nejkompletnější, územně identifikovatelný, 

pravidelně aktualizovaný, personálně ve veřejné správě zajištěný a na všech jejích 

stupních přístupný) nevyužít i při tvorbě strategických dokumentů krajů – speciálně 

v rámci analyticko – prognostické fáze. A to přesto, že řadu pro tuto fázi nutných 

údajů (sociálně – ekonomické povahy) ÚAP dosud neobsahují.  

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, 

jeho hodnot, omezení, změny v území z důvodu ochrany veřejného zájmu, 

vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních 

předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), 

záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje 

území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor 

udržitelného rozvoje území"). Stavební zákon (§28) zavazuje pořizovatele, provádět 

průběžnou aktualizaci těchto podkladů a každé 2 roky pořídit jejich úplnou 

aktualizaci.  

Co „územně analytické podklady kraje“, pořizované krajským úřadem obsahují, 

stanovuje vyhláška č. 458/2012 Sb. o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v §4 a §5 a 

v příloze 1 A a B. Rozsah ÚAP kraje, shromažďované dle této vyhlášky obsahuje tuto 

sledované jevy: 
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1. vývoj počtu obyvatel 

2. podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel 

3. podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel 

4. podíl osob se základním vzděláním 

5. podíl osob s vysokoškolským vzděláním 

6. sídelní struktura 

7. ekonomická aktivita podle odvětví 

8. míra nezaměstnanosti 

9. vyjíždějící do zaměstnání a škol 

10. dojíždějící do zaměstnání a škol do obce 

11. výstavba domů a bytů 

12. podíl neobydlených bytů na celkovém fondu 

13. struktura bytového fondu 

14. místně obvyklé nájemné 

15. rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 

16. počet staveb pro rodinnou rekreaci  

17. kapacita a kategorie ubytovacích zařízení 

18. lázeňská místa a areály 

19. podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu 

20. podíl obyvatel zásobovaných plynem 

21. podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 

22. podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru 

23. podíl orné půdy ze zemědělské půdy 

24. podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy 

25. podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy 

26. podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích 

27. podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru 

28. podíl vodních ploch na celkové výměře katastru 

29. podíl lesů na celkové výměře katastru 

30. koeficient ekologické stability KES 

31. stupeň přirozenosti lesních porostů 

32. hranice přírodních lesních oblastí 

33. hranice bioregionů a biokoridorů 

34. hranice klimatických regionů 
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35. počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

36. hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj 

37. další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, 

bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí 

 

Jde tedy o jevy, které se do značné míry kryjí s jevy, obvykle sledovanými při tvorbě 

strategických analýz. Ještě podrobnější a rozmanitější strukturu přitom mají ÚAP 

jednotlivých obcí (které jsou samozřejmě krajům též k dispozici), které podrobně 

popisují a kvantifikují jednotlivé funkční plochy, urbanistické hodnoty, památkové 

reservace, krajinné i archeologické památky, významné dominanty, území ekologické 

stability, chráněná území, parky a reservace, NATURA 2000, lesní a polní porosty 

zvláště pak ty chráněné, půdní složení, vodní hospodářství, vodní zdroje, rozvodnice 

a záplavová území, přírodní minerální a lázeňské prameny, nerostná ložiska a 

dobývací prostory, sesuvná a poddolovaná území, sítě technické infrastruktury a 

jejich objekty (plynové zásobníky, tepelné zdroje, elektrické měnírny, jaderná 

zařízení, vodojemy a čističky, spalovny a skládky odpadů a podobně), sítě a zařízení 

dopravní infrastruktury (silnice a dálnice, místní komunikace a cesty a cyklostezky, 

železnice, vlečky, nádraží, letiště, vodní cesty a zdymadla), vojenské újezdy, zařízení 

pro bezpečnost (požární ochranu, civilní ochranu), hřbitovy a krematoria, další 

veřejnou infrastrukturu, počty bytů dokončených v jednotlivých roků dokončení, 

výčet zastavitelné zatím volné plochy (územní reservy), jiné záměry v území a údaje 

o ceně stavebního pozemku, ceně zemědělské půdy a další údaje.  

 

Rozbor udržitelného rozvoje je potom většinou graficky zpracován do čtyř výkresů: 

1. výkres hodnot území, který syntetizuje přírodní i urbánní hodnoty území, 

2. výkres limitů území, který syntetizuje souhrn všech legislativních, technických, 

ekonomických, sociálních přírodních a dalších limitů v území, popsaných dle 

výše uvedených hledisek, 

3. výkres záměrů na provedení změn, shrnující známé připravované programy, 

které nevycházejí ze starší ÚPD, 
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4. problémový výkres, který by měl ozřejmit střet, problémová místa a snad i 

pořadí potřebnosti tyto závady v území řešit. 

 

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jimi zřízená právnická 

osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") 

především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, 

přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Vlastníci technické 

infrastruktury jsou povinni poskytovat úřadu územního plánování v grafickém 

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované v 

souřadnicovém systému v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku 

podrobnějším. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury jsou přitom oprávněn 

požadovat na pořizovateli ÚAP úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o 

území, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na 

doručení pořizovateli. 

ÚAP pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad s využitím územně 

analytických podkladů pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a předkládá 

je k projednání zastupitelstvu kraje. ÚAP kraje se předkládají k projednání 

zastupitelstvu kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území nebo jeho 

aktualizace. Součástí územně analytických podkladů kraje je doklad o jejich 

projednání v zastupitelstvu. Krajský úřad zašle Ministerstvu pro místní rozvoj a 

Ministerstvu životního prostředí územně analytické podklady pro území kraje do 6 

měsíců od lhůty stanovené pro jejich pořízení nebo aktualizaci.  

Přes obecnou dostupnost a aktuálnost údajů v ÚAP jich dosud ani kraje samy při 

pořizování strategických analýz svého sociálně – ekonomického rozvoje příliš 

nepoužívají. Zvláště v případech, kdy je pořízení strategie zadáváno externě, 

většina zpracovatelů těchto dokumentů ani o ÚAP neví, resp. je ignoruje a raději 

odkazuje na podklady vlastní, nově a někdy záměrně účelově pořizované. 

Státní systém přitom dbá na odbornost a celoživotní vzdělávání pracovníků, kteří 

zabezpečují ÚAP. Zadavatelé ÚAP jsou na základě § 21 až 26 zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 46/2004 Sb. povinni složit zkoušky „zvláštní odborné způsobilosti“ a 
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pravidelně každoročně se účastnit systému celoživotního vzdělávání, rozvíjejí 

odbornost a aktuální znalost právních předpisů.  

Budoucí intenzivnější využívání ÚAP při tvorbě strategických analýz krajů slibuje 

přinést významnou úsporu času a nákladů. Navíc zde nejde, resp. nemělo by jít o 

vztah jednosměrný. Soubor limitů území, ale obzvlášť analýza udržitelného rozvoje a 

dokumentace strategických záměrů v území by naopak měly reagovat na všechny 

poznatky a závěry z prací na strategii kraje. Odstranila by se tak např. dnes 

bohužel „standardní“ situace, kdy strategie stanoví veřejný záměr, na který potom 

kraj získá finanční dotační státní nebo evropské prostředky a největší překážkou se 

stane jejich projednání v procesu územního umisťování a schvalování. Veřejný sektor 

si tak sám sobě stanovuje těžko překonatelné překážky, které často vedou k časové 

nerealizovatelnosti jinak vhodných záměrů.  

 

7.2.4. Doporučené řešení 

Strategická analýza by vždy měla být problémově orientovaná (ne popisná), při 

hledání klíčových témat analýzy a hlavních problémů by současně analýza měla 

vycházet s otevřeně deklarovaných hodnotových východisek a být z tohoto hlediska 

hodnotově konsistentní. Strategická analýza by současně měla být dynamická, 

tj. orientovaná spíše na trendy, než stav a svým rozborem mířit jak do minulosti, tak 

do (potenciální) budoucnosti. K tomu je nutné vedle analytických metod používat i 

metody prognostické. Konečně by se měla strategická analýza věnovat ve stejné míře 

vnitřním faktorům rozvoje kraje, tak vnějším podmínkám tohoto rozvoje.  

Pokud jde o obsah strategické analýzy, měl by vždy – jak to ostatně odpovídá 

současné praxi krajů – pokrývat (byť s rozdílnou podrobností, úměrně specifické 

situaci jednotlivých krajů) následující věcná témata:     

• Základní popis kraje (danosti typu poloha, přírodní podmínky, základní 

demografické a ekonomické charakteristiky, orgány kraje apod.), 

• Demografická analýza (vývoj počtu a pohyb obyvatelstva přirozenou měnou a 

migrací, věkové, gendrové, národnostní, vzdělanostní složení obyvatel), 

• Sídelní a prostorová struktura kraje (venkov, města, administrativní členění, 

rozvojové osy, rozvojová diferenciace, vyjížďka a dojížďka), 
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• Bydlení (bytový a domovní fond: kvantita, kvalita a rozmístění, bytová 

výstavba, náklady na bydlení, domácnosti a dostupnost bydlení), 

• Trh práce (zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy, kvalifikační struktura, 

aktivní politika zaměstnanosti),  

• Ekonomická základna (výkonnost a struktura ekonomiky, odvětvová 

specializace, průmysl - odvětví, stavebnictví, zemědělství, rozvoj podnikání, 

počet a struktura subjektů, internacionalizace ekonomiky, investiční 

náročnost, přímé zahraniční investice, podnikatelská infrastruktura) 

• Výzkum, vývoj, inovace (znalostní ekonomika, inovační systém), 

• Doprava (infrastruktura železniční, silniční, vodní, letecká, intenzita provozu, 

bezpečnost, dopravní výkony, obslužnost, cyklistická a pěší doprava)  

• Technická infrastruktura (energetická, vodohospodářská, telekomunikační, 

pošta: stav, dostupnost) 

• Vzdělávání (infrastruktura pro předškolní, základní, středo a vysokoškolské 

vzdělávání: kapacity, obsazení, kvalita, celoživotní vzdělávání) 

• Kultura (živá kultura, památková péče, instituce, tradice, sport, volný čas) 

• Zdravotnictví (ambulantní a nemocniční péče: kapacity, kvalita, dostupnost, 

zdravotní stav populace, příčiny úmrtí 

• Sociální péče (sociální zabezpečení, sociální péče: zařízení, kvalita, využití, 

terénní péče, vyloučené a rizikové skupiny obyvatel, drogová prevence) 

• Bezpečnost (kriminalita, bezpečnostní rizika, krizové řízení a integrovaný 

záchranný systém, instituce)  

• Životní prostředí, (ovzduší, voda, hluk, ekologické zátěže, odpady, radonové 

riziko, chráněná území a péče o krajinu, využití půdního fondu, 

environmentální vzdělávání)  

• Cestovní ruch (ubytovací kapacity a ostatní infrastruktura cestovního ruchu, 

návštěvnost, služby, organizace, obory cestovního ruchu). 

-  

 

Současně by ale strategická analýza měla vždy ve svém obsahu zachytit rozbor: 
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• Očekávaných změn vnějších podmínek kraje (definice strategických výzev), 

zpravidla s pomocí PESTEL analýzy, 

• Hodnocení účinnosti dříve přijatých rozhodnutí (příp. strategií) ve věci 

řešení dříve identifikovaných problémů, 

• Záměrů strategií a koncepcí jiných institucí ve vertikále veřejné správy (EU – 

stát – kraj – obce), 

• Stavu a tendencí občanské společnosti – s důrazem na identifikaci vhodných 

partnerů při zpracování a následné implementaci strategií, 

• Územních disparit v rámci kraje.  

• Kapacit a kvality řídících struktur kraje, 

• Rozpočtu a majetku kraje, 

• Územních bariér a limitů. 

 

Pokud jde o informační zdroje je třeba při zpracování analyticko – prognostické fáze 

se stejné míře využívat jak tvrdá data (interní, veřejná, neveřejná), tak měkká 

data, získaná zpravidla pomocí sociologických průzkumů. 

Vzhledem k cyklickému charakteru prací na strategických analýzách je výhodné pro 

sběr a zpracování dat vytvořit automatizovaný systém – s využitím i pro 

hodnocení realizace strategií (sledování indikátorů). Možným východiskem budování 

automatizovaného informačního systému by mohl být systém Územně analytických 

podkladů, který kraje využívají v rámci územního plánování. Zde běžně dostupné (a 

průběžně aktualizované) údaje by ovšem musely být doplněny o sadu údajů 

potřebných pro hodnocení sociálně – ekonomických charakteristik kraje.     

Do zpracování strategických analýz a prognóz je konečně žádoucí zapojit odborné 

kapacity krajů (KÚ), nejen z důvodů úspory nákladů, ale i proto, že právě pracovníci 

KÚ přicházejí se situací kraje běžně do styku a budou to také oni, na jejichž bedrech 

bude především spočívat následná realizace strategie – tím snadnější, čím o 

kvalitnější analýzu se tato strategie opírá. Externí kapacity by měly být využity 

zejména při dynamickém rozboru vnějším podmínek kraje, u některých 

specializovaných agend (rozpočtové kapacity kraje, sociologické průzkumy), případně 

v podobě metodologického poradenství při vedení prací na strategické analýze. 
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7.3. Strategická fáze  

 

7.3.1. Strategická fáze dle MPVS 

MPVS přistupuje k řešení této fáze specifickým způsobem, neboť předpokládá, že 

jejím účelem je - na základě dat získaných v předchozích fázích - ověřit vizi 

formulovanou již v přípravné fázi tvorby strategických dokumentů. „Pokyny“ MPVS 

jsou zde proto velmi stručné a omezují se dvě základní aktivity v podstatě 

technicistní povahy: 

1) Ověření vize a formulace variant strategických cílů s cílem upřesnit znění 

předběžné vize, tím i formulovat globální cíl strategie a následně formulovat cíle 

strategie jako průnik mezi objektivně dosažitelnou změnou a politickými 

preferencemi pořizovatelů strategie, tj. s uvážením ekonomických, společenských 

a politických nákladů a přínosů jednotlivých variant řešení,   

2) Konečný výběr varianty strategických cílů k rozpracování, opírající se o jasné 

stanovení čeho se realizací cílů dosáhne, v jakém čase, s jakými náklady a jakými 

riziky. 

Takto navržené řešení jednoznačně neodpovídá potřebám tvorby krajských strategií. 

Nereálná představa, z níž MPVS vychází, že již při zahájení prací na krajské strategii 

existuje (rámcová) představa o klíčovém problému, který by měla strategie řešit a že 

současně existuje (předběžná) vize tohoto řešení, sebou navíc přináší ještě další 

metodologický problém: v MPVS chybí krok celostního vyhodnocení poznatků 

shromážděných v analyticko – prognostické fázi. Toto vyhodnocení – ve formě 

SWOT analýzy – je totiž v MPVS také odkazováno do přípravné fáze tvorby 

strategie. Ani to neodpovídá podmínkám a záměrům, v nichž a s nimiž kraje při 

tvorbě svých strategií pracují. SWOT analýza zde de facto představuje nezbytnou 

část strategické fáze, resp. přechodový můstek mezi touto fází a předchozí fází 

analyticko – prognostickou. 
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7.3.2. Teoretické vymezení strategické fáze 

Základním produktem strategické fáze tvorby strategických dokumentů je Vize 

rozvoje kraje, jejíž základní parametry lze stanovit takto: 

Na co navazuje: SWOT – Analýza (viz dále).  

Smysl: představuje obecný, přesto obsahově plný strategický cíl rozvoje kraje (jeho 

celkovou orientaci, rozvojové faktory, na které se sází, a to vše při zvážení vnějších 

výzev, jimž bude kraj čelit). Od vize a její struktury se následně odvíjejí rozvojové 

Cíle a Opatření (programová část dokumentu). 

Časový horizont: cca 15 let     

Charakteristiky:  

• 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), 

• Realistická (reaguje na Silné a Slabé stránky ze SWOT – analýzy), tj. je 

zakotvená ve současných či budoucích lokalizovaných lidských a 

materiálních zdrojích kraje),  

• Čeho se týká: zásadních změn v ekonomické specializaci, zásadních změn 

v sociální struktuře, zásadních změn jeho vnějšího postavení apod. V tom 

smyslu by Vize měla být odvážná.   

Míra všeobecnosti:  Dostatečně vysoká, aby snížila riziko omylu, ale dostatečně 

nízká, aby její obsah umožnil desagregaci do konkrétních Cílů a Opatření rozvoje 

 

Formální podoba: Soubor kvalitativních výroků, které se dotýkají budoucí sociálně 

– ekonomické struktury kraje. Jde přitom o výroky principiálně nekvantifikovatelné   

 

Formulaci Vize předchází zpracování strategického hodnocení stavu a trendů 

vývoje vnitřních faktorů a vnějších podmínek rozvoje kraje. 

Nejčastěji používanou metodou strategického hodnocení je i v případě tvorby 

strategických dokumentů krajů SWOT – analýza. Její rámec zachycuje Schéma č. 5. 
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Schéma č. 5 Rámec SWOT analýzy  

 

Silné stránky (strengths) 

• Jaké výhody máte?  

• V čem jste dobří?  

• K jakým relevantním zdrojům máte přístup?  

 

Slabé stránky (weaknesses) 

• Jaké jsou vaše nevýhody? 

• Co děláte špatně?  

• Co jsou podle jiných vaše slabé stránky? 

 

Příležitosti (opportunities) 

• Jaké jsou zajímavé trendy, o nichž víte? Dobré příležitosti mohou pocházet 

například: 

o ze změn v technologiích a prostředí jak v širším, tak užším měřítku  

o ze změn ve vládní politice  

o ze změn v sociálních modelech, profilech populace, změn v životním 

stylu atd.  
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o z národních, mezinárodních či místních událostí 

 

Hrozby (threats) 

• Jaké jsou zajímavé trendy, o nichž víte? Hrozby mohou pocházet například: 

o ze změn v technologiích a prostředí jak v širším, tak užším měřítku  

o ze změn ve vládní politice  

o ze změn v sociálních modelech, profilech populace, změn v životním 

stylu atd. 

o  z národních, mezinárodních či místních událostíJaké překážky před 

vámi stojí?  

  

Při identifikaci faktorů vnitřního a vnějšího prostředí a sestavování SWOT analýzy je 

možné postupovat následujícím způsobem:  

 

Krok 1: Externí příležitosti a hrozby:  

1. Pomocí vhodných participačních metod se pokuste na základě předem stanoveného 

systému nalézt příležitosti a hrozby.  

2. Pomocí vhodných participačních metod přiřadit získaným výrokům jejich důležitost 

(priority).  

3. Provést faktorovou analýzu získaných výroků a u každého faktoru také určit 

pravděpodobnost výskytu.  

4. Zaznamenat každý faktor do tabulky Pravděpodobnost výskytu – závažnost.  

5. Faktorům nejpravděpodobnějším a současně nejzávažnějším je třeba věnovat 

pozornost především. Faktory nejméně pravděpodobné a současně nejméně závažné 

poukazují na možný nesprávný výběr výroků nebo neefektivní využití zdrojů. 

Krok 2: Interní silné a slabé stránky:  

1. Pomocí vhodných participačních metod se pokusit na základě předem stanoveného 

systému nalézt silné a slabé stránky a následně jim přiřadit důležitost.  
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2. Pomocí vhodných participačních metod přiřadit jednotlivým výrokům jejich 

potenciální vliv na rozvoj kraje.  

3. Zaznamenat každý faktor do tabulky potenciál – důležitost.  

4. Faktorům s největším potenciálem i důležitostí je třeba věnovat pozornost především. 

Faktory s nejnižším potenciálem i důležitostí poukazují na možný nesprávný výběr 

výroků nebo neefektivní využití zdrojů. 

Krok 3: Využití tabulky SWOT pro přípravu strategie (Vize) 

• Strategie S-O sledují příležitosti, jež vhodně doplňují silné stránky kraje. Vychází ze 

silných stránek a nachází příležitosti.  

• Strategie W-O překonávají slabé stránky a sledují příležitosti. Jejich cílem je 

eliminovat slabé stránky pomocí nalezených příležitostí. Mnohdy není možné využít 

externí příležitosti vinou některé slabé stránky kraje. V této oblasti můžete analyzovat 

možné překážky (technologie, infrastruktura, právní podmínky atd.).  

• Strategie S-T nalézají způsoby využití silných stránek instituce ke snížení externího 

ohrožení. Kraj může využít své silné pozice ke snížení výskytu nebo eliminaci 

nalezených hrozeb.  

• Strategie W-T připravují defenzivní plán, jenž má souběžně eliminovat slabé stránky 

i externí hrozby. 

 

7.3.3. Praxe krajů 

Formulaci základního zaměření strategií se v praxi tvorby strategických dokumentů 

krajů ČR obecně nevěnuje velká pozornost. V rámci v současnosti platných 

strategických dokumentů (typu Strategií i Programů rozvoje) disponují obsahově 

plnou (rozpracovanou) vizí pouze kraje Ústecký a Jihomoravský. V ostatních 

případech se strategická vize omezují na stručná (a navíc v mezikrajském srovnání 

podobná) hesla. Dokumentuje to dále uvedená tab. č.11.    
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Tabulka č. 11 Vize rozvoje krajů ČR 

Středočeský kraj je hospodářsky silným, stabilním, konkurenceschopným a 

zdravým regionem, rozvíjejícím se v souladu se zásadami trvale udržitelného 

rozvoje. Obyvatelé Středočeského kraje mají podmínky ke kvalitnímu životu ve 

zdravém prostředí. 

Jihočeský kraj bude atraktivním a bezpečným regionem posilujícím svou 

konkurenceschopnost v rámci středoevropského prostoru, která bude postavena na 

zvyšující se kvalitě lidských zdrojů, šetrném využití potenciálu přírodního, 

historického a kulturního dědictví, na rozvoji a zvyšování dostupnosti veřejných i 

soukromých služeb pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky kraje a na podpoře 

územní vyváženosti mezi venkovským a městským prostorem při dodržování zásad 

udržitelného rozvoje. 

Karlovarský kraj, ekonomicky prosperující region, otevřený vůči evropským 

výzvám a impulzům, poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život založený 

na atraktivních přírodních podmínkách a sociálně vstřícném prostředí. 

Liberecký kraj je živý, zdravý, silný a dynamický region na bázi udržitelného 

rozvoje ve všech oblastech, s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na 

inovační produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou včetně využívání 

potenciálu cestovního ruchu. Liberecký kraj je region poskytující kvalitní podmínky 

pro život obyvatel, region se zdravým životním prostředím, region, který se 

harmonicky rozvíjí s využitím všestranné spolupráce. 

Královéhradecký kraj je atraktivní, dynamický, ekonomicky silný a sociálně 

stabilní region s vysokou životní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené 

Evropy a s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje a s úctou k tradicím. 

Pardubický kraj – rozvojově vyrovnaný kraj s vysokou kvalitou života zohledňující 

potřeby místních obyvatel, stabilní a prosperující ekonomikou fungující na principech 

udržitelného rozvoje, zdravým životním prostředím a efektivně fungující správou 

svého koordinovaného území. 

Kraj Vysočina chce být konkurenceschopným a zdravým regionem s moderní a 

fungující infrastrukturou a službami. Regionem s atraktivním a živým venkovem, ale i 

funkčními regionálními středisky. Regionem, který si váží svých obyvatel, svého 
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přírodního bohatství a dokáže vhodně využít jeho potenciálu. Regionem, který 

dokáže připravit lidské zdroje pro svůj další ekonomický rozvoj. 

Olomoucký kraj je krajem spokojených obyvatel, kteří jej považují za svůj domov 

a místo pro realizaci svých pracovních a osobních cílů. 

Zlínský kraj – region s moderní prosperující ekonomikou, s rostoucí životní úrovní a 

vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky.  

Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí. 

 

Pro krajské strategie je přitom typické, že deklarované vize jsou nejen vágní, ale ve 

většině případů (8) popisují jaký kraj je, ne jakým bude (1), resp. chce být (1). 

V případě Plzeňského kraje pak jakákoli vize vůbec chybí.  

„Polehčující okolností“ pro tento typ formulace rozvojových vizí je fakt, že zpravidla 

v konstrukci celého strategického dokumentu nehrají vize tak jako tak žádnou aktivní 

úlohu – ani jako reakce na získané analytické a prognostické poznatky (resp. jejich 

vyhodnocení), ani jako východisko pro tvorbu programových částí dokumentů. Ve 

většině případů tak bohužel kraje disponují strategickými dokumenty bez vlastní 

strategie… 

Pokud jde o procesní stránku věci, lze jen v případě zmíněných krajů Ústeckého a 

Jihomoravského dokumentovat obsahovou vazbu mezi vizí a předchozí analýzou 

(resp. vyhodnocující SWOT – analýzou), v ostatních případech představují vize de 

facto arbitrární výroky, jejichž zdroje lze jen obtížně identifikovat – zpravidla 

formálním odkazem na výroky obsažené v předchozí SWOT – analýze.    

Pokud jde o samotnou SWOT analýzu je v krajských strategických dokumentech 

většinou chápána jako shrnutí analýzy s jasnou převahou výroků, týkajících se 

Silných a Slabých stránek kraje, kde se může zpravidla opírat o bohatou škálu 

analytických informací. Formulace Příležitostí a Hrozeb má naproti tomu ve většině 

případů rovněž arbitrární charakter, čili opírá se o text analýzy jen sporadicky 

resp. formálně. Tato disproporce jistě souvisí s minimálním užitím prognostickým 

metod při tvorbě samotných analytických partií strategických dokumentů.  

V případě 2 krajů (Jihočeský, Karlovarský) ostatně SWOT analýza v aktuálních 

strategických dokumentech chybí vůbec. Pozitivním rysem u většiny ostatních krajů 
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je naopak fakt, že při výběru výroků SWOT – analýzy jsou (přinejmenším formálně) 

užity participační metody, čili výběr nemá ryze expertní povahu, ale podílejí se na něj 

– v té či oné míře – i širší grémia representantů politického, ekonomického a 

společenského života krajů.      

 

7.3.4. Doporučené řešení 

Návrh strategie je klíčovou, tvůrčí částí procesu tvorby strategického dokumentu. 

Návrh sestává z identifikace základních atributů strategického záměru (kde jsme a 

kam se chceme dostat), hledání, vytváření a formulování možných variant cest k 

dosažení globálního cíle strategie, zhodnocení variant a výběr strategických možností. 

Právě pro svůj tvůrčí obsah se tato fáze obtížně formalizuje. Ostatně pro správné 

formulování hlavního „produktu“ této fáze, tedy Vize rozvoje kraje, hrají nejdůležitější 

úlohu nápad a odvaha, nikoli přesné dodržování metodických pokynu.   

Pokud jde o podobu Vize lze proto doporučit jen několik obecných charakteristik: 

• 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.    
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Tvorba Vize rozvoje by se závazně měla opírat o komplexní (čili nikoli odvětvově 

dělenou) SWOT analýzu, souhrnně vyhodnocující vnější podmínky a vnitřní faktory 

rozvoje kraje, a o náměty strategií, které z rozboru SWOT analýzy vyplývají.   

 

 

7.4. Programová fáze 

 

7.4.1. Programová fáze dle MPVS 

Cílem této fáze je dle MPVS rozpracovat základní strategické směřování strategie 

stanovené v předchozí fázi a definovat další úroveň cílů strategie (např. specifické 

cíle, prioritní oblasti apod.). Další důležitou aktivitou této fáze je nastavení soustavy 

indikátorů – ukazatelů sledujících stav plnění jednotlivých stanovených cílů. 

K jednotlivým indikátorům by následně měly být nastaveny jak jejich cílové hodnoty 

(včetně data dosažení těchto hodnot), tak výchozí hodnoty (stav daného ukazatele 

v době tvorby strategie). 

Dalším úkolem této fáze je identifikovat možná opatření (programy, projekty či 

konkrétní aktivity), která povedou k naplnění nastavených cílů. Tato opatření jsou 

vypracována ve variantách a jsou následně hodnocena na základě stanovených 

kritérií. Po hodnocení jsou vybrána nejvhodnější opatření a je dopracován návrh 

strategie (obsahující již vizi, kompletní soustavu cílů, soustavu indikátorů a přehled 

opatření vedoucích k naplnění cílů).  

MPVS tedy uvažuje o těchto základních aktivitách: 

1) Zpracování cílů strategie, s cílem rozhodnout o počtu úrovní cílů, vypracovat 

strom cílů a popis a zdůvodnění samotných cílů,    

2) Nastavení soustavy indikátorů, s cílem definovat indikátory pro sledování 

jednotlivých cílů, stanovit jejich výchozí a cílové hodnoty a identifikovat zdroje 

dat  
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3) Identifikace variantních opatření, tedy programů, projektů či konkrétních aktivit, 

která povedou k naplnění nastavených cílů – od vytvoření jejich seznamu, přes 

revizi seznamu až po určení nákladů a výnosů jednotlivých opatření, 

4) Hodnocení a výběr opatření - na základě stanovených hodnotících kritérií, 

zhodnocení jednotlivých opatření a konečném výběru opatření do strategie 

5) Dopracování návrhu strategie. 

 

Doporučení MPVS se samozřejmě týkají spíše procesní stránky „odvíjení“ programu 

od stanoveného základního zaměření strategie, čili jako postupovat, méně se – 

pochopitelně – dotýkají obsahové stránky získávaného programu. Přesto mají, resp. 

mohou mít daná doporučení i pro tvorbu programových částí strategických 

dokumentů krajů velmi inspirativní význam. Jde zde totiž o „návod“ praktického užití 

procesu projektového řízení, které ve své technické podobě jsou de facto universální.    

 

7.4.2. Teoretické vymezení programová fáze 

Smyslem programové fáze je určení postupových kroků při realizaci (dříve 

definované) 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.  

Cíle by obecně měly být definovány v souladu s principy SMART. 

 

 

Vytvořené cíle by měly být SMART („chytré“): 
• S – specific (konkrétní) – navrhovaný cíl by měl přesně popsaný; 
• M – measurable (měřitelné) – dosažení stanoveného cíle by mělo být měřitelné; 
• A – achievable (dosažitelné) – cíle by měly být stanoveny tak, aby byly 

dosažitelné s přiměřenými nároky na zdroje a s úměrnými náklady; 
• R – result focused (zaměřené na dosažení výsledků) – navrhovaný cíl by měl vést 

primárně k dosažení konkrétních výsledků; 
• T – time-bound (časově ohraničené) – cíle by měly být naplněny ve stanoveném 

časovém rámci.  
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Dobře nastavené cíle tedy: 

• jsou realistické, to znamená, že jsou formulovány tak, aby jich bylo možno 

dosáhnout s využitím zdrojů a nástrojů, které kraj má a může mít 

k dispozici, 

• stanoví, čeho musí být prostřednictvím realizace strategie dosaženo, 

• umožní pochopit, jaká bude situace v dané oblasti po realizaci všech 

stanovených aktivit a opatření, 

• usnadní identifikaci a vytvoření vhodných opatření nutných pro naplnění 

stanovených cílů, 

• jsou vhodným prostředkem pro měření úspěšnosti realizace dané strategie. 

 

Počet úrovní cílů musí odpovídat složitosti a komplexnosti strategií řešeného 

problému. V případě krajských strategií lze doporučit (a odpovídá tomu i praxe velké 

části krajů) zpracovat dvě úrovně cílů. 

Při dekompozici cílů je přitom vhodné zajistit u podřazených cílů vazbu vždy jen na 

jeden nadřazený cíl, zajistit symetrii stromu cílů (tj. přibližně stejný počet podcílů na 

jeden cíl a konečně zajistit, aby cíle na stejné úrovni byly zpracovány ve stejné míře 

obecnosti, respektive detailu. Popis by měl obsahovat především: 

• zdůvodnění zařazení daného cíle, tj. především na jaké identifikované 

problémy reaguje, jakým způsobem přispěje k jejich odstranění (nebo 

omezení jejich dopadu), 

• jakým způsobem přispěje daný cíl k naplnění cílů vyšší úrovně, respektive 

stanovené vize a globálního cíle, 

• jaké jsou jeho vazby na ostatní cíle dané strategie, případně ostatních 

relevantních strategií, 

• jaké cíle oblasti nižší úrovně či jaká opatření povedou k naplnění daného 

cíle, 

• dopady dosažení daného cíle na cílové skupiny, 

• předpoklady a rizika naplnění daného cíle, 

• prioritu plnění daného cíle. 
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Souběžně s formulací stromu cílů by měla probíhat volba soustavy indikátorů – 

ukazatelů sledujících stav plnění jednotlivých stanovených cílů. Součástí programové 

části se ovšem indikátory stávají až po tom, kdy jim jsou nastaveny jak jejich cílové 

hodnoty (včetně data dosažení těchto hodnot), tak výchozí hodnoty (stav daného 

ukazatele v době tvorby strategie). Tento krok se současně prověrkou kvality 

zpracování analyticko – prognostické fáze.  

Indikátory musí být definovány pro všechny stanovené cíle, a to na všech 

úrovních hierarchie cílů. V případě, že by některý z cílů nebyl pokryt nějakým 

indikátorem, nebylo by možné sledovat pokrok plnění daného cíle ani vyhodnotit jeho 

naplnění po skončení implementace strategie. Podobně jako samotné cíle by i 

indikátory měly být SMART. Cílové hodnoty by proto měly být dostatečně ambiciózní, 

ale zároveň realistické – a především by měly odpovídat rozsahu plánovaných aktivit 

a množství finančních prostředků určených na realizaci strategie.  

Překážkou při formulaci stromu indikátorů se může stát dostupnost relevantních dat. 

I proto by tento krok měl obsahově navazovat na strukturu a obsah dříve provedené 

analýzy. Každý indikátor, pro který neexistuje vhodný (spolehlivý, dostupný atd.) 

zdroj dat, nebude využit a sledován a v důsledku toho je takový indikátor zbytečný, 

protože nebude využíván pro sledování dosahovaných (a dosažených) výsledků 

strategie, případně jejích dopadů.  

 

Druhým úkolem této fáze tvorby strategických dokumentů je identifikace možná 

opatření, která povedou k naplnění nastavených cílů. Opatření obecně je nástrojem, 

jehož prostřednictvím je daná strategie implementována a naplňovány její cíle. 

Mohou mít například podobu: 

• legislativní (např. v podobě návrhů úpravy stávajících nebo tvorby nových 

zákonů), 

• programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, 

• investic (např. do infrastruktury), 

• finančních nástrojů (např. dotace, půjčky apod.). 

 

Mezi opatření nepatří taková, u nichž je od počátku zřejmé, že:  
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• nejsou realizovatelná, 

• nebudou mít žádoucí dopad a účinek, 

• jsou nehospodárná (respektive poměr přínosů a nákladů je nepřijatelný), 

• nejsou nezbytná. 

 

V popisu opatření by nemělo chybět, jakým způsobem přispějí k naplnění 

příslušných cílů (smysl). Zároveň by mělo obsahovat jasnou a jednoznačnou 

obsahovou charakteristiku svého obsahu (obsah), kvantifikaci konkrétní výstupy 

(indikátor), alespoň předběžný odhad nákladů realizace daného opatření (náklady), 

potenciální zdroje financování, čas realizace a garanta realizace. Případně též etapy 

realizace, její rizika apod. 

 

7.4.3. Praxe krajů 

Tvorba programové části strategických dokumentů je (vedle fáze analytické) tou částí 

krajských strategických dokumentů, které je věnována největší pozornost, a jsou zde 

také naakumulovány největší praktické zkušenosti.   

 Co se týče formální struktury programových částí krajských strategických 

dokumentů, obsahují různě vysoký i široký strom cílů. Jeho nejvyšší patro je 

„obsazeno“ v aktuálních dokumentech bez výjimky u všech krajů, přičemž počet zde 

definovaných cílů kolísá ve velmi malém rozpětí: od 4 do 6. Tyto „nejvyšší“ cíle jsou 

zpravidla formulovány velmi široce, přičemž dle úzu jednotlivých krajů nesou rozdílné 

označení.  

Kupodivu nejčastěji jde o název „Priority“, což není z hlediska sémantického i 

logického právě šťastné: vyvolává to dojem, že prioritou, tedy něčím co bylo na 

základě předem stanovených kritérií vybráno z hlediska významu či časové 

naléhavosti, jsou celé široké, resp. široce definované oblasti, v součtu „priorit“ pak 

prakticky vše. Užití pojmu „Priorita“ však přesto dává v současné praxi smysl, uváží-li 

se, že jedním z úkolů tohoto „nejvyššího patra“ cílů je nahradit zpravidla chybějící či 

nefunkční Vizi… Přesto se zdá, že lépe vystihuje povahu tohoto „patra“ název 

Strategický cíl. Ten je však prakticky užit jen v menšině krajů. 
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Pokud jde o volbu zaměření nejvyššího patra stromu cílů (nejčastěji v dokumentech 

nazývané jako „Priority“) je obsah aktuálních strategických dokumentů málo pestrý, 

jak ukazuje dále uvedená tabulka č. 12. 

 

Tabulka č. 12 Zaměření strategických cílů ve strategických dokumentech 
krajů 
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 

Zdroj: Analýza Strategických dokumentů krajů (Přikryl 2014, AK ČR). 

 

A nejde zde jen o nedostatečnou „vynalézavost“ zpracovatelů této fáze tvorby 

strategických dokumentů: velmi podobné je nejen označení těchto cílů, ale často i 

jejich samotný obsah (popis). Důvodem tohoto jevu je zřejmě záměrné 

přizpůsobování obsahové struktury stromu cílů (předem známé) struktuře dotační 

nabídky (ze zdrojů EU), která evidentně hraje významnější roli než specifika lokálních 

reálií.   

Druhé patro cílů je již obsaženo jen v polovině aktuálně platných dokumentů (7). 

V druhé polovině krajů je toto patro „přeskočeno“ a po prioritách/ strategických cílem 

následuje rovnou návrh opatření. Tam, kde toto patro nechybí, se počet cílů 

pohybuje v rozpětí od 15 do 37. Bohužel nižší číslo neznamená přísnější koncentraci 

strategie na vybrané cíle, ale zpravidla jen vyšší míru obecnosti zpracování popisu 

cíle. Toto druhé patro se označuje buď jako „strategický cíl“, nebo – což je přesnější 

– jako specifický cíl.  

Obecně jen zřídka naplňují v dokumentech krajů prakticky užité popisy cílů pravidlo 

SMART. Jedno, ale zpravidla více jeho zásad je porušováno. Universálním 

„prohřeškem“ je například absence měřitelnosti cílů, i tam, kde tomu povaha daného 

cílenení na překážku. 
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Pokud jde o formulaci a výběr Opatření, jejichž prostřednictvím by se dříve 

definované Cíle měly naplňovat, nezdá se, že by byl daný proces striktně 

formalizován. Zejména kritéria výběru Opatření (z jejich širšího, předběžného 

seznamu) nejsou pevně stanoveny v žádném z krajů. Důvodem – a do značné míry i 

omluvou – tohoto stavu je široké používání participačních metod při odvozování jak 

cílů, tak opatření: klíčovým pro výběr toho či onoho Opatření se tak stává dosažený 

konsensus, nikoli expertní odhad nákladů a výnosů, resp. rizik daného Opatření.     

Počet Opatření v jednotlivých strategických dokumentech krajů již poměrně extrémně 

kolísá: od 17 do 125. Opět to ale spíše vypovídá o „formulační praxi“ jednotlivých 

krajů, než do více či méně důsledném uplatnění principu koncentrace při tvorbě 

strategie. Svou roli zde opět hraje snaha těmito formulacemi zvýšit pro kraj „dotační 

potenciál“. Počet Opatření a ještě více komplexnost jejich popisu konečně úzce 

souvisí s tím, zda programová část strategického dokumentu aspiruje či neaspiruje 

na stanovení i taktických úkolů v podobě konkrétních aktivit či projektů. A toto 

aspirace je zřetelná ve většině krajských strategických dokumentů. Přes svůj 

úctyhodný počet nicméně konkrétní projekty programovou část dokumentu zpravidla 

příliš nezatěžují, neboť jsou – až na řídké výjimky – uváděny jen v podobě holého 

výčtu možných námětů. 

Užití stromu cílů v aktuálně platných strategických dokumentech ilustruje dále 

uvedená tabulka č. 13. 

 
Tabulka č. 13 Úroveň cílů ve strategických dokumentech krajů          
Úroveň 
cílů 

SČK JČK PLK KVK ÚK LK KHK PAK KV JMK OK ZK MSK

1 5 5 6 6 5 5 4 4 5 4 4 4 5 
2 17 - 37 24 - - 19 15 - - - 16 31 
3 31 17 125 61 21 25 36 26 16 24 21 63 - 
4 305 603 705 - 247 305 - 168 67 198 228 172 - 

1. = Priorita (6), Prioritní oblast (3), Strategické cíle (3), Globální cíle (1), 

2. = Strategické cíle (3), Specifické cíle (3), Cíle (1),  

3. = Opatření (10), Oblasti podpory (1), Úkoly (1), 

4. = Aktivity/ Projekty 

Zdroj: Analýza Strategických dokumentů krajů (Přikryl 2014, AK ČR). 
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Přes velkou péči, která je tvorbě programových částí strategických dokumentů 

přikládána, nelze současnou praxi označit za adekvátní. Signalizuje to i výše uvedený 

rozbor formální struktury daných partií strategií, z něhož vyplývají zejména tyto 

slabiny programotvorných aktivit krajů: 

• Nízká míra koncentrace pozornosti vybraným cílům a opatřením. 

Programové části strategií tíhnou (zpravidla vědomě) k záměrně širokému 

záběru, 

• Nedostatečné uplatnění pravidla SMART při formulaci obsahu cílů, 

zejména pokud jde o jejich měřitelnost, 

• Neexistující, nepřesná nebo neznámá (předem) formulovaná kritéria 

výběru Opatření do strategie.   

  

7.4.4. Doporučené řešení 

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, 

• 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 kritéria výběru Opatření do 

strategie.   

 

   

7.5.  Implementační systém  

 

7.5.1. Implementační systém dle MPVS 

Cílem této fáze jedle MPVS vypracovat podrobný plán implementace strategie 

jako základní předpoklad její úspěšné realizace. Plán implementace by především měl 

definovat, resp. nastavit: 
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• hierarchickou strukturu prací zahrnující konkrétní úkoly pro realizaci 

vymezených opatření včetně subjektů odpovědných za jejich splnění a určení 

výstupů realizace těchto opatření, 

• implementační strukturu včetně systému řízení změn, systém řízení rizik a 

předpoklady úspěšné realizace strategie, 

• systém monitorování naplňování cílů strategie, 

• systém evaluace strategie, 

• komunikační plán strategie, 

• rozpočet a zdroje financování strategie, 

• časový harmonogram implementace strategie. 

 

Plán implementace strategie by tedy v souhrnu měl obsahovat všechny podstatné 

body „návodu“, jak se s připravovaným strategickým dokumentem má pracovat po 

jeho schválení. MPVS ovšem řeší přípravu na budoucí implementaci jen v procesní 

rovině.  

 

7.5.2. Teoretické vymezení implementačního systému 

Správné nastavení implementačního systému je de facto klíčovým předpokladem 

smysluplnosti všech předchozích fází tvorby strategických dokumentů: bez něj se 

strategické plánování stává samoúčelem bez kontaktu s realitou. A nejen to. Pokud 

strategický dokument neobsahuje návod své vlastní implementace, lze úspěšně 

pochybovat o tom, že by pořizovatel této dokumentace měl úmysl ji využít jako 

nástroj růstu kvality a účinnosti strategického řízení svého rozvoje. 

Strategické řízení na úrovni krajů je totiž regulovaným a cílevědomým procesem, 

jehož smyslem je formulace, veřejné přijetí a zejména následná realizace 

dlouhodobých cílů rozvoje krajů. Pro dosažení tohoto smyslu strategického řízení 

jsou nutné a charakteristické tyto rysy a předpoklady (Tabulka č. 14), které vesměs 

spadají do rámce implementačních technik (regulace opřená o strategický 

dokument, tomu přizpůsobený strategický management, organizační a 

personální zabezpečení). U jmenovaných rysů a předpokladů je v tabulce uvedena 
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také další literatura, která se týká teoretického vymezení implementačního systému, 

jako základu praktické realizace strategického řízení krajů.  

 

Tabulka 14 Rysy a předpoklady strategického řízení na úrovni krajů   

Zdroj: Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení 

v krajích. 2013. Praha: CESES FSV UK.    

Rys Předpoklad Doporučující zdroje pro další 

studium 

Cílevědomá regulace 
informačně opřená o 
strategické 
dokumenty 

Řízení nasměrované 
dlouhodobě dopředu (ex 
ante) podle předem jasně 
stanovených a 
vyhodnotitelných cílů. 

Ochrana,F.: Manažerské metody ve 
veřejném sektoru (teorie, praxe a 
metodika uplatnění). Praha: Ekopress, 
2007. 
Ochrana, F. – Půček, M.: Efektivní řízení 
a zavádění změn ve veřejné správě 
(realizace Smart Administration 
v podmínkách ČR). Praha: Wolters 
Kluwer, 2012.  
Potůček, M. a kol.: Jak jsme na tom. A 
co dál? – Strategický audit České 
republiky. Praha, Centrum pro sociální a 
ekonomické strategie, 2005. 

Strategický 
management 

Na úrovni kraje existuje 
fungující strategický 
management. Kraj je 
veden politiky, kteří jsou 
lídři strategického řízení. 

Půček, M. – Ochrana, F. a kol.: Chytrá 
veřejná správa. Kohezní politika. Praha, 
MMR, 2009.  
Rektořík,J. – Šelešovský, J. a 
kol.:Kontrolní systémy veřejné správy 
a veřejného sektoru. Praha, Ekopress, 
2009. 

Organizační 
předpoklady 

Na úrovni kraje existují 
struktury, které mají ve 
svých působnostech 
obsažen výkon 
strategického řízení a 
reálně jej vykonávají 

Ochrana, F. – Půček, M.: Dosahování 
úspor a omezování plýtvání ve veřejném 
sektoru Praha, Wolters Kluwer, 2012.  
Rektořík, J. - Šelešovský,J.:Strategie 
rozvoje měst, obcí, regionů a jejich 
organizací. Masarykova univerzita Brno, 
Fakulta ekonomicko – správní, Brno. 
1999. 

Personální 
předpoklady 

Na úrovni kraje existuje 
odborně připravený 
personál k provádění 
strategického řízení 

Ochrana, F. – Půček, M.: Efektivní řízení 
a zavádění změn ve veřejné správě 
(realizace Smart Administration 
v podmínkách ČR). Praha: Wolters 
Kluwer, 2012. 
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7.5.3. Praxe krajů 

Většina dosud kraji pořízených komplexních strategických dokumentů jakoukoli 

zmínku o postupech své vlastní realizace postrádala. Dílem proto, že se 

předpokládalo, že dokument schválený zastupitelstvem se „nějak“ promítne do 

činnosti volených i výkonných orgánů kraje „automaticky“. Což se zpravidla 

nenaplnilo. Druhý důvod mohl souviset s častým účelem pořizování strategické 

dokumentace kraji: pokud měla sloužit hlavně jako argumentační podklad pro 

přípravu projektových žádostí kraje o dotace ze SF EU, přičemž úspěch těchto žádostí 

byl z velké části dílem náhody, nebyla a ani nemohla být absence popisu 

implementačního mechanismu ve strategických dokumentech pociťována ze strany 

jejich pořizovatelů nijak úkorně.  

V současnosti se ale i v tomto bodě situace zlepšuje, přinejmenším po formální 

stránce. V aktuálních Strategiích či Programech rozvoje je již vřazena kapitola o 

implementaci vložena do strategických dokumentů v případě 8 krajů. Do jaké míry je 

obsah těchto kapitol brán jako praktický návod pro implementaci, o tom viz kap. 9.3. 

           

7.5.4. Doporučené řešení 
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, 
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• 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. 

 

 

7.6. Schvalovací fáze 

 

7.6.1. Schvalovací fáze dle MPVS 

Cílem této fáze je dle MPVS schválit vypracovanou strategii včetně jejího plánu 

implementace, případně strategii upravit podle požadavků příslušných aktérů tak, aby 

následně byla schválena.  

V případě, že je strategie schválena, je zároveň v této fázi celý projekt tvorby 

strategie ukončen a formálně uzavřen. Pokud strategie schválena není, tak tím buď 

projekt tvorby strategie také končí a musí být uzavřen, nebo je strategie vrácena k 

přepracování a vrací se (v závislosti na míře potřebných změn) do některé 

z dřívějších fází tvorby strategie. 

Konkrétní postupy doporučené v MPVS pro tuto v zásadě jednoduchou fázi tvorby 

strategického dokumentu jsou z hlediska potřeb krajů ČR bohužel příliš komplikované 

a z velké části i prakticky nepoužitelné. Pro ilustraci uvádíme, co MPVS pod touto fází 

chápe, resp. jaké základní aktivity pro ni definuje:    

1) Revize a dopracování plánu schvalování strategie s cílem určit u každého 

z aktérů, zda má právo klást připomínky, ale strategii neschvaluje, zda má přímý 

vliv na schválení strategie či zda je jeho souhlas bezpodmínečně nutný.   

2) Interní připomínkování a schválení strategie, s cílem shromáždit a vypořádat 

připomínky v rámci instituce, která je za přípravu strategie zodpovědná (u kraje 

zpravidla KÚ) v zájmu konečných interních úprav strategie, 
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3) Externí připomínkování a schválení strategie s obdobným cílem i postupem jako u 

předchozí aktivity. 

4) Uzavření projektu (aktivita projektového řízení), s cílem vypracování Závěrečné 

zprávy, rozpuštění zúčastněných týmů a kompletace projektových dokumentů,  
 

Třebaže MPVS velmi podrobně popisuje v celku triviální úkony, které by měly završit 

přípravu strategického dokumentu jeho „oficiálním“ schválením, nechává naopak 

stranou některé aspekty, které v praxi schvalování krajských Strategií či Programů 

rozvoje komplikují. V prvé řadě jde o vyhodnocování strategií v procesu SEA a o 

(s tím částečně se překrývající) problém zapojení veřejnosti do tohoto schvalování.     

 

7.6.2. Teoretické vymezení schvalovací fáze 

Schválením Zastupitelstvem kraje získává připravený návrh strategie politickou 

legalitu. Z expertně (případně i participačně) zpracovaného dokumentu se tímto 

krokem stává oficiální, obsahově konkrétní a veřejně kontrolovatelné vyjádření 

strategického veřejného zájmu kraje. V tomto smyslu upracuje proces schvalování 

strategických dokumentů i Zákon o krajích. Právní stránku věci, tedy získání legality, 

je ovšem třeba odlišit od získání legitimity dokumentu. O té ovšem nerozhoduje 

jednorázový akt hlasování Zastupitelstva. Podstatná pro ni je veřejná akceptace 

uvažované strategie, pro niž důležitou, nikoli však jedinou podmínkou je maximální 

zapojení aktérů i široké veřejnosti do přípravy strategického dokumentu. Stejně 

důležitou podmínkou legitimity strategického dokumentu je také skutečnost, že jeho 

záměry budou „brát vážně“ i instituce veřejné správy stojící „nad“ či „pod“ 

krajem. Konečně třetí podmínkou legitimity dokumentu je aplikace racionální 

metodiky jeho tvorby, tak aby bylo možné posoudit relevanci důkazů, které přináší 

a strategických záměrů, které jsou z nich odvozeny.  

         

7.6.3. Praxe krajů 

Proces schvalování krajských strategií probíhá v současné době poměrně jednotně a 

poměrně nekomplikovaně, a to v linii:  
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a) Řídící skupina (tým pověřený koordinací prací na strategii), resp. Odbor 

– pořizovatel strategické dokumentace,    

b) Pověřený Výbor zastupitelstva, 

c) Rada kraje, 

d) Zastupitelstvo kraje. 

Než se tedy návrh dostane na pořad Zastupitelstva je podroben několikerému 

formálnímu či neformálnímu připomínkování. Nepřekvapuje tedy, že ve většině 

případů jsou komplexní strategické dokumenty schvalovány (takřka) jednohlasně. To 

ostatně odpovídá i poslání strategických dokumentů při formulaci dlouhodobého, 

společného zájmu dané krajské komunity. 

 

Zvláštní problém schvalování krajských strategií představuje zákonem daná povinnost 

jejich vyhodnocení z hlediska udržitelného rozvoje (hodnocení SEA). Tato povinnost 

občas sebou přináší zdržení předkladu návrhu strategie do Zastupitelstva, často 

nutnost dodatečných (a z hlediska konceptu strategie často neorganických) zásahů 

do obsahu strategie, a takřka vždy komplikaci jak vlastně aspekty udržitelnosti ve 

strategických dokumentech hodnotit.  

Jádrem SEA (Strategic Environmental Assessment), je ochrana společnosti 

před nežádoucím, resp. nezvratným poškozením životního prostředí z titulu 

realizace strategických záměrů formulovaných v připravené Strategii či Programu 

rozvoje kraje. Druhým pilířem hodnocení SEA je veřejnost, čili povinnost zpřístupnit 

strategii veřejnému připomínkování a zajistit veřejné projednání jak strategie 

samotné, tak jejího environmentálního vyhodnocení. Třetím pilířem je odbornost: 

hodnocení SEA mohou vypracovat jen autorizované osoby.    

Účelem SEA je tedy posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích 

dokumentací za životní prostředí. Koncepcí se podle § 3 písm. b) zákona č. 

100/2001 Sb. rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo 

zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované 

nebo ke schválení předkládané. Ve vztahu k posuzování vlivů se dále podle § 10a cit. 

zákona rozlišují koncepce posuzované vždy a koncepce, o jejichž posouzení se 
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rozhoduje ve zjišťovacím řízení. To se ovšem „standardní“ Strategie či Programu 

rozvoje kraje netýká.   

Pro posuzování územně plánovací dokumentace (ÚPD) platí dle § 10i cit. zákona 

zvláštní ustanovení. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních typů koncepcí je 

zpracování a projednání ÚPD jasně stanoveno příslušnou legislativou, tj. zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je i proces 

posuzování vlivů ÚPD navržen tak, aby respektoval jednotlivé kroky a fáze přípravy 

ÚPD.  

Průběh procesu SEA je zákonem poměrně přesně stanoven, což sebou na druhé 

straně přináší riziko procesního pochybení. Pravidla se týkají zveřejňování 

informací (ve všech fázích hodnocení) a Oznámení o zahájení prací na tvorbě nebo 

změnách koncepce (povinnost předkladatele koncepce):náležitosti oznámení 

stanoví příloha č. 7 zákona o posuzování vlivů. Dále je upraveno Zjišťovací řízení a 

postup vlastního Vyhodnocení (povinnost předkladatele koncepce vybrat 

odborníka - autorizovanou osobu). Po zpracování vyhodnocení musí předat 

předkladatel koncepce příslušnému úřadu návrh koncepce, jehož nedílnou součástí je 

vyhodnocení (dokumentace SEA). Pokud vyhodnocení SEA obsahuje všechny 

náležitosti, požádá příslušný úřad o vyjádření dotčené správní úřady a dotčené 

obcím.  

Předkladatel koncepce je rovněž vždy povinen zajistit veřejné projednání 

návrhu koncepce a jejího vyhodnocení v rámci SEA. Projednání nemůže být konáno 

dříve než po uplynutí 30 dnů od předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. 

Informace o místě a konání musí být zveřejněny nejméně 10 dnů předem. Z jednání 

se pořizuje zápis, který předkladatel zveřejní na internetu a zašle příslušnému úřadu 

(do 5 dnů od konání projednání). Každý může také zaslat své písemné 

vyjádření k návrhu koncepce (jehož součástí je i vyhodnocení) příslušnému úřadu 

nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání. V téže lhůtě může zaslat 

předkladatel příslušnému úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení.  

Konečně na základě návrhu koncepce, vyjádření k němu podaným a veřejného 

projednání vydá příslušný úřad stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Stanovisko může být: 
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• záporné (nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska možných negativních 

vlivů),  

• kladné bez připomínek (v praxi se neobjevuje), nebo  

• kladné s omezujícími podmínkami (nejčastější případ) 

 

Stanovisko dále může: 

• navrhnout doplnění návrhu koncepce, popřípadě  

• navrhnout kompenzační opatření a  

• opatření ke sledování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující 

orgán (Zastupitelstvo kraje) je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající 

ze stanoviska ke koncepci (a pokud tak neučiní, zdůvodnit to).  

Přes tato přesná a přísná pravidla vyhodnocování krajských strategií na životní 

prostředí zůstává bohužel pravdou, že v praxi zůstává proces SEA ve vztahu k tvorbě 

a schvalování strategické dokumentace formální a nepříliš efektivní aktivitou.  

Hlavním důvodem je fakt, že cíle formulované ve strategiích jsou velmi obecné, než 

aby bylo možné seriózně určit jejich dopady na životní prostředí, a naopak 

výčet konkrétních projektů (pokud jsou v dokumentaci obsaženy) je tak rozsáhlý, že 

v hodnocení i ve stanoviscích úřadu (MŽP) nezbývá, než odkázat na jejich hodnocení 

v procesu EIA. Druhým důvodem jednorázovost veřejného projednávání 

v rámci SEA: kdo se nezúčastnil tvorby dokumentu v předchozích fázích, nemá 

velkou šanci se v obsahu, a zejména v logice jeho stavby, orientovat. Fakticky tak 

vede veřejné projednávání a následné připomínkování strategií ze strany veřejnosti 

spíše k diskreditaci participačních metod, než k jejich účinnému využití.  

Proces SEA tak v praxi (a nejen z důvodů výše uvedených) přináší kromě nákladů 

(finančních i časových) jen malé výsledky. Stanoviska vydávaná MŽP jsou vesměs 

kladná s tím, že stanovené podmínky jsou více či méně obecné a proklamativní. 

Pokud již na základě hodnocení či stanoviska SEA dochází k úpravám obsahu návrhu 

strategie, nejčastěji jde o doplnění indikátorů o environmentální, o slovní 

upřesnění pasáží, týkajících se přímo ochrany přírody a krajiny a dodatečné 
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zařazení environmentálně laděných projektů (do beztak již „košatých“ 

projektových zásobníků….). 

Vyhnout se tomuto procesu však kraje nemohou, nejen s ohledem na českou 

legislativu. Pokud má strategický dokument posloužit jako argumentační východisko 

přípravy projektových žádostí o dotace (ze SF EU), musí být „evropsky konformní“ a 

respektovat, že povinnost posoudit vlivy provádění koncepcí na životní prostředí je 

zakotveno i v právu EU (Směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 

27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na ŽP). 

Přitom sama myšlenka hodnocení udržitelnosti navrhované strategie není chybná. 

Chybou je ale, že toto hodnocení: 

• nastupuje až v okamžiku, kdy je strategie hotova, tedy v okamžiku, kdy 

hodnotitel nemůže vstupovat „do hry“ jako partner, 

• udržitelnost je chápána v úzce environmentálním chápání, 

• veřejnost není podrobně obeznámena s předchozím procesem tvorby 

dokumentu a s argumenty, které vedly k volbě navržených strategických 

záměrů,   

• jeho proces je příliš reglementován, čímž sám (třebas nechtěně) staví do 

popředí procesní a nikoli obsahovou stránku hodnocení.  

Odstranit tyto slabiny lze přitom relativně jednoduše. Totiž tím, že hodnocení vlivu na 

životní prostředí (resp. na udržitelnost komplexně) bude obsaženo v každé fázi tvorby 

strategického dokumentu (průběžná SEA), a tím, že budou ve všech fázích 

v maximálně možné míře využity participační metody. Za těchto podmínek má 

šanci se zákonem stanovené vyhodnocování stát nikoli formálním „verdiktem“, ale 

smysluplným završením trvale probíhajících procesů.  

 

7.6.4. Doporučené řešení 

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: 
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a) 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“. 

b) 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.  
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8. Participace při tvorbě, implementaci a hodnocení strategií 
krajů  
 
 
Spolupráce a komunikace se zainteresovanými stranami je jedním z nejdůležitějších 

procesů při tvorbě strategie. Spolupráce a komunikace může v průběhu plánovacího 

procesu nabývat různých podob. Ještě před zahájením plánovacího procesu si 

veřejný rozhodovatel musí uvědomit výhody, které mu intenzivní komunikace a 

spolupráce s klíčovými aktéry přinese, ale i limity, se kterými se bude muset 

vypořádat.  

Lze identifikovat celou řadu argumentů pro užší spolupráci s klíčovými aktéry. 

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů například hovoří 

o těchto (Ministerstvo vnitra, 2009): 

• Proces přípravy materiálů se stává kvalitnější. Hledání řešení se účastní více 

aktérů, čímž se zvyšuje možnost objevovat nová řešení. Účastníci si vzájemně 

vyměňují informace, učí se od sebe navzájem.  

• Výsledkem procesu je obsahově lepší (příp. kompromisní) řešení, které má 

výraznou veřejnou podporu. Zúčastnění aktéři berou takové rozhodnutí více za 

své a mají daleko větší zájem kontrolovat jeho naplnění. Proces je tak 

efektivnější. 

• Proces konzultování znamená především komunikaci s lidmi, sdílení emocí, 

navázání nových kontaktů. Dochází tak k budování nových vazeb a vztahů např. 

uvnitř dané odborné komunity. Tyto nové vazby pak do budoucna usnadní další 

společnou práci a dochází tak k budování sociálního kapitálu. 

• Zprůhledňování procesu přípravy vládních dokumentů přispívá ke snižování 

rizik korupce. 

• Pro dokumenty vzniklé konsensuální cestou se obvykle snáze nachází politická 

podpora. 

• Všechna výše uvedená pozitiva posilují důvěru veřejnosti v demokratický 

systém.  
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Jakkoliv je užší spolupráce a komunikace nezbytná, nelze ji nekriticky aplikovat 

na všechny situace a klíčové aktéry. Vědomí nedostatků a limitů participačních 

procesů zvyšuje šance, že navržený plánovací proces se zabudovanými participačními 

prvky bude celkově úspěšný. Existují např. následující limity participačních přístupů 

(Ministerstvo vnitra, 2009): 

• Mezi konzultovanými subjekty se mohou objevit nátlakové skupiny, které se 

budou snažit celý proces ovlivnit ve svůj prospěch. 

• Celý proces se nutně stává nákladnějším a delším. 

• V některých situacích a tématech nelze zapojování veřejnosti použít. Při 

zapojení veřejnosti je zejména nutné respektovat limity dané zákonem, například 

z hlediska ochrany osobních údajů nebo utajovaných skutečností.  

 

Uvedené výhody i limity lze jednoznačně vztáhnout i na krajskou úroveň v ČR. 

Komunikace a zapojování aktérů do tvorby strategických dokumentů se odehrává 

v různých rovinách, resp. s různou mírou intenzity zapojení, což je třeba před 

zahájením prací na strategii respektovat.  

 
 
 

8.1. Stupně zapojení aktérů 
 
Každý stupeň zapojení aktérů klade odlišné nároky jak na aktéry samotné, tak na 

veřejné autority. V současné době existuje celá řada přístupů, které umožňují třídit 

různé participační přístupy. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o tzv.participačním 

žebříku (Arnstein, 1967). Pro praktickou potřebu lze definovat 5 základních stupňů 

zapojení aktérů.  Pro lepší pochopení jednotlivých stupňů zapojení aktérů je vhodné 

číst níže uvedený přehled odspodu (tedy od informování po rozhodování). Směr zdola 

- nahoru totiž lépe vystihuje rostoucí intenzitu komunikace a spolupráce s aktéry – 

viz Tabulka č. 15.   
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Tabulka 15 Stupně zapojení aktérů 

Stupeň Popis Využití Možné metody 
Rozhodování Veřejná autorita může 

delegovat pravomoc 
přijmout rozhodnutí na 
samotné aktéry.  

Jen v ojedinělých 
případech a je třeba 
jasně definovat aktéry, na 
které je rozhodovací 
pravomoc delegována.  

Referendum 
… 

Partnerství Vzájemná spolupráce 
na daném tématu 
(nejen výměna 
informací) na 
partnerské bázi. 
Rovnocenné postavení 
aktérů i veřejné 
autority 

Mělo by se týkat zejména 
klíčových aktérů. 
Vyžaduje dostatečnou 
kapacitní připravenost ze 
strany všech 
zúčastněných (čas, 
znalosti, zdroje atd.) 

Workshopy 
Pracovní skupiny 
Komise, rady 
… 

Konzultace Obousměrný 
komunikační tok mezi 
aktéry navzájem a 
veřejnou autoritou. 
Dochází k vyjasňovaní 
situace, předkládání 
argumentů, 
vzájemnému 
vysvětlování  

Může se odehrávat přímo 
(ve stejném čase, místě 
atd.) nebo i nepřímo 
(např. využitím ICT) 

Veřejná setkání 
Veřejné debaty 
Pracovní konference 
Šetření v terénu 
Interaktivní výstavy a 
prezentace 
Happeningové akce 
s interaktivními prvky 
… 

Připomínkování Jednosměrný 
komunikační tok od 
aktérů směrem 
k veřejné autoritě. 
Předávány jsou 
požadavky, potřeby, 
kritika, přání a další 
nápady aktérů.  

Zpětná vazba (často ve 
formě kritiky či 
nesouhlasu) k již 
připravenému 
rozhodnutí/realizaci atd.  
Vhodnější je získání 
názorů a pohledů na 
dané téma před tím, než 
bude zahájen rozhodovací 
či implementační proces. 

Rozhovory 
(individuální, 
skupinové, focus 
groups) 
Občanský/expertní 
panel  
Dotazníková šetření 
Otevřená telefonní 
linka 
Schránka důvěry

Informování Jednosměrný 
komunikační tok od 
veřejné autority 
směrem k aktérům. 
Nejnižší stupeň a 
předpoklad pro 
dosažení dalších 
úrovní. 

Informování ex ante 
(předem o 
připravovaných akcích) je 
lepší než informování ex 
post (o tom, co již bylo 
uskutečněno)  

Úřední deska 
Tiskové konference 
Letáky a plakáty 
Publikace a brožury 
Media 
Výstavy a prezentace 
… 

Pramen: Převzato a doplněno z Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních 
kapacit strategického řízení v krajích.CESES FSV UK, 2013 
 

Ačkoliv se jednotlivé stupně liší intenzitou komunikace, resp. rozsahem pravomocí, 

které jsou delegovány z veřejného rozhodovatele na další aktéry, nelze jednoznačně 
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říci, že vyšší stupeň je kvalitativně lepší. Každý stupeň komunikace a spolupráce 

s aktéry má své výhody a nevýhody.  

 

Informování – lze chápat jako základní předpoklad dosažení i dalších stupňů 

zapojení veřejnosti. Bez informování (zde chápaného jako jednosměrného 

komunikačního toku směrem k aktérům) není možné dosáhnout dalších úrovní práce 

s aktéry.        

Povinnost informovat veřejnost je koneckonců zakotvena i v českém právním řádu.  

Pro potřeby této kapitoly je ale dobré zdůraznit zejména aktivní přístup 

k informování, kdy krajská samospráva sama a aktivně poskytuje srozumitelné, úplné 

a objektivní, snadno dostupné a zejména včasné informace. Z procesního hlediska je 

informování kontinuální proces (více viz Plán komunikace a spolupráce dále v textu). 

Úplné, objektivní a srozumitelné informování eliminuje prostor pro šíření různých 

polopravd, spekulací a nedorozumění ze strany aktérů. Zároveň pomáhá udržet 

aktéry v kontaktu s probíhajícím procesem strategického plánování, zvyšuje důvěru 

v daný proces a motivuje aktéry zapojit se.  Na druhou stranu je informování 

(zejména dlouhodobé a průběžné) relativně nákladné (zejména pokud chceme 

informovat některé specifické cílové skupiny).        

Pochopitelně existuje velké množství metod, které lze pro informování využít.  Jen 

ukázkově uvádíme:   

• Tištěné informační materiály (letáky, skládačky, brožury, publikace, jejichž 

obsah je určován dle fáze tvorby strategie, tedy od úvodní informace, přes 

vstupní data, důvody pořízení strategického dokumentu, souhrn analýz, 

základní parametry vytvořené strategie atd.), které jsou široce dostupné.  

• Vkládání letáků do krajských novin je specifikem práce s veřejností při 

vrcholných meznících tvorby strategie, jakou je např. průzkum názorů a 

podnětů pro analytickou fázi tvorby strategie, nebo prezentace výsledků a 

seznámení s nosnými vizemi schválené strategie. 

• Tiskové konference – setkání s médii ve snaze dosáhnout široké 

informovanosti, využití v krajích rozšířených medií masové komunikace. 
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• Informační vstupy v regionálních televizích – vyžaduje značnou míru 

kreativity pro spojení obrazového doprovodu se sdělovaným obsahem, je 

vhodná dramaturgická příprava série krátkých, úderných, jednooborových, 

pokud možno vtipných šotů s určením jednotlivým cílovým skupinám a 

podskupinám. Náročná příprava ale i vysoká míra „zasažení“ oslovené 

populace. 

• Výstavy a putovní výstavy – zdůraznění kontinuity a potřeby hledání a 

stanovení směřování kraje – spojení prezentace reálií, krás a již realizovaných 

změn kraje s potřebou dalších vizí a náznakem jejich přínosů a realizací. 

Kromě tradičních výstavních prostor formou panelů vyjít i do ulic a na náměstí, 

veřejných prostranství tak, aby jednoduchou a názornou formou byl osloven a 

informován co nejširší vzorek populace. Vždy musí být uvedeno „Kdo, Proč, 

Kdy, Jak a Kde“ lze získat průběžně informace! 

 

Základním komunikačním prvkem by však měl zůstat web kraje. Internetová 

prezentace je dnes nejrychlejším a nejrozšířenějším a nejvyhledávanějším zdrojem 

informací. Sdělení a dokumenty musí být umístěny přehledně, lze kombinovat 

základní sdělení o záměru a postupu na oficiálních krajských stránkách s odkazem na 

samostatné webové stránky procesu tvorby strategie. Tato forma umožňuje 

operativní interaktivitu a zpracovávání dotazů, připomínek a podnětů během celého 

procesu tvorby a realizace strategických dokumentů. Specifickým případem 

informování je dostupnost a zveřejnění platných strategických dokumentů na 

webových stránkách kraje. Přes značně vysoký počet strategických dokumentů 

doposud zpracovaných na úrovni krajů je povědomost o těchto okolnostech jak u 

úředníků, tak i veřejnosti minimální. Nepřímým dokladem toho může být už jen sama 

dostupnost informací o platných strategických dokumentech: samotné umístění 

dokumentů, resp. jejich komplikovaná dohledatelnost na webech krajů nesvědčí o 

potřebě pěstovat s veřejností průběžný „strategický dialog“. 
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Tabulka č.16 Umístění strategických dokumentů na webech krajů 
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Na stávajících krajských webech není zachycena žádná vazba mezi schváleným 

„živým“ strategickým dokumentem a jeho aktuálním stavem naplňování, výzvami 

k iniciaci změn, harmonogramem postupu realizace, odkazy na usnesení, týkající se 

implementace a kontroly strategií apod. Toto je závažnou chybou nejen z hlediska 

řízení rozvoje kraje, ale i z hlediska budoucí spolupráce a komunikace s veřejností. 

Přímý odkaz z hlavní stránky na strategické dokumenty lze vysledovat jen u 3 krajů, 

kdy se jedná o odkaz na celý soubor zásadních strategických dokumentů. Nejčastěji 

jsou základní strategické dokumenty umístěny oborově, základní strategický 

dokument kraje bývá umístěn pod regionálním rozvojem – ať už heslem či odborem. 

Navazující nebo související programy je třeba dále vyhledávat. U takto roztříštěného 

zveřejňování dokumentů však chybí přehlednost, hierarchie a provázanost 

dokumentů. 

Jako optimální se jeví koordinovaný přístup k publikování informací o 

strategických dokumentech krajů. Přímý odkaz z hlavní stránky na strategii rozvoje 

kraje, strategické dokumenty a jejich kompletní výčet v jednom místě může být 

kombinován s odkazy jednotlivých oborů/odborů.  Při tvorbě nové strategie je 

vhodné založení samostatných stránek s interaktivními prvky. U schválených Strategií 

je vhodné doplnit harmonogram monitoringu a implementací a oznámení 
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v Aktualitách o probíhajícím šetření a možnosti připomínek. Oznámení skryté pod 

regionálními odbory jen formálně naplňuje „povinnost“ práce s veřejností. 

Při tvorbě webových stránek je třeba vnímat roli strategického dokumentu jako 

zásadní opory programového prohlášení Rady kraje. Tomu má odpovídat dostupnost 

dokumentu a informace o jeho aktualizaci, monitoringu, implementacích atd.   

Zlepšení informovanosti o stávajících strategických dokumentech a o záměrech 

pořízení nových je tedy prvním krokem k vytvoření tvůrčí neformální a nekonfliktní 

participační atmosféry. 

Lze toho dosáhnout tradičními metodami:  

• viditelným umístěním dokumentu a k němu vázaných informací na 

webových stránkách kraje tak, aby byl založen i „informační a komunikační 

kanál“ pro celou dobu přípravy a realizace nového dokumentu, 

• distribucí tištěné informace přes úřady, informační střediska apod.,  

• výstavami ve frekventovaných místech od vstupu do úřadu po uliční 

prostor, zastávky MHD apod.. 

 

Dalším doporučeným zdrojem komplexních a aktuálních informací by zde mohlo být 

využívání sociálních sítí (facebook, twitter a pod). Pokud jde o „vnější veřejnost“, lze 

používat prezentace schválených strategií, resp. konkrétních strategických záměrů 

v rámci mezinárodních veletrhů na stáncích  ČR a kraje. Zájem investorů, bank a 

dalších partnerů lze orientovat na rozvojový potenciál určený strategií. Jde např. o 

veletrhy EXPO Real Mnichov, MIPIM Cannes, Mapic Cannes, veletrh Urbis Brno aj. 

 

Připomínkování – Za připomínkování lze v zásadě označit většinu forem získávání 

zpětné vazby (opět ve formě jednosměrné komunikace a tentokrát od aktérů směrem 

k zástupcům kraje). Z čistě formálního hlediska je i připomínkování součástí právních 

norem ČR. I zde musíme odlišit aktivní a pasivní roli volených představitelů kraje i 

úředníků. Při pasivním přístupu jsou iniciátorem zpětné vazby sami aktéři, kteří 

sdělují kraji své názory (připomínky, stížnosti či petice). Opět je lepší, pokud kraj 

zastává aktivní roli, tzn.  že sám vytváří vhodné nástroje a mechanismy pro 

naslouchání aktérům.      
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Z časového hlediska je lepší, když ke zjišťování zpětné vazby dochází v úvodních 

fázích plánovacího procesu (aktéři tak mohou vyjádřit své názory, potřeby a chápání 

různých problémů kraje. Tyto názory pak budou cenným podkladem pro tvorbu 

samotného dokumentu). Případně je možné využít i různých zpětnovazebních 

nástrojů pro ověření, že navržená strategie odpovídá představám krajské komunity.  

Nespornou výhodou všech nástrojů zpětné vazby je získání názorů krajské komunity 

a přizpůsobení připravované strategie jejím potřebám a přáním. Stejně a mohou 

odhalit nedostatky vznikajícího dokumentu, kterých si zpracovatel, často bez hlubších 

znalostí místního prostředí, nemusel všimnout).  Nevýhodou pak je lpění pouze na 

formální proceduře připomínkování a s tím spojené obavy aktérů, že jejich názory 

nebudou brány v potaz.  

Z široké škály metod25 je možné například využít: 

• Rozhovory (individuální, skupinové) - Slouží k získání informací kvalitativního 

charakteru. Často se využívají pro získání hlubšího vhledu do řešené 

problematiky, či hlubšího pochopení názorů různých zájmových skupin.     

• Občanský/expertní panel - Pro potřebu daného tématu je svolán panel, 

který mohou tvořit buď aktivní občané, nebo odborníci na danou oblast. Jeho 

složení by ale mělo být různorodé. Úkolem účastníků je poskytovat zpětnou 

vazbu a názory na řešenou problematiku. 

• Dotazníková šetření - Existuje široká škála metod, jak získat od veřejnosti 

odpověď na otázky spojené s řešenou problematikou. Průzkumy umožňují 

získat zobecnitelné informace o reprezentativním vzorku populace. Záleží jak 

úplnou a vypovídající odpověď chce zpracovatel získat. Jednoduché metody, 

jako jsou například anketní otázky v novinách či na webových stránkách, lze 

používat bez profesionální asistence. Získání komplexnějších informací, jejich 

zpracování a interpretace vyžadují podporu odborníka na sociologický výzkum. 

• Otevřená telefonní linka – Umožňuje zanechat své názory a podněty 

nepřetržitě. Obdobnou funkci plní např. i schránka důvěry (pro tištěné vzkazy).     

 

                                                 
25 Krátky popis metod je převzat z Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, 
Ministerstvo vnitra 2010 
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I v tomto případě je možné a vhodné využít moderních informačních technologií. 

Internetový portál pak neslouží jen jako elektronická verze úřední desky (pro získání 

všech potřebných informací), ale může nabídnout i interaktivnější formu komunikace.  

 

Konzultace – Bývají často zaměňovány s připomínkováním (či připomínkovacím 

procesem). Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů ale 

v roce 2009 jasně od sebe tyto dva způsoby oddělila, když definovala konzultace 

„jako obousměrný komunikační tok, při kterém zpracovatel dokumentu a konzultující 

subjekty vstupují do vzájemné interakce. Zatímco připomínkování je pouze 

jednosměrným informačním tokem, kdy zpracovatel sbírá podněty a názory od 

konzultovaných subjektů, ale nevstupuje s nimi do vzájemné interakce“  (Ministerstvo 

vnitra, 2009). Konzultace se mohou a nemusí odehrávat ve stejném čase a na 

jednom místě. Zejména při uplatnění elektronických medií je možné spolu vzájemně 

komunikovat i na dálku. Nejčastěji se konzultace odehrávají jako dialog tváří v tvář 

mezi představiteli kraje a dalšími aktéry. Opět platí, že konzultace mohou být vedeny 

před přípravou prvních řešení nebo jako součást závěrečného připomínkovacího 

procesu. Využití různých metod založených převážně na dialogu s sebou nese 

pozitivní osobní rozměr (setkání se a společné řešení problémů), možnost 

prodiskutovat i složitější témata a zejména si vyjasnit různá stanoviska a argumenty, 

které za nimi stojí. Organizační náročnost takových metod je již vyšší a zástupci 

aktérů mohou přicházet s názory, které nejsou realizovatelné (z legislativních, 

technických či finančních důvodů).    

Z široké škály metod26 je možné například využít: 

•   Veřejná setkání - Veřejné setkání je setkání zástupců kraje, zpracovatele a 

dalších s velkým počtem aktérů. Slouží k poskytnutí základních informací o 

jasně vymezeném problému, získání názoru veřejnosti a sběru připomínek a 

podnětů i k diskusi či společnému hledání řešení. Využití této formy je možné 

v různých fázích procesu a existují různé formy veřejných setkání. Za veřejné 

setkání se považuje veřejné slyšení, veřejné projednání, semináře, konference 

                                                 
26 Krátký popis metod je převzat, upraven a doplněn z Manuálu pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních 
dokumentů, Ministerstvo vnitra 2010 
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u kulatých stolů apod. Například veřejného projednání se účastní zástupci 

zpracovatele, kteří vysvětlují lidem daný problém. Současně lidé mohou 

otázkami aktivně vstupovat do procesu. Konání veřejného setkání je třeba 

dostatečně včas oznámit (minimálně měsíc předem). 

• Veřejné debaty - Veřejné debaty a další diskusní metody je možné použít 

k projednání obecných témat i specifických témat. Často jsou cíleny na určitou 

skupinu aktérů (podnikatelé, mladí lidé, zástupci neziskových organizací atd.).  

Smyslem debat je poskytnout prostor pro setkávání a diskuzi o jednotlivých 

řešeních.  

• Kulaté stoly, pracovní konference -  mají spíše charakter výměny názorů 

a zkušeností při přípravě a realizaci strategií s odbornou veřejností. 

• Interaktivní výstavy a prezentace - Prezentace informací, která zároveň 

umožňuje získat názor veřejnosti na projednávané téma. Tato metoda je proto 

výhodná zejména při rozhodování mezi určitými variantami řešení. Varianty 

pro rozhodování jsou veřejnosti představeny ve snadněji představitelné 

podobě (modely, nákresy atd.). Interaktivnosti může být například dosaženo 

tím, že lidé mohou prostřednictvím barevných samolepek hodnotit různé 

návrhy.   

• Šetření v terénu - Technika, která využívá práci v terénu. Veřejnost 

(odborná či laická) v doprovodu zpracovatele dokumentu a dalších 

zainteresovaných osob, procházejí místy, která mají vztah k řešené 

problematice a například přímo na místě diskutují o navržených řešeních, 

případně sami přinášejí své podněty (např. pokud se bude jednat o změny 

v bezpečnosti silničního provozu, je možné šetření uskutečnit na místech 

s hustým provozem a nízkou bezpečností provozu). 

• Happeningové akce s interaktivními prvky - happening poskytuje na 

jeden i více dní zázemí pro společné setkání a tvorbu návrhů a nápadů. 

Přítomnost odborníků a zástupců zpracovatele zabezpečuje zpětnou vazbu i 

možnost pro diskuse a konzultace. Vhodné je využívat happeningové akce, 

které pořádá někdo jiný a které jsou tematicky příbuzné řešenému tématu 
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(např. v průběhu akce směřující k ochraně životního prostředí je možné 

uspořádat pro účastníky debatu o nakládání s odpady). 

 

Partnerství – představuje jednu z nejintenzivnějších forem spolupráce s klíčovými 

aktéry. Partnerská forma spolupráce a priori navozuje rovnocenný partnerský vztah 

mezi všemi zúčastněnými. Předchozí stupně se navíc omezovaly pouze na různé 

formy komunikace (jednosměrná, obousměrná). Partnerství je ale již založeno na 

společné práci (přípravě analytických podkladů, tvorbě strategického dokumentu, 

sledování implementace atd.). Zároveň dochází i ke sdílení odpovědnosti za 

připravené řešení. Partnerská spolupráce zvyšuje transparentnost celého procesu a 

orientuje se zpravidla na všestranně akceptovatelná kompromisní řešení. Ohrožením 

partnerské práce pak může být zneužití nátlakovými a dobře organizovanými 

skupinami aktérů. Partnerství klade i vysoké kapacitní nároky na všechny zúčastněné 

(čas, znalosti, ochota se zapojit atd.). Množství metod27 využitelných pro budování 

partnerství relativně méně, ale stále dostatečné množství:  

• Workshopy - Česky také tvůrčí dílny. Vytvářejí dočasný prostor, kdy 

veřejnost společně s odborníky tvoří návrhy budoucích řešení. Workshop je 

specifická technika, kterou lze uplatnit také v rámci konzultativních metod 

(konferencí, happeningů) 

• Pracovní skupiny- Na rozdíl od workshopu se pracovní skupina schází 

pravidelně a soustavně pracuje na stanovených úkolech. Danému tématu se 

věnuje dlouhodobě a koncepčně, stanovuje si cíle a způsoby řešení. Pro 

součinnost často využívá externích služeb analytiků, hodnotitelů ale také 

facilitátorů jednání. 

• Komise, rady – představují etablované a oficiální poradní struktury. Jejich 

činnost je více formalizována a zakotvena do rozhodovacích a organizačních 

struktur kraje.  

 
Rozhodování – možnost delegovat právo přijmout rozhodnutí přímo na krajskou 

komunitu (nebo určitou část aktérů) zní možná velmi lákavě. S ohledem na distribuci 

                                                 
27 Krátký popis metod je převzat z Manuálu pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, 
Ministerstvo vnitra 2010 
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moci se také jedná o nejvyšší stupeň spolupráce. Nelze ale zároveň tvrdit, že se vždy 

jedná o tu nejlepší volbu.  Ke vložení rozhodovacích pravomoci přímo do rukou 

veřejnosti by mělo docházet spíše ve výjimečných případech a to zejména jako 

důsledek neschopnosti najít konsenzuální řešení při dialogu či partnerství s krajskou 

komunitou.  Český právní řád umožňuje pouze jednu možnost a to referendum. Od 

roku 2011 lze uspořádat referendum i na krajské úrovni, a to o všech věcech, které 

patří do samostatné působnosti kraje 

 
 

8.2. Participace dle fází tvorby a implementace strategických 
dokumentů 
 

Jednotlivé stupně zapojení klíčových aktérů se v různých fázích tvorby strategických 

dokumentů uplatňují s rozdílnou intenzitou. Každá z uvažovaných (6) fází je 

specifická a pro každou také může zvolit odlišný přístup, resp. intenzitu spolupráce a 

komunikace s aktéry. Různé úrovně zapojování klíčových aktérů a jednotlivé kroky 

strategického plánování nejsou dva nezávislé paralelní procesy. Naopak, oba je 

možno chápat jako dvě strany téže mince, neboť v každé fázi rozhodování je možné 

dosáhnout určité míry zapojení klíčových aktérů. 

 
Schéma č. 6 Model propojení participace s plánovacím procesem 
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Promítnutím stupňů zapojení klíčových aktérů do jednotlivých fází plánovacího 

procesu získáme jednoduchý dvoudimenzionální model, kde na horizontální ose 

vidíme jednotlivé fáze strategického plánování a na vertikální ose pak jednotlivé 

stupně zapojení veřejnosti. Při přípravě tohoto modelu jsme byli inspirováni již 

existujícími přístupy28.  

Tento model nám umožňuje zamyslet se nad intenzitou spolupráce a komunikace 

s aktéry v jednotlivých fázích a lze jej chápat jako určitou „road map“, kdy výsledkem 

našich úvah bude trajektorie definující intenzitu zapojení aktérů v každé fázi.  

S ohledem na řešené téma a další souvislosti (časové, materiální, věcné, personální 

apod.) lze vždy navrhnout originální proces zapojení klíčových aktérů do řešení 

daného tématu (komplexní, odvětvová strategie atd.). Zároveň je možné připravit 

speciální „roadmap“ pro různé typy aktérů.  

Pokud jsme si definovali obecný postup a intenzitu zapojení v každé fázi, můžeme 

přistoupit k výběru vhodných participačních metod. V předcházejícím textu u 

jednotlivých stupňů participace uvedeny i příklady možných metod a některé z nich 

jsou pak krátce vysvětleny. Není ambicí této metodiky předkládat podrobný popis 

většího množství metod. V současné době existuje velké množství manuálů a 

tematických metodik, kde se s popisem těchto metod a technik seznámíte29.   

V závěru této kapitoly nabízíme dva fiktivní příklady uplatnění modelu v praxi.   

 

8.2.1. Komunikace a spolupráce veřejnosti v Přípravné fázi 

Ačkoliv v této fázi zpravidla nedochází k intenzivnějším formám zapojení aktérů, je 

tato fáze pro úspěšnou koordinaci a komunikaci s aktéry klíčová. Rozhodnutí o 

zahájení procesu strategického plánování je zpravidla na veřejné autoritě, která o 

tomto svém záměru informuje okolí. Na druhou stranu i v případě tvorby strategií je 

možné uvažovat o intenzivnějším zapojení aktérů do úvah o tom, zda zahájit 

přípravu/aktualizaci strategického dokumentu. Podněty v tomto směru mohou 

k veřejné autoritě přicházet přímo od aktérů (formou upozornění na dlouhodobě 
                                                 
28 Srovnej Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process, Rada Evropy, 2009  a 
Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy v vládních dokumentů například hovoří o těchto, Ministerstvo 
vnitra, 2009 
29 Např. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, Ministerstvo vnitra 2010 V 
elektronické podobě se s metodami můžete například seznámit na http://www.participativnimetody.cz/ 
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neřešený problém, podepsáním petice atd.). Nebo může potřeba připravit strategii 

být identifikována v rozhovorech, dotazníkovém šetření atd.  Jinou možností je 

připravit cílené setkání či diskusní fórum s určitou skupinou aktérů (např. zástupci 

občanského sektoru, podnikatelů atd.) a v průběhu toho jednání řešit i potřebnost 

dané strategie.  

Ať již jsou důvody pro zahájení strategického plánování jakékoliv, je s ohledem na 

koordinaci a komunikaci s aktéry nezbytné připravit tzv. Plánu spolupráce a 

komunikace. MPVS se přípravou i obsahem tohoto dokumentu podrobně zabývá a 

stejně tak je řešen i v Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních 

kapacit strategického řízení v krajích (CESES).  

Obecně platí, že Plán spolupráce a komunikace tvoří jeden z řídících dokumentů 

plánovacího procesu, který se zabývá procesní stránkou strategického plánování 

s ohledem na roli jednotlivých aktérů v něm.  Plán spolupráce a komunikace 

jednoduše říká: 

• Jaké cíle komunikací a spoluprací sledujeme a z jakých základních principů 

vycházíme 

• Jaké aktéry je třeba do strategického plánování zapojit 

• S tím souvisím i stanovení intenzity komunikace a spolupráce s jednotlivými 

skupinami aktérů v jednotlivých fázích plánovacího procesu 

• Které metody a techniky budou použity pro komunikaci a spolupráci s aktérů  

 

Plán komunikace a spolupráce s aktéry je obrácen jak dovnitř plánovacího procesu 

(říká jeho realizátorům, jak postupovat), tak zejména vně (informuje okolí a všechny 

aktéry o způsobech, jakými budou moci do procesu vstoupit). V přeneseném smyslu 

slova vyjadřuje Plán práva a povinnosti všech zúčastněných stran v procesu 

strategického řízení a každý, kdo bude chtít do procesu strategického řízení vstoupit, 

musí tento dokument respektovat. S ohledem na tyto funkce, musí být (a) oficiálně 

přijat/schválen představiteli kraje, aby byla zaručena jeho vážnost a vymahatelnost (z 

pohledu aktérů pak Plán představuje deklaraci toho, jak bude veřejná autorita vůči 

aktérům postupovat). Také musí být (b) veřejné prezentován, aby se s ním mohli 

všichni aktéři seznámit.  
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Plán by měl také identifikovat hlavní důvody případného nezájmu obyvatel o veřejné 

dění a zapojení do procesu strategického plánování v krajích. Mezi takové důvody je 

možné zařadit: 

• nevhodný způsob oslovení (výhradní orientace na formální komunikační 

kanály, vrchnostenský přístup k laickým zájemcům o řešení problémů kraje, 

nesrozumitelný odborný jazyk),  

• nedostatečný konsensus o povaze a podobě společných problémů, které je 

třeba v kraji řešit,  

• nadměrná diferenciace podmínek a šancí v jednotlivých územních částech 

kraje,  

• časový a existenční stres v populaci kraje obecně (objektivní či subjektivně 

pociťovaný nedostatek volného času),  

 

Nesprávné pochopení smyslu strategie zainteresovanými stranami nebo nezahrnutí 

jejich požadavků a potřeb v jednotlivých fázích tvorby strategie je jedním z největších 

rizik, která mohou ohrozit jak samotnou tvorbu strategie, tak její akceptaci 

jednotlivými zainteresovanými stranami. Proto je třeba již v přípravné fázi tvorby 

strategie věnovat těchto otázkám náležitou pozornost. Především je třeba zvážit, 

které ze zájmů zainteresovaných subjektů by měly být zastoupeny. Vstupem pro 

tento krok je analýza aktérů. Analýza aktérů je tak základním předpokladem budoucí 

spolupráce při tvorbě strategického dokumentu. Aktérem je de facto kdokoli (jedinec, 

organizace, skupina lidí atd.), kdo je chystaným procesem strategického řízení 

ovlivněn a/nebo jej může ovlivnit.  

 

Obecně tak platí, že za aktéra strategického řízení můžeme považovat toho, kdo: 

• má na daných procesech určitý zájem 

• má aktivní vliv na rozhodování v rámci daných procesů 

• je danými procesy postižen/ovlivněn, byť se jej přímo neúčastní. 
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Díky této široké definici aktérů můžeme konstruovat poměrně rozsáhlou komunitu 

těch, kteří by měli být zahrnuti (v různé formě se účastnit, participovat) na procesu 

strategického řízení. Analýza aktérů pak může pomoci pochopit nejen postoje a 

chování jednotlivých aktérů v minulosti. Zároveň z ní lze odvodit i očekávané chování 

a postoje pro připravované procesy a z toho pak definovat vhodné způsoby 

komunikace a spolupráce s různými skupinami aktérů.   

 

Ve zjednodušené formě lze analýzu aktérů rozdělit do 2 kroků. V prvním kroku 

definujeme co nejširší spektrum všech možných aktérů. Snahou je vygenerovat 

maximální množství aktérů a nikoho neopomenout. V druhém kroku pak všechny 

aktéry analyzujeme podle předem stanovených kritérií. Často se využívá dělení 

aktérů do čtyř skupin s ohledem na jejich zájem (do jaké míry se jich procesy 

dotýkají) a moc (vliv, který mohou uplatnit při prosazování/blokování daných 

procesů). 

 

Po provedené analýze věnujeme již v přípravné fázi tvorby dokumentu největší 

pozornost aktérům s velkým zájmem a mocí, kteří pro nás představují klíčové 

aktéry. Neznamená to ale, že bychom rezignovali na spolupráci s dalšími skupinami 

aktérů. Naopak po provedené analýze je třeba rozhodnout, jak budeme pracovat 

s dalšími aktéry. Téměř vždy je možnost zvýšit zájem aktérů o danou oblast 

(vhodnou informační kampaní atd.), zatímco distribuce moci (často vychází 

z formálních pozic) je hůře ovlivnitelná.  

  

Úspěšné spolupráce s aktéry (bez ohledu na intenzitu jejich zapojení) není možné 

dosáhnout bez respektování a prosazování některých základních principů. Tyto 

principy musí být závazné pro každého, kdo do procesu hodlá vstoupit (zavazují tedy 

jak veřejnou autoritu, tak všechny ostatní aktéry) a také proto by se měly objevit 

(být veřejně deklarovány) i v Plánu spolupráce a komunikace.  

Ukázku možných principů nabízí následující Tabulka č 17.   
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Tabulka č 17 Ukázka principů uplatnitelných při spolupráci a komunikaci 
s aktéry 
Včasnost  
  

Spolupráce s aktéry začíná co nejdříve. Vstup aktérů do 
pozdějších fází je vždy komplikovanější a spojen 
s dodatečnými náklady a obtížemi.  

Srozumitelnost  
 

Veškeré vytvořené dokumenty musí být pro aktéry 
srozumitelné. Stejně tak musí být jasný a srozumitelný 
samotný proces a způsob zapojení aktérů. 

Přiměřenost a 
odbornost 

Jsou voleny metody a postupy úměrné a vhodné tématu a 
kapacitám aktérů. 

Dostupnost zdrojů 
 

Pro spolupráci s aktéry je třeba předem vyčlenit potřebné 
kapacity (finanční, lidské, materiální). 

Komplexnost je třeba připravit, rozvážit celý průběh spolupráce s aktéry, 
nejen dílčí kroky bez návaznosti. 

Transparentnost většina dokumentů (obsahových i procesních) by měla být 
aktérům snadno dostupná. 

Otevřenost a důvěra všechny zúčastněné strany jednají otevřeně, čestně a budují 
společnou důvěru. 

Hledání konsenzu všichni zúčastnění jednají s cílem hledat společně přijatelný 
kompromis nikoliv přesvědčit ostatní o „své“ pravdě. 

Zdroj:  Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení 
v krajích, CESES FSV UK 2013.  

 

8.2.2. Komunikace a spolupráce veřejnosti v Analyticko-prognostické fázi a 

Strategické fázi 

V této fázi by měl být kladen důraz na intenzivnější spolupráci a komunikaci s aktéry. 

Klíčoví aktéři jsou zpravidla nositeli detailních informací  o řešené problematice a 

mohou poskytnou lepší obraz o rozsahu, hloubce nebo intenzitě daného problému.  

Navíc mají v této fázi možnost ovlivnit i budoucí směřování (zaměření) strategie. 

Zejména analytická fáze je vhodná i pro širší zapojení laické veřejnosti. Lidé obvykle 

umí upozorňovat na problémy a prezentovat svoji nespokojenost, analytická fáze jim 

pro to částečně dává prostor. Navíc z procedurálního hlediska pomáhá včasné 

zapojení aktérů budovat důvěru mezi aktéry a zadavatelem/garantem strategie. 

Určitou nevýhodou může být časová náročnost. Zejména pokud se v analyticko-
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prognostické fázi setkáváme s aktéry poprvé, musíme věnovat dostatek času na 

vysvětlení celého procesu. Zároveň je třeba citlivě zacházet s časem, který od 

klíčových aktérů požadujeme.  Jejich kapacity jsou omezené a čas a energie, kterou 

od nich budeme vyžadovat nyní, třeba nebudou schopni nabídnout i v dalších fázích. 

V případě zapojení laické veřejnosti je třeba na úvod jasně vymezit témata, která 

jsou předmětem analýzy, resp. strategie. Zabráníme tím nekonečnému generování 

dalších a dalších problémů (dílčích problémů), které již s řešeným tématem nesouvisí. 

Bylo by totiž chybou na širokou veřejnost pohlížet jen jako na „objekt“ plánování, 

jakkoli je obtížné jejich vtažení do plánovacího procesu. Problémy s účastí veřejnosti 

na tvorbě strategií mají řadu důvodů, které se liší dle společenského, 

socioekonomického, politického či kulturního klimatu v konkrétním kraji, obecně jsou 

však značné. Je potřeba se o začlenění veřejnosti do procesu jejich tvorby 

přinejmenším pokusit – již proto, že (ne)akceptace vytýčených strategických záměrů 

těmito „nezúčastněnými skupinami“ má pro budoucí osud připravovaného dokumentu 

díky volebnímu mechanismu klíčový význam. Analyticko-prognostická fáze, resp. 

zejména její analytická část je velmi vhodným momentem pro vtažení veřejnosti do 

plánovacího procesu. Nejčastěji jsou v tomto směru voleny metody odpovídající 

úrovni připomínkování, konzultací či partnerství.       

Formulace samotných strategických směrů je na druhou stranu relativně obtížným 

tématem pro přímé zapojení široké veřejnosti. Strukturované úvahy o budoucnosti 

jsou pro běžného občana obtížné (o to více v regionální dimenzi).  I když se zřejmě 

zaměříme více na spolupráci s odbornou krajskou komunitou a dalšími klíčovými 

aktéry, není třeba zcela rezignovat na zapojení laické veřejnosti. Výhodou zapojení 

aktérů v této plánovací fázi je využití praktických znalostí dané problematiky. Aktéři 

mohou odhalit případná úskalí různých variant a stejně tak mohou přijít s novými a 

neotřelými nápady na řešení. V odborné literatuře se můžeme setkat s celou řadou 

metod, využitelných ve v analyticko - prognostická a strategické fázi. Za všechny lze 

jmenovat např. tzv. Future Search Conference. Obecně platí, že strategická fáze 

vychází z tvůrčího a kreativního přístupu, pro který je vhodné využít i intenzivnějších 

forem spolupráce s aktéry (konzultace, partnerství, apod.).  
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8.2.3 Komunikace a spolupráce veřejnosti v Programovací fázi 

V každé fázi plánovacího procesu se setkáme s potřebou efektivního jednání v rámci 

různě velkých skupin lidí. V programovací fázi je tato potřeba ještě intenzivnější. 

Jednotlivé pracovní týmy již rozpracování schválené body strategie. Spolupráce 

s klíčovými aktéry ve formě „Partnerství“ je tak ideálním prostředkem k dosažení 

vytčených cílů.  Pro efektivní vedení jednání lze úspěšně využívat tzv. facilitaci. 

Facilitace je soubor metod a technik, s jejichž pomocí lze efektivně usměrňovat 

proces diskuse (nikoliv jeho obsah či řešení) a dosáhnout tak cílů daného jednání 

(porady atd.). Facilitace pomáhá strukturovat jednání několika zúčastněných stran a 

překonávat úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi 

účastníky. Zjednodušeně tak můžeme říci, že „facilitace je relativně nedirektivní, 

participativní a strukturovaný proces vedení skupinových diskusí“ (Bednařík, 2007). 

Nejčastější využití facilitace je v rámci jednání menších pracovních týmů (porady, 

pracovní skupiny, workshopy atd.), ale facilitační přístup je možné využít i při vedení 

větších akcí (veřejné setkání, veřejná debata atd.).  Úkolem facilitátora je umožnit 

každému účastníkovi diskuse, aby mohl vyslovit své názory v bezpečné atmosféře. 

Zaměřuje se na samotný proces dorozumívání se, a směřuje energií účastníků 

k řešenému tématu. Vzhledem k tomu, že facilitátor je odpovědný za proces 

dorozumívání, volí jednotlivé facilitační metody dle dané situace. Facilitátor 

(facilitování) bývá mnohdy ztotožňován s moderátorem (moderováním). I když mají 

oba v zásadě stejný úkol – vést jednání skupiny lidí, liší ve způsobech, jak toho 

dosáhnout. Moderátor jedná více direktivně a účastníci jednání mají menší míru 

volnosti. Facilitátor se o spoluzodpovědnost za výsledky jednání  dělí se samotnými 

účastníky, kteří také mohou na jednání více participovat. V souvislosti s facilitací je 

také vhodné zmínit pojem mediace. Mediátor (stejně jako facilitátor) nemá roli 

arbitra a nerozhoduje o tom, co je a co není správné.  K využití role mediátora 

(prostředníka) je vhodné přistoupit tehdy, když určitý spor či konflikt přesáhl hranice, 

které jsou řešitelné facilitací30.    

Mezi základní rysy facilitace, resp. facilitátora lze zařadit: 

                                                 
30 Odlišnosti výrazů facilitace, moderace a mediace lze koneckonců jasně pochopit z jejich původních latinských 
významů. „Facilitare“ znamená ulehčovat (podporovat); „Moderare“ znamená stanovovat pravidla, hranice; 
„Mediare“ znamená být uprostřed.   
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• Nestrannost, vyrovnanost a pružnost 

• Zaměření se na potřeby dané skupiny, resp. jejich účastníků 

• Orientace na proces, nikoliv na obsah (tzn. pomoci skupině řešit problémy, 

nikoliv je řešit místo ní!) 

• Budovat vzájemné porozumění a konsenzus uvnitř skupiny 

 

Velice zjednodušeně lze práci facilitátora rozdělit do 3 kroků: 

• Příprava jednání 

• Facilitace jednání 

• Zpracování výstupů 

 

Příprava na jednání je stejně důležitá jako jednání samotné.  Vždy si musíme 

uvědomit „Co a Proč?“ od jednání očekáváme. Kriticky musíme zhodnotit, jestli 

stanovené cíle je reálné v daném čase dosáhnout. Proto musíme vědět, „Kdo“ jsou 

účastníky jednání (kolik jich bude, co již o daném tématu vědí, atd.), „Kdy a Kde“ se 

bude jednání odehrávat (volit čas a místo vhodné pro účastníky jednání, nikoliv pro 

organizátory či iniciátory jednání).  Na základě výše uvedeného navrhneme agendu 

jednání a rozhodneme „Jak“ budeme při jednání postupovat (vybereme vhodné 

techniky) a jaké vybavení (materiální - počítač, dataprojektor…- i personální – 

zapisovatel,…- budeme potřebovat).  

Průběh, resp.  facilitace jednání závisí na daném typu jednání. Vždy je ale nutné 

na začátku představit agendu (cíle jednání, program, pravidla jednání, očekávané 

výstupy,…) a dát prostor pro vzájemné představení účastníků i sebe sama.  Často se 

v první fázi facilitovaného jednání využívá tzv. divergentních metod. Tedy takových 

metod, jejichž cílem je generovat velké množství nápadů a myšlenek. Důraz je kladen 

zejména na originalitu, kreativitu a počet s tím, že všechny tyto myšlenky budou dále 

posouzeny. Mezi klasické divergentní metody například patří: brainstorming, 

brainwriting, informační banka. K utřídění a následnému výběru vhodných námětů 

(konsenzuálních, proveditelných,…) slouží tzv. konvergentní metody. Snad 

nejznámější konvergentní metodou je hlasování, vedle toho se dá ale například 
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použít metoda multikriteriálního hodnocení, negativní volby, distribuce fiktivních hlasů 

atd.  

Ještě před ukončením jednání facilitátor shrne výstupy jednání a informuje o dalších 

krocích (co se bude dít dál). Dobré je také požádat přítomné o zpětnou vazbu 

(zaměřenou na obsah i proces). Poté facilitátor zpracuje výsledky. Zpracování 

výsledků se liší v souvislosti na stanovených/dosažených cílech. Někdy je výstupem 

jen stručný zápis, jindy obsáhlá zpráva či rovnou změny uvedené v projednávaném 

dokumentu.     

 

8.2.4. Komunikace a spolupráce veřejnosti v Implementační fázi  

V připravovaném mechanismu implementace strategického dokumentu do praxe 

musí být návod, jak zapojovat veřejnost do realizace schválené strategie (a dále také 

jak tuto realizaci koordinovat s jinými institucemi veřejné správy).  Faktem zůstává, 

že ve stávajících (platných) strategických dokumentech zůstává úkol zcela opominut. 

Přitom veřejnost (laická i odborná) i další aktéři se o proces strategického plánování 

zajímají právě proto, že chtějí situaci v kraji měnit. Chtějí tedy postupně vidět reálné 

změny (účastnit se realizace těchto změn), jejichž iniciátory (zprostředkovaně, přes 

zapojení do plánovacího procesu) byli. U strategického plánovaní navíc platí, že 

kromě řešení, která budou realizována za několika let, je vhodné v průběhu 

plánovacího procesu najít několik dílčích drobných řešení, které je možné zajistit 

rychle. Podpoří se tím důvěra místní komunity, která si jednoduše spojí realizovanou 

změnu s její vlastní iniciativou. Implementační plán by měl vytvářet předpoklady pro 

realizaci nejen dlouhodobých, ale i krátkodobých cílů.  Navíc do samotné 

implementace mohou být klíčový aktéři zapojeni i přímo a to delegací některých 

rozhodovacích pravomocí, resp. realizací konkrétních kroků/projektů vycházejících ze 

strategie.  

Podstatné je, že spolupráce a komunikace s odbornou a laickou veřejností nekončí 

schválením strategie, dalším významným mezníkem je období Implementace 

strategie. Důvěru ve sledování a naplňování strategií zvolených cílů, formy 

monitoringu a ze získaných výsledků formulování dalšího směrování rozvoje regionu 

mohou podpořit jen vhodně vybrané výše popsané metody spolupráce a komunikace. 
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Zejména aktualizace internetových informací např. existencí a údržbou samostatných 

webových stránek strategických záměrů by byla novou vstřícnou a transparentní 

formou pracovních metod s veřejností, umožňující širokou a stálou kontrolu 

veřejnosti při naplňování strategické koncepce (mnohdy velmi blízké programovému 

prohlášení Rady).   

 
 

8.3. Praxe krajů 
 
Pokud jde o současnou praxi krajů, nelze v záležitostech práce s aktéry krajským 

strategiím (bez výjimky cca od roku 2002) formálně nic vytknout: „konzultace 

s representanty veřejnosti“ jsou chápány jak pořizovateli, tak zpracovateli krajských 

strategií za naprostou samozřejmost. Problémy se objevují ale již při analýze 

skutečné representativnosti vybraného vzorku aktérů, který byl do tvorby strategií 

vtažen (co do početnosti jde o skupiny zpravidla v řádu maximálně několika desítek 

lidí, zpravidla však méně, většinově navíc „zasíťovaných“ na právě aktuální politickou 

representaci kraje) a při průzkumu intenzity těchto konzultací (nejčastěji jde jen o 

připomínkování předložených podkladů). 

Bohužel v současné praxi krajů ČR představuje práce s veřejností slabé místo tvorby 

(a zvláště realizace) strategií. Pokud již k ní existují náběhy, je vlažná a povrchní, jen 

málo kreativní a tudíž i málo efektivní. Dobře připravená a zpracovaná strategie má 

přitom svou sílu a životaschopnost jen v tom případě, stává-li se podkladem 

obecného konsensu široké veřejnosti, politiků a odborníků. Je-li výstup konsenzem 

široce zastoupeného společenství, občanů – voličů, je i v zájmu politických stran a 

hnutí jej respektovat a naplňovat.  

 

Na závěr této kapitoly uvedeme ilustrativně ukázat 2 příklady tvorby strategického 

plánu kraje, jak je možné využít participační metody při strategickém plánování na 

krajské úrovni.  Oba příklady jsou fiktivní a slouží výhradně k ilustraci použití 

představeného modelu. V praxi si musí každý kraj vytvořit svůj vlastní postup 

odpovídající místním specifikům.   
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Příklad č. 1. Společné hledání řešení   

1. Přípravná fáze – vytvoření řídícího tým (téměř 30 lidí, které rovnoměrně zastupují 

různé sektory v rámci kraje - veřejná správa, soukromý sektor a 

občanský sektor). Odbornou a metodickou podporu řídícímu týmu 

zajišťoval Odbor rozvoje kraje. Řídící tým připravil (kromě jiného) 

Plán komunikace a spolupráce a provedl analýzu aktérů.  

2. Analyticko-prognostická fáze – Část analytických podkladů zajišťoval externí 

zpracovatel. Realizace kulatých stolů na různých místech kraje 

s cílem diskutovat současnou situaci s cílovými skupinami – 

podnikatelé, zástupci NNO, místní správa, mladá generace atp.  

3. Strategická fáze – na základě všech získaných podkladů rozhodl Řídící tým o vizi a 

stanovil hlavní strategické cíle + vymezil tematické pracovní skupiny. 

4. Programová fáze – Pracovní skupiny rozpracovávaly jednotlivé body strategie a 

v průběhu své práce připravily 2 společná setkání, kdy si vzájemně 

představily výstupy své práce a odstranily duplicity a upozornily na 

témata, která žádná skupina neřeší. 

5.   Implementační fáze – Řídící tým připravil hodnotící dotazník s cílem získat od 

krajské komunity prioritizaci cílů, opatření a aktivit.  

6.   Schvalovací fáze – před projednání zastupitelstva proběhlo v krajském městě + 

na dalších 3 místech veřejná prezentace pracovní verze dokumentu.      

 

Příklad č. 2. Konzultace a odborné zpracování dokumentu 

1. Přípravná fáze – Pro vypracování Strategie byl vybrán externí zpracovatel, který na 

KÚ komunikoval s určeným koordinátorem procesu (z odboru 

rozvoje). Na proces strategického plánování dohlížela Komise pro 

rozvoj města.     

2. Analyticko-prognostická fáze – Většinu analytických podkladů zajišťoval externí 

zpracovatel, který zároveň připravil dotazník, jež byl následně 

odeslán vybraným představitelům podnikatelského a neziskového 

sektoru.    
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3. Strategická fáze – na základě všech získaných podkladů připravil zpracovatel návrh 

vize a strategických cílů, které následně schválila Komise pro rozvoj 

kraje. Krajská komunita o schválení vizí byla informována 

v regionálním tisku.     

4. Programová fáze – Cíleně vyzvaní zástupci krajské komunity vytvořili expertní 

pracovní skupiny a začali rozpracovávat jednotlivé body strategie.  

5.   Implementační fáze – Zpracovatel navrhl způsob implementace strategie. 

Zároveň byl dokument ve své pracovní verzi zveřejněn na webových 

stránkách kraje a krajská komunita jej mohla připomínkovat.  

6.   Schvalovací fáze – Zastupitelstvo strategii schválilo. Veřejnost o tomto byla 

informována.   

 

Schéma č. 7 Ukázka využití modelu 

Pozn.  Plná čára – příklad č.1. Přerušovaná čára – příklad č. 2.  
 

 

8.4 Doporučené řešení  
Existuje mnoho konkrétních způsobů a fází práce s veřejností, spolupráce s aktéry a 

organizace provázanosti všech těchto procesů, které lze aplikovat na úrovni krajů 

ČR. Zásadním bodem je proto sestavení Plánu spolupráce a komunikace – což  je 
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dokument obsahující přehled zainteresovaných stran tvorby strategie, všechny 

postupy a údaje potřebné pro spolupráci se všemi zainteresovanými stranami tvorby 

strategie a také pro poskytování informací o postupu tvorby strategie směrem ke 

stanoveným cílovým skupinám. Spolu s Projektovým plánem strategie a Plánem 
řízení rizik tvorby strategie tvoří dohromady jeden celek tzv. řídící dokumentaci 
tvorby strategie. V rámci MPVS byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  i 

šablona Plánu řízení spolupráce a komunikace, která zevrubně vysvětluje a 

demonstruje  charakteristiku, účel, vzorovou strukturu a možnosti zpracování  plánu a 

dále uvádí možné cílové skupiny, východiska pro nastavení spolupráce a zapojení 

zainteresovaných stran do organizační struktury tvorby strategie, formu jejich 

zapojení,  nastavení komunikace, organizační strukturu řízení Plánu spolupráce a 

komunikace, postup realizace Plánu  atd. Každý kraj v rámci kontinuity komunikace 

s veřejností, historické návaznosti, by měl přiměřeně použít doporučené postupy. 

Informace o postupu tvorby a realizace strategie je třeba umístit na web kraje, a to 

koordinovaně/obdobně v rámci všech krajů. 
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9. Implementace strategií 

 

Implementace je tou aktivitou, která dává tvorbě strategií smysl a ospravedlňuje 

náklady a kapacity, užité k tvorbě příslušných strategických dokumentů. Právě 

prostřednictvím procesu implementace lze přetavit zvolené strategické záměry do 

souboru akcí, pohybujících se ve stejném směru, resp. ke stejnému cíli. Kontakt 

strategie se „životem“ přitom není triviálním problémem, který by bylo možno vtěsnat 

do několika formalizovaných procesních kroků, třebaže se právě o toto různé 

metodiky strategického řízení snaží. Naopak: jde o – po obsahové stránce -  tvůrčí 

úkol, v němž „stratég“ průběžně musí sledovat změny prostředí, do něhož jsou 

taktické akce vnášeny, sledovat získané výsledky, posilovat slibné kroky, opouštět 

neslibné a nechávat tak strategií „přirozeně“ ovlivňovat vývoj dané krajské komunity. 

Jen tímto (tvůrčím) způsobem implementace je totiž možné nenásilně překlenout – 

zjevně existující a všeobecně pociťovanou - propast mezi vznešenou strategií a 

každodenní operativou řízení a koordinace rozvoje kraje. 

  

 

9.1. Implementace strategie dle MPVS 

 
Vzhledem k omezení předmětu MPVS na tvorbu strategických dokumentu, 

neposkytuje daná metodika k přímo k problematice implementace těchto dokumentů 

žádná doporučení. Přesto otázku implementace MPVS zcela nepomíjí, řeší ji však jen 

„předběžně“ v podobě popisu fáze tvorby podrobného plánu implementace 

strategie, jako součásti obsahu přípravy strategie (viz kap. 7.5.1.). Tento popis je 

ovšem do jisté míry inspirativní i při řešení praktického úkolu implementace již 

dokončených a schválených strategických dokumentů.  

Tato inspirace se však týká právě jen základních procesních předpokladů účinné 

práce se strategickými dokumenty, kterými jsou: 

• Rozklíčování obsahu Opatření do hierarchické struktury konkrétních 

činností a úkolů, které musí být realizovány - s definicí jejich časové 
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náročnosti, předběžného odhadu nákladů a zdrojů jejich krytí a přiřazením 

subjektů nebo osob odpovědných za její vykonání, 

• Nastavení řídící struktury implementace strategie, v kterém jde o to určení 

gestora implementace, odpovědností jednotlivých subjektů zapojených do 

implementace a stanovení pravidel a procesů řízení implementace, 

• Stanovení sledování rizik, postupů řízení změn a způsobů reakce na ně 

(eliminace rizik, identifikace potřeby změny a nastavení postupů jejich 

schvalování), 

• Nastavení systému monitorování naplňování cílů strategie (zejména 

prostřednictvím sledováním indikátorů cílů) a systému evaluace strategie 

(účelnosti a hospodárnosti čerpání veřejných prostředků při realizaci 

strategie)31, 

• Nastavení systému komunikace o průběhu realizace strategie, o jejích 

cílech a dopadech, s určením partnerů, s nimiž bude při realizaci strategie jako 

celku i jednotlivých taktických úkolů probíhat dialog a součinnost, včetně 

stanovení způsobu komunikace a osob zodpovědných za její realizaci, 

• Sestavení rozpočtu implementace, včetně stanovení zdrojů financování, 

srovnání se stávající a očekávanou rozpočtovou kapacitou kraje a rozklíčování 

disponibilních zdrojů pro jednotlivé činnosti a úkoly, 

• Sestavení časového harmonogramu (rámce) implementace – jednak na 

základě časových požadavků na splnění jednotlivých úkolů stanovených 

v hierarchické struktuře prací, jednak na základě určených termínů 

monitorování, evaluace, tvorby rozpočtu a realizace komunikačních aktivit. 

 

V rámci nastavení implementačního mechanismu, resp. vůbec systému práce 

s dokončeným a schváleným strategickým dokumentem, jde tedy vždy o to 

rozhodnou, co se bude implantovat (jaké úkoly), kdo a jak za to bude odpovědný, jak 

zajistit zpětnou (informační) vazbu o realizaci, v jakém časovém režimu pracovat a 

s jakými (nejen rozpočtovými) zdroji.  

    
                                                 
31 Pokud jde o systém hodnocení realizace strategie, včetně nastavení zpětné informační vazby, nutné pro toto 
hodnocení, řeší je kap. 10. 
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9.2. Teoretické vymezení implementace strategie jako procesu 

 
K implementaci strategií se teorie strategického řízení vyjadřuje zpravidla kuse a 

s důrazem na procesní stránku věci. Platí to pro teorie podnikového řízení, a tím 

spíše pro teorie řízení ve veřejné správě. Tento přístup se opírá o předpoklad, že po 

obsahové stránce je každá praktická realizace strategie natolik specifickým úkolem 

(vzhledem k rozdílným charakterům realizovaných úkolů, vlivu a dynamiky vnějšího 

prostředí, způsobu organizace apod.), že neumožňuje doslovné zobecnění. Spíše je 

zde odkazováno na inspiraci pomocí „příkladů dobré praxe“, čili na zkušenosti s 

úspěšným zvládnutím formální i obsahové stránky implementace u subjektů obdobné 

povahy či zaměření. 

Uvedený předpoklad obsahové originality každého jednotlivého případu 

implementace strategie vychází z obecných rozdílů mezi strategií a taktikou. 

Zatímco formulace strategie je proces zaměřený na účelnost (kterou lze odvozovat 

od jedné cílové funkce – v případě krajů dosahování benefitu – a je tudíž 

zobecnitelná), implementace strategie je proces zaměřený na hospodárnost, tedy 

na kvalitu, jež vystupuje na povrch až prostřednictvím velkého množství konkrétních 

rozhodnutí o užití zdrojů ve jménu dosažení požadovaného účelu, a je tedy ze své 

povahy parciální. Dalším rozdílem je převážně operativní (reaktivní) povaha 

implementace strategie, oproti převážně intelektuální povaze samotné tvorby 

strategie: při této tvorbě vystupují do popředí schopnost intuice a dobrých 

analytických schopností (tedy aktivity, které lze zcela nebo alespoň z části definovat 

jak po procesní, tak obsahové stránce), zatímco v taktické fázi je – jak ještě uvidíme 

- klíčovou dovedností motivovat a vést lidi, kteří mají úkoly implementace strategie 

realizovat.           

Pokud však jde o samotnou procesní stránku věci, panuje shoda že implementace 

zahrnuje v nejširším kontextu převod strategie do praxe a zahrnuje dvě skupiny 

souběžně probíhajících činností:  

1.realizaci (vlastní proces realizace strategie),  

2.zpětnou vazbu (průběžné sledování a vyhodnocování průběhu realizace strategie 

a návrhy na její zlepšení), viz kap. 10.  
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Realizace strategie pak vyžaduje, aby bylo srozumitelně a kontrolovatelně stanoveno:  

• manažerská zodpovědnost za úspěšné uvedení strategie do praxe,  

• změny v činnosti a organizační struktuře organizace nezbytné pro 

realizaci strategie,  

• potřeba adaptace souvisejících systémů využitých k řízení organizace,  

• odpovědnost jednotlivých organizačních útvarů organizace,  

• způsob informačního zabezpečení procesu,  

• klíčové úkoly, které je třeba provést,  

• zdrojové zajištění realizace strategie, nutné změny v mechanizmu 

financování organizace,  

• personální zajištění procesu (stávajícími pracovníky, přeškolením 

pracovníků, novými lidmi – zpravidla jde o jejich kombinaci),  

• způsob využití strategie pro zlepšování resp. vytváření nového obrazu 

(image) organizace.  

 

Pokud jde o kraje lze odvodit (obdobně jako u inspirace z MPVS), že hlavním úkolem 

taktické fáze je konkretizovat strategické směry a plánované aktivity do formy 

reálných programů a projektů, nalézt jejich nositele a stanovit způsob jejich 

financování. Klíčem k implementaci jsou organizace a financování, t.j.: kdo by co měl 

dělat a kde na to získat zdroje. Realizace plánovaných rozvojových aktivit, ústících do 

programů či projektů, musí být jasně přiřazena do kompetence odpovídajícím 

subjektům a musí pro ni být jasně stanoven způsob a zdroje financování.  

 

Je přitom podstatné, aby každý do strategie zapojený subjekt:  

• znal výsledky, kterých se chce dosáhnout, 

• přijal odpovědnost za činnosti, které převzal a za jejich výsledky, 

• znal časový horizont, do kterého se mají rozvojové aktivity dokončit. 

 

Vzhledem k tomu, že implementace strategického dokumentu má po technické 

stránce podobu koordinované realizace souboru dílčích programů, doporučuje 
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se využít při implementaci některé z pokročilých metodik (standardů) projektového 

řízení. Z pohledu krajů, resp. potřeb implementace krajských strategií se jako vhodná 

jeví celosvětově uznávaná best-practices metodika Managing Successful 

Programs (MSP®), který pochází ze stejné rodiny metodik (spravovaných britským 

Úřadem vlády), jako metodika PRINCE2, o níž se opíralo zpracování MPVS.  

 

MSP je metodika zaměřená právě na řízení programů, tedy skupin provázaných 

projektů, konkrétně pokud jde o:  

• nastavení struktur pro řízení implementace, 

• řízení programů a portfolií,   

• procesy průběžného monitoringu naplňování a indikátorů strategie 

• korektivní mechanismy 

• procesy pro reportování postupu realizace strategie 

• procesy pro řízení změn  

• procesy pro řízení komunikace 

• finanční řízení implementace strategie. 

Program tedy řídí projekty (postupně je spouští, upravuje, zastavuje) za neustálého 

zjišťování, zda dojde či dochází k plnění strategických záměrů obsažených ve 

strategickém dokumentu a pomáhá tak dosáhnout úspěšných výsledků ze 

zamýšlených transformačních změn. 

 

Pokud jde o praktické uchopení doporučení procesní povahy, teorie zpravidla 

doporučuje rozpracovat Opatření obsažená ve strategii do detailního operativního 

plánu, který obvykle zahrnuje úkoly a projekty s horizontem realizace 1 - 2 roky, 

jasně stanovuje zodpovědnosti, harmonogram kontroly, termíny plnění a vazbu na 

rozpočet. V podnikatelské sféře je obdobou těchto krátkodobých plánů např. roční 

business plán. 

 

Následující schéma (Schéma č. 8) ukazuje, jak jsou krátkodobé cíle (vpravo) a 

činnosti propojeny s dílčími strategickými cíli a jak navazují na vizi organizace. 
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Schéma č. 8 Vazba implementace na obsah strategie 

 
Zdroj: vlastní 

 

Při zpracování operativního plánu se začíná identifikací požadavků na zdroje 

(technické, finanční, personální, nehmotné), jejich souhrn je konfrontován 

s disponibilním objemem zdrojů a podle výsledku jsou zdroje realokovány v zájmu 

jejich efektivního využití. Rozmístění zdrojů obvykle souvisí s průběhem procesů v 

organizaci - úprava a zefektivnění procesů by měly být obvyklou součástí plánem 

navrhovaných organizačních změn (viz kap. 9.2.3.). Spolu s organizačními 

změnami je třeba v plánu nastavit motivační nástroje pro změnu (viz Lewin- 

Scheinův model základních principů pro překonávání bariér při zavádění změn – 

Schéma č. 9). Součástí implementace strategie je totiž řízení lidí, kteří na realizaci 

strategie spolupracují nebo kterých se strategie týká. Bariéry změn, se kterými se 

organizace všeho druhu (včetně krajů) při zavádění změn potýkají, jsou tvořeny 

především podvědomými bariérami a neochotou měnit zaběhlé pracovní návyky.  

Jako vhodné metody při překonávání interních bariér se ukázalo např.: 

• řízení na základě stanovených cílů  

• participativní management 

• koučování 

Bez ohledu na metodu používanou v manažerské praxi se za optimální považuje 

dotažení implementace strategického plánu (strategických změn) až do změn v 

konkrétních pracovních náplních. Zaměstnanci by měli jasně vědět, jaké změny 

v jejich pracovním chování a pracovních návycích od nich vedení, na základě 



METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR 

 

 

Ka
pi
to
la
: 9
. I
m
pl
em

en
ta
ce
 s
tr
at
eg
ií 

195 
 

definované strategie, očekává, tedy co ve své práci mají změnit. V ideálním případě 

by změny v pracovních postupech a návycích měly být zohledněny v kritériích pro 

odměňování. 

Schéma č. 9  

 
Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. s. 253.  

 

Z hlediska potřeb strategického řízení krajů je ovšem „praktické“ doporučení 

v podobě zpracování operativních plánů (v podmínkách těch krajů ČR, které tento 

taktický nástroj používají, zpravidla nazývaných Akční plány), které obsahují časově 

a významově prioritní projekty navazující na strategická Opatření a úkoly 

prospěšných organizačních změn a nastavení motivačního mechanismu, rozhodně 

není dostatečné. Ze samotné praxe pokusů krajů o implementaci svých strategií (viz 

kap. 9.3.) se ukazuje, že při řešení otázek správné aplikace procesních doporučení 

pro implementaci strategií, představuje sestavení Akčních plánů jen pověstnou 

„špičku ledovce“ celé problematiky. Akční plán totiž představuje jen jeden ze způsobů 

(přímý) výběr projektů do realizace. Druhým způsobem (nepřímým) je výběr 

prostřednictvím odvětvových programů a průřezových strategií. Ať již se 

pak taktika řízení a koordinace rozvoje kraje opírá o přímý nebo nepřímý výběr, vždy 

musí mít tento výběr nejen procesní, ale i obsahovou souvislost s tvorbou rozpočtů 

kraje a jeho rozpočtových výhledů. A konečně výběr musí vždy (u investičních 

projektů) na územní bariery a limity, definované pro daný čas a místo v územně – 

plánovací dokumentaci (ZÚR, ÚP).  
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Věcné problémy implementace krajských strategií se tedy „zhmotňují“ v podobě 

problematiky: 

• vazby implementace strategie na rozpočtové hospodaření kraje, 

• vazby implementace strategie na odvětvové koncepce a průřezové 

strategie kraje, 

• vazby implementace strategie na územně – plánovací dokumentaci, 

• způsoby zapojení aktérů (třetích stran) do implementace strategií. 

     

      

9.3. Teoretické vymezení obsahu implementace strategie    

 

9.3.1. Vazba implementace strategie na rozpočtové hospodaření kraje 

Přestože existuje v teoriích strategického řízení jednoznačná shoda, že ekonomický 

potenciál (sílu) a jeho strukturu je nutné brát v potaz nejen při tvorbě strategických 

cílů daného subjektu, ale tím spíše při jejich realizaci, zobecněných rad (tedy mimo 

rámec „dobrých příkladů“ vzešlých z praxe, či odvozených z teoretických modelů), jak 

provázat implementaci strategie s finančním řízením organizace existuje relativně 

málo. Dvojnásobně to platí pro případ řízení veřejnoprávních korporací, v našem 

případě tedy i krajů.  

Příčin „mimoběžnosti“ procesů implementace záměrů strategií s finančním řízením 

krajů existuje víc: 

• Legislativní nerovnováha: proti striktní (a tradiční) zákonné regulaci 

rozpočtového hospodaření krajů stojí velmi volné (a navíc relativně nové) 

legislativní zakotvení strategického řízení (plánování) krajů. 

• Relativně krátkodobý časový horizont rozpočtového hospodaření proti 

dlouhodobému horizontu strategií.   

• Existence přímé a nepřímé kompetence krajů, kde v přímé kompetenci kraj 

spravuje část veřejného sektoru, v nepřímé realizuje podpůrné intervence 

– obojí s odlišnou „finanční logikou“     
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Pokud jde o první a druhý aspekt, podléhají i kraje jednotným rozpočtovým 

zásadám, platným v ČR, jako je zásada každoročního sestavování a schvalování 

rozpočtu, zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu, zásada úplnosti a jednotnosti 

rozpočtu, zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu a zásada publicity. Tyto zásady 

vesměs explicitně nepřihlížejí k potřebám implementace krajem schváleným 

strategickým záměrům. 

Současně podléhají kraje jednotné daňové legislativě, která definuje nejen objem 

jejich příjmů, ale také jejich relativní nezávislost na vlastní (strategické) aktivitě krajů 

(daňové zákony, zákon o správě daní a poplatků, zákon o rozpočtovém určení daní, 

zákon o místních poplatcích a další).  Speciální zákony také přímo či nepřímo určují 

jednotně také řadu výdajových povinností krajů, které také nepřihlížejí k podobě 

specifických strategických záměrů jednotlivých krajů. V souhrnu je míra procesní i 

obsahové rozpočtové autonomie krajů silně podvázána, což v praxi dělá 

z rozpočtového hospodaření spíše barieru implementace strategií, než nástroj této 

implementace. 

Hospodaření krajů je určováno především zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů a samozřejmě též zákonem 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Základním nástrojem finančního hospodaření Kraje je roční rozpočet, který je 

sestavovaný na kalendářní rok, a rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pouze 

podpůrným nástrojem, který má sloužit pro střednědobé plánování (je sestavován na 

následujících 3–5 let) a jako východisko pro zpracování ročního rozpočtu. Dikce 

zákona přitom nijak nepomáhá využití rozpočtového výhledu jako „převodního 

můstku“ realizace strategií: předpokládá se totiž, že je vytvářen na základě krajem 

přijatých smluv a závazků, „chiméry“ v podobě záměrů, obsažených ve strategických 

dokumentech se zde nezdají dostatečně pevným a legitimním základem. Další obtížně 

využitelnou oporu provázání rozpočtového hospodaření s implementací strategií 

nabízí Vyhláška č. 313/2002 Sb., Ministerstva financí o rozpočtové skladbě (navazující 

na zákon č. 250/2000 Sb.). Ta umožňuje využívat v rozpočtové skladbě 

programové financování. Pokud ale kraje vůbec tuto možnost využívají, má pouze 

ryze účetní význam.       
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Pokud jde o třetí aspekt, kraji svěřený veřejný sektor má legitimní nárok na 

financování z krajského rozpočtu, a je zde také snazší stanovit perspektivy tohoto 

financování ve vztahu k budoucím potřebám jednotlivých segmentů veřejného 

sektoru. Ocenění těchto potřeb se však děje formou tzv. veřejné volby 

prostřednictvím volených zástupců (či přímou volbou voličů), jde tedy o politickou 

volbu, která by se měla opírat o dlouhodobou komplexní strategii, jakožto vyjádření 

strategického veřejného zájmu. O oblasti přímých kompetencí je (resp. mohlo by být) 

proto propojení implementace strategie s rozpočtovým hospodařením kraje 

bezprostřední – např. cestou odvětvových koncepcí.   

Bezprostředně lze zde také při rozhodování o implementaci strategie, resp. z ní 

vycházejících projektů využít tzv. inputově-outputové metody (viz Tabulka č. 18). 

Patří k nim (Cost Minimizing Analysis - CMA), analýza přínosů a nákladů (Cost Benefit 

Analysis - CBA), analýza efektivnosti nákladů (Cost Effectiveness Analysis - CEA) a 

analýza užitečnosti nákladů (Cost Utility Analysis - CUA). Společnou charakteristikou 

uvedených metod je měření nákladů (cost), a to v penězích. Liší se různým 

způsobem kvantifikace výsledků. 

 

Tabulka č. 18 Inputově-outputové metody 

Metoda Forma měření 

vstupů 

Forma měření 

výstupů 

CMA Analýza minimalizace nákladů Peněžní jednotky Neměří se 

CBA Analýza přínosů a nákladů Peněžní jednotky Peněžní jednotky

CEA Analýza efektivnosti nákladů Peněžní jednotky Naturální jednotky

CUA Analýza užitkovosti nákladů Peněžní jednotky Užitečnost 

 

Analýza minimalizace nákladů (CMA) patří k relativně nejjednodušším metodám. 

Předpokládá se při ní, že výstupy jsou ve všech variantách přibližně stejné a 

kvantifikujeme pouze vstupy (náklady). Kritériem k výběru varianty je potom jejich 

minimalizace. Pokud nemůžeme náklady z nějakých důvodů přesně zjistit, používáme 

jejich odhady. Při oceňování nákladů vycházíme z konceptu současné hodnoty 

(present value - PV) peněz. 
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Použít lze tuto metodu např. při ekonomickém ohodnocování variant transformace 

organizací kraje, pokud mají jasný a relativně konstantní efekt. Pak lze doporučit 

variantu s nejnižšími náklady. Metoda bývá ostatně často používána při 

vyhodnocování soutěže o veřejné zakázky, pokud je nejnižší cena jediným kritériem. 

 

Analýza přínosů  a nákladů (CBA)  

Analýza přínosů a nákladů je nejběžnější analytická metoda, založená na metodologii 

OECD a EU. Jejím účelem je porovnávat přínosy navrhovaných alternativ (programů) 

a doporučit k realizaci nejvhodnější variantu. Metoda CBA srovnává celkové a celkové 

výstupy (přínosy) v peněžních jednotkách. Počítá s přímými i nepřímými (socio-

ekonomickými) náklady a přínosy. Využívá konceptu současné hodnoty (present 

value - PV).  Náklady a přínosy (costs and benefits) jsou přepočítány na současnou 

hodnotu (present value). Rozhodování je založeno na konkrétních číslech:   

• čistá současná hodnota (NPV - net present value), 

• vnitřní výnosové procento (IRR - internal rate of return), 

• poměr přínosů/nákladů (B/C ratio), 

• rozdíl přínosů a nákladů (B - C diference). 

 

Nejčastěji se používají dva základní postupy. Porovnávají se tzv. čisté současné 

hodnoty - rozdíl mezi současnou hodnotou přínosů (B) a současnou hodnotou 

nákladů (C), s tím, že se následně doporučí alternativa s nejvyšší současnou 

hodnotou přínosů. Nebo zjišťujeme poměr mezi těmito veličinami a doporučujeme 

alternativu s nejvyšší kladnou hodnotou tohoto ukazatele. Porovnání obou postupů 

nás upozorní na to, že nás tyto postupy mohou dovést k různým závěrům. 

Metoda CBA přináší při použití ve veřejném sektoru jisté komplikace, neboť je nutné 

zohledňovat celkové společenské náklady a celkové společenské přínosy, kdy za 

přínos bereme každé zvýšení užitku, za náklad pak jeho snížení.   

 

Analýza efektivnosti nákladů (CEA) 

Zatímco metoda CBA je používána pro seřazení různých projektů  podle jejich 

nejvyššího čistého současného užitku nebo nejvyššího poměru využití čistých 
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současných  nákladů, metoda CEA může být použita pro porovnání podobných 

projektů. Při metodě CEA sledujeme efektivitu nákladů ve vztahu k přirozené 

jednotce výstupu, abychom zjistili, jak dosáhnout cíle s co nejnižšími náklady. Tím je 

metoda podobná metodě CMA. Rozdíl je v tom, že náklady jsou počítány na jednotku 

výstupu (což není případ CMA). Je rovněž spojena s metodou CBA. Rozdíl je v tom, 

že se počítá jen s přímými náklady, socioekonomické náklady nejsou započítány. 

 

Analýza užitkovosti nákladů (CUA) 

Metoda je založeno na porovnání přírůstku vstupů (nákladů na program nebo na 

akci) a porovnání výstupů, které nejsou měřeny v peněžních jednotkách, ale v jiné 

formě vyjádření prospěchu z daného programu. K vyjádření užitku jsou využívány 

různé bodovací stupnice, v nichž uživatel vyjadřuje pocit svého uspokojení 

z porovnávaných alternativ. Kritéria splnění cílů je možné vyjadřovat v procentním 

plnění. Metoda má subjektivní charakter a hodnocení může být i účelové. 

 

Komplikovanější situace vzniká tam, kde je veřejný zájem krajské komunity 

(zachycený ve schválené strategii) realizován aktivitami soukromého sektoru (ať 

již ziskového či neziskového). Jednak v řadě případů přímé realizaci strategických 

záměrů kraje brání zákon (např. intervence nesmí vést k neoprávněnému 

zvýhodňování na trhu atd.), jednak jsou v těchto případech velmi obtížně 

stanovitelné společenské náklady, přínosy i užitek. Ve většině případů intervencí lze 

proto pracovat pouze s odhadem dopadů, přičemž rozhodujícím kritériem by měl být 

multiplikační efekt. Část strategických záměrů spadajících do nepřímé kompetence 

krajů (koordinace, iniciace apod.) má ovšem de facto nulové náklady.         

 

9.3.2. Vazba implementace strategie na odvětvové koncepce a průřezové 

strategie 

Vedle střechových strategií, kladoucích důraz na tvorbu strategických vizí a cílů, nebo 

na programové uchopení cesty k realizaci těchto cílů, existuje řada strategií, které se 

zabývají dílčími odvětvovou či průřezovou problematikou. To se samozřejmě týká i 

krajů ČR: v jejich praxi dokonce počet těchto dílčích dokumentů řadově převyšuje 
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počet dokumentů střechových (pokud se berou v úvahu jen dokumenty aktuálně 

platné, jde o poměr 18 : 272).  

Teoreticky je existence dílčích dokumentů oprávněna pouze v situaci, kdy cíle a 

opatření obsažená ve vrcholových strategiích jsou formulovány – zejména z důvodů 

rozsahu a komplexnosti řešené problematiky, specifických legislativních podmínek 

regulace a existence specifických cílových skupin – jen rámcově. Tím se vytváří 

prostor pro vznik strategií, které definují záměry, postupy a nástroje specifických 

veřejných politik, jejichž úkolem je tedy de facto pouze „rozpracovat“ střechové 

dokumenty a přiblížit jejich implementaci v běžné řídící praxi.  

V tomto teoretickém vymezení je tedy přípustná jen situace vzájemné obsahové 

souvztažnost mezi střechovým a dílčím strategickým dokumentem, procesní 

podřízení druhého typu prvnímu s tím, že jsou to právě střechové dokumenty, které 

apriori stanovují, zda, kdy, pro jakou oblast a kým budou dílčí dokumenty 

pořízeny. Dílčí dokumenty tak představují automaticky nástroj implementace 

vrcholové strategie.    

Reálná situace je značně odlišná, což v případě krajů platí dvojnásob. Za hlavní 

příčiny tohoto stavu je třeba považovat: 

• Nedostatečná autorita střechových strategických dokumentů, které 

proto nesehrávají v aktivitách volených i výkonných orgánů krajů 

potřebnou koordinační úlohu ve vztahu k dílčím strategiím. 

• Často „vynucená“ existence dílčího koncepčního dokumentu na úrovni 

kraje, tam kde ho vyžaduje zákon, resp. rozhodnutí vlády či věcně 

nadřízeného orgánu ústřední státní správy. A to bez ohledu na váhu 

a způsob řešení dané problematiky ve střechovém dokumentu (těchto 

„vynucených“ strategií je ostatně mezi platnými dílčími strategickými 

dokumenty více než 2/5). 

• Diferencovaná personální (kapacitní a kvalifikační) vybavenost 

jednotlivých odborů krajských úřadů pro výkon strategického řízení, a tím i 

diferencovaná ochota pořizovat a realizovat dílčí strategie, byť by to 

střechový dokument předpokládal. Obecně tak existuje i minimální 

souvislost mezi silou kompetencí, kterými kraj disponuje (měřeno např. 
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rozpočtovými výdaji) a intenzitou koncepční práce jednotlivých odborů 

kraje.  

• Často účelový přístup k pořizování dílčích strategií, které mají sloužit 

ke „zviditelnění“ vybraných dílčích problémů a jako argumentační základna 

přesvědčování o prioritě jejich řešení (nezřídka v přímém rozporu s tím, 

jak priority určuje Strategie či Program rozvoje kraje).     

• Časový nesoulad pořizování střechových a dílčích strategických 

dokumentů, kdy druhé často předcházejí prvním a mizí tak jakýkoli prostor 

pro jejich funkční koordinaci – i kdyby pro ni existovala vůle. 

• Diferencovaná kvalita dílčích dokumentů, které jsou navíc zpravidla 

budovány na velmi rozličné metodologické základně, což i procesně 

ztěžuje jejich „čisté“ obsahové provázání na střechové strategické 

dokumenty.   

 

Z hlediska právního vymezení není mezi střechovými a dílčími dokumenty krajů žádný 

rozdíl, obojí spadají do kategorie „programy rozvoje“, které má právo kraj dle Zákona 

o krajích pořídit a (zastupitelstvem) schválit. Při vágní legislativní úpravě procesů 

strategického řízení krajů nepřekvapí, že zákon sám nijak vztah obou typů 

dokumentů neupravuje. S výjimkou případů, kdy pořízení strategické dokumentace 

krajům předepisuje zákon, spadá rozhodnutí pořídit či nepořídit dílčí strategie do 

samosprávné působnosti krajů, a je také na jejich autonomní volbě, zda a jak 

zorganizují obsahovou a procesní provázanost střechových a dílčích strategií. 

 Jako opora pro výkon samosprávných kompetencí krajů figurují především 

dokumenty, pořizované či zpracované odbory, které z povahy své práce (oboru 

působnosti) přesahují úzký rámec vlastního hospodaření kraje (jako právního 

subjektu). Tam, kde jde o strategickou koordinaci aktivit kraje s „třetími 

osobami“, zpravidla se zachováním obsahové a procesní souvztažnosti mezi 

střechovou a dílčími strategiemi problém nebývá (klasickým příkladem „dobře 

ošetřeného vztahu“ představuje provázanost Strategií či Programů kraje s Operačními 

programy, které v současnosti představují nejdůležitější příklad průřezové strategie). 
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V těchto případech významnou roli sehrává i iniciativa volených orgánů krajů, která 

je jinak při pořizování odvětvových strategických dokumentů minimální.  

Ve všech ostatních případech vymezení dílčích strategií jako nástroje 

implementace střechového strategického dokumentu nefunguje, a pokud jsou 

jako takové (občas) deklarovány, jde o vazbu ryze formální.   

Souvisí to ostatně s většinovým charakterem pořízených dílčích strategických 

dokumentů, s jejich metodologickou stavbou a a také s jejich hierarchickou 

strukturou. Pokud jde o charakter dokumentů lze ho označit slovem 

„technokratický“, čili expertně posuzující stav a možnosti rozvoje příslušného 

odvětví, bez komunikace a koordinace s „vnějšími“ aktéry, kterých se rozvoj odvětví 

tak či onak dotýká. Počet dokumentů, u jejichž tvorby byla aplikována metoda 

participativního plánování (ať již v jakékoli formě či intenzitě) činí jen něco málo 

přes 1/3 úhrnu existujících dílčích strategií.    

Co se týče metodologické struktury dílčích strategických dokumentů, typickým je 

stav, kde na prvním místě figuruje více či méně obsáhlá, komplexní a relevantní 

Analýza, následována nějakou formou deklarace dlouhodobých záměrů v daném 

odvětví, formulací cílů a opatření naplňujících dané záměry a ukončená výčtem aktivit 

či projektů spadajících pod uvedená opatření. Vedle toho ale existují např. i postupy, 

apriori, účelově a přímo definující opatření, resp. aktivity, nebo naopak takové, které 

se „vyčerpají“ na zpracování samotné analýzy atd.. Obecnou slabinou je nízká míra 

konkrétnosti praktických výstupů koncepcí (projekty, aktivity). 

Pokud jde o vztah jednotlivých dílčích strategií vůči vrcholové, je – logicky – 

determinován celkovým zaměřením příslušného dokumentu. Z tohoto hlediska lze 

dělit dokumenty do několika skupin: 

1. Se zaměřením průřezovým (kde je analyzována situace a formulovány 

strategické cíle a realizační postupy pro více odvětví, vázaných společným 

tématem, tedy „klasická“ průřezová strategie) 

2. Se zaměřením orientovaným na jedno konkrétní odvětví („klasický“ odvětvový 

program) 

3. Se zaměřením orientovaným jen na dílčí výseč konkrétního odvětví, tedy obor, 

nebo na jeden dílčí obor či jeden aspekt odvětví 
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Speciálně třetí skupina již nemůže mít z povahy věci ke střechovému dokumentu 

žádný vztah: dokumenty se zde zabývají tak dílčí problematikou, že souvztažnost ke 

vrcholové strategii je i teoreticky vyloučená. Ale ani velká část dokumentů z první a 

druhé skupiny se k vrcholové strategii „nehlásí“ (čili ji ani neaplikují, ani 

nekonkretizují).  

Přes jasné teoretické vymezení neposkytuje v úhrnu rozbor současné praxe krajů 

k tématu využití dílčích strategií k implementaci té vrcholové příliš pozitivní obraz. 

Změnit stav by vyžadovalo změnu chápání úlohy dílčích strategií v celkovém kontextu 

strategického řízení kraje. Vlastní proces přeměny dílčích strategií v nástroj 

implementace střechové strategie bude ovšem i tak procesem dlouhodobým. 

Napomoci k jeho zdárnému průběhu by mohla kompletní inventarizace dílčích 

strategií (včetně rozboru jejich obsahové souvztažnosti se Strategií či Programem 

kraje), přijetí – a dodržování – Zásad přípravy strategických dokumentů32, platných 

pro všechny orgány kraje, s tím že v těchto zásadách by byl vytýčen princip 

podřízenosti dílčích strategií vrcholové, stanoven rámcově jednotný metodologický 

postup zpracování dílčích strategií a jejich projednávání a realizace, nastaveny 

mechanismy časové koordinace pořizování dokumentace a kontrolní systém.       

 

9.3.3. Vazba implementace strategie na územně plánovací dokumentaci  

Územní plánování od úrovně kraje níž je zajišťováno územně plánovacími 

dokumenty (ÚPD). Na úrovni kraje jsou to „zásady územního rozvoje“ (ZÚR), na 

úrovni obcí „územní plány“ (ÚP), konkrétní zastavovací podmínky potom řeší 

„regulační plány“ (RP). 

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a 

hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 

významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro 

veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro 

rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady 

                                                 
32 Dobrým příkladem zde mohly být takové to Zásady schválené v Olomouckém kraji (kdyby je sám kraj 
dodržoval)   
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územního rozvoje mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož 

potřebu a plošné nároky je nutno prověřit (dále jen „územní rezerva“). V územní 

rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně 

ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující 

stanovené využití lze jen na základě aktualizace Zásad územního rozvoje.  

Současně s návrhem zásad územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a 

vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní 

prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. Toto 

hodnocení by mělo být vždy i zásadním materiálem pro rozhodnutí o umisťování 

strategií určeních záměrů v území. Neb jejich nerespektování nebo nedostatečné 

zohlednění ve strategii vyžaduje buď následnou změnu nebo novelizaci ZÚR, která je 

časově značně náročná (2-3 roky i více), nebo se stane v procesu územního a 

stavebního schvalování až nepřekročitelnou překážkou při schvalování konkrétní ho 

realizačního projektu a jeho umisťování do území.  

Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit 

prověření změn jejich využití územní studií. V ZÚR lze vymezit plochu nebo koridor, 

ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 

plánu; v tomto případě je součástí zásad jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu 

i přiměřená lhůta pro jeho vydání. To jsou přímo nástroje, které ZÚR nabízí pro 

realizaci strategických záměrů a projektů přijatých v krajské strategii. U vybraných 

projektů při zpracování strategie, by proto mělo být požadováno a uloženo zpracovat 

v rámci následných ZÚR nezbytné územní studie, pro ověření takovýchto projektů 

anebo přímo zpracovat regulační plány pro podrobné stanovení podmínek umístění 

takovéhoto záměru do konkrétního území. ZÚR mohou stanovit podmínku vydání 

regulačního plánu krajem a jeho zadání jen v dohodě s obcemi v řešeném území.  

Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje, obvykle v měřítku 1:100 

000 případně v měřítcích 1:50 000 nebo 1:200 000 a vydávají se po schválení 

krajským zastupitelstvem jako opatření obecné povahy podle správního řádu.  

Každé 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování ZÚR, kterou projednává krajské 

zastupitelstvo a na základě které se rozhoduje o aktualizaci či zpracování nových 
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zásad. Jinak se aktualizace zahájí okamžitě, jakmile nějaká část ZÚR přestane platit 

(rozhodnutím soudu, vydáním změny PUR a podobně), nebo dojde-li k návrhu na 

změnu oprávněným investorem (dopravní či technické infrastruktury). Stavební zákon 

sice nezmiňuje, že by ke změně ZÚR mohlo dojít v důsledku potřeby implementovat 

krajské strategií, současně to ale ani nevylučuje. Bylo by tedy vhodné v dokumentaci 

krajské strategie přímo definovat požadavky na změny ZÚR a stanovit pro ně 

časové horizonty s ohledem na časovou náročnost procesu změnu ZÚR. 

Tato procesní souvislost mezi sociálně – ekonomickými strategiemi krajů na jedné 

straně a ZÚR na straně druhé není jediná: daleko podstatnější je souvislost 

obsahová. Textová část ZÚR obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující 

základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou jako: 

a) stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 

rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního 

rozvoje, 

b) zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v 

politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na 

změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní 

rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy), 

c) zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v Politice územního 

rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu, 

d) zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v Politice územního 

rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a 

koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a 

územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 

prověřeno, 

e) upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území kraje, 

f) stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro 

jejich zachování nebo dosažení, 
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g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených 

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

h) stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na 

řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k 

podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury, 

i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich 

využití územní studií, 

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 

orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně 

stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a 

lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu, 

k) zadání regulačního plánu pro plochu nebo koridor vymezený podle bodu j), 

l) stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné, 

m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona. 

 

Z uvedeného přehledu povinných kapitol je zjevné, že obsahem ZÚR jsou (resp. měly 

by být) do určité míry definovány všechny, nebo téměř všechny územně-

identifikovatelné strategické záměry Strategií či Programů rozvoje kraje, včetně 

vymezení konkrétních lokalizovaných podmínek a souvislostí nezbytných pro jejich 

realizaci. ZÚR navíc mohou předepsat zpracování podrobnějších územních studií, 

územních plánů obcí a regulačních plánů k prověření a lokalizaci těch programů, 

které nejsou v úrovni zpracování ZÚR, vzhledem k jeho měřítku dostatečně detailně 

specifikovatelné. Definicí veřejných staveb zajišťuje tato dokumentace i možnost 

vyvlastnění. Etapové určení realizace ZÚR by mělo být v souladu s harmonogramem 

realizace strategických dokumentů kraje, a je tak de facto nástrojem pro nezbytnou 

koordinaci a logickou posloupnost jednotlivých investic (vybavení území technickou 

infrastrukturou před realizací a využitím nových bytových ploch apod.). 

ZÚR potom tyto definované vazby a vztahy vyjadřuje i v grafické podobě, ze které 

je možno přehlednou formou vyčíst i řadu dalších souvislostí, podmínek a vazeb, 
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které území limituje, nebo naopak poskytuje pro realizaci každého jednoho záměru. 

Jsou to: 

a) výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové 

osy a specifické oblasti, 

b) výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability, 

c) výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik, 

d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 

e) výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich 

využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu, 

f) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace), 

g) další fakultativní výkresy a schémata. 

 

Stejnou oporou pro realizaci strategických dokumentů kraje se může stát 

Odůvodnění zásad územního rozvoje (samostatná součást ZÚR), které 

obsahuje: 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska nadregionálních vztahů, 

b) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření 

příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi, 

c) vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace 

Zásad územního rozvoje, popřípadě návrhu nových Zásad územního rozvoje, 

obsažených ve zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje,  

d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy 

v Politice územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

e) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory 

republikového a nadmístního významu. 

 

Bohužel výše popsaný potenciál využití ZÚR jako nástroje realizace krajských strategií 

(po procesní i obsahové stránce) zůstává z velké části nevyužit. Je to dáno jednak 

mizivou vzájemnou koordinací při pořizování strategií kraje a ZÚR, jednak tím, že 

vzhledem k složitosti schvalovacího procesu ZÚR jsou některé části zpracovávány více 

či méně formálně, nebo, jako časové plány úplně chybí.  
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Z aktuální analýzy33, realizované ve vztahu k ZÚR vyplývají tyto skutečnosti: 

1. Dokumentace ZÚR je zajišťována ve všech krajích, běžně probíhá její 

aktualizace, ale i „regenerace“ po napadení dokumentace soudem, nebo dokonce 

po jejím zrušení. Tato jasná povinnost se nijak neodráží v tempu a způsobu 

pořizování krajských strategických dokumentu. Jistou roli v tom často sehrává 

skutečnost organizačního oddělení pořizovatelů obou typů dokumentace v rámci 

krajských úřadů. To na druhou stranu dává šanci na krajské úrovni zahájit 

postupné sbližování strategického a územního plánování kraje a jeho zadávávání 

a vzájemného podporování z jednoho místa. 

2. Fatální je stav v Jihomoravském kraji (a v Praze). Nezdá se, že je náhodou, že 

právě ve dvou regionech s nejvýznamnějším rozsahem výstavby a s nejvyšší 

naléhavostí dokončení výstavby dálniční sítě, jsou tyto celospolečenské investice 

pozastaveny a investiční činnost v kraji zabrzděna zrušením celých nebo 

významných částí ZÚR. Celkem bylo soudními útoky napadeno více jak 50% 

všech dokumentací ZÚR. 

3. ZÚR předepisují v ČR celkem 45 územních studií. Je zjevné, že jejich 

použití je náhodné, neb některé krajské dokumentace jich uvažují až 11, ale pět 

krajů ani jednu. Nejčastějším tématem je řešení silničních nebo železničních tras 

celkem v 23 případech, v 7 případech je tématem otázka rekreační funkce a v 6 

případech mají vodohospodářské zadání, ostatní technické discipliny představují 4 

studie, plochy technického vybavení pak 2 a zástavbu prostoru taky 2. 

Z uvedeného vyplývá, že předmětem studií není vymezení urbanistické struktury 

osídlení, velikosti a dynamiky obcí ani vytipování rozvojových os vhodných pro 

programově podporovanou zástavbu, ale řešení dílčích otázek tras a koridorů a 

umístění technického vybavení. Zvláštní podobu mají studie sledující rekreační 

využití zejména, jsou-li ve vazbě na přírodní území. Je otázkou, do jaké míry jsou 

tyto práce koordinovány s Programy rozvoje (Strategiemi) krajů a jak jsou tyto 

plánovací činnosti koordinovány a vzájemně využívány.  

                                                 
33 Zpracováno na základě studie „Analýza problematiky tvorby a vydávání zásad územního rozvoje“. Fibiger, 
Přikryl, Praha  2013, Nadace ABF.  
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4. V textu ZÚR se odvolání na krajské strategie téměř neobjevuje. Do jaké míry je to 

způsobeno faktem, že podrobná metodika ZÚR takovéto koordinace přímo 

nenařizuje, nebo že zadavatelské týmy a zpracovatelské týmy v jednotlivých 

krajích mají k sobě personálně tak daleko, lze jen odhadovat.  

5. ZÚR všech krajů ČR předepisují jen dva regulační plány, které opět směřují 

ke stanovení podmínek pro využití krajiny pro rekreační účely. Původní záměr 

zákonodárce, který dokonce ve struktuře dokladové a textové části dokumentace 

ZÚR předpokládal dvě, nebo dokonce tři samostatné kapitoly (body j) a k)) 

zřejmě nebyl naplněn, neb drtivá většina dokumentací svorně konstatuje, že 

regulační plány ani v jedné z plánovaných podob ZÚR „nejsou požadovány“. 

6. Samostatnou kapitolou, která byla pro dokumentaci ZÚR také zákonem 

předepsána, je stanovení etap výstavby (bod l) osnovy textové části). 

Zařazení celého návrhu ZÚR do časového rámce a určení výstavbových závislostí 

a podmínek pro etapovou realizaci a podmíněnost zamýšlené koncepce, je vlastně 

základní nástroj územního plánování, kterým je tato koncepce naplňována. 

Bohužel jen jedna dokumentace v celé ČR stanovuje pořadí výstavby 

infrastruktury (bez jakékoli další specifikace), ve všech dalších případech je daná 

kapitola uzavírána heslem: „podmínky pro etapizaci nejsou stanoveny“. Jde o 

naprostou resignaci územního plánování sehrát aktivní roli v procesu 

strategického řízení kraje. Současně tento stav ale představuje i výzvu pro 

zkvalitnění přípravy strategických dokumentů krajů, tak aby alespoň zde byla u 

rozhodujících strategických záměrů kraje jasně definovaná etapizace realizace.  

 

 

9.4. Teoretické aspekty organizace implementace strategie  

 
Nekonkrétnost doporučovaných metodik implementace je ale pouze jednou z příčin, 

proč bývá tato taktická fáze relativně málo úspěšná, a to jak v podnikové sféře, 

tak ve veřejné správě. Dalším důvodem samozřejmě může být skutečnost, že sama 

strategie, která má být implantována, je špatná. To však není, resp. nemusí být častý 

případ.  
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Hlavní část problému spočívá v účinném uplatnění principu vůdcovství (viz kap. 

3.2.) a v manažerských dovednostech řídících pracovníků výkonných orgánů 

krajů. Úspěšně implementovat strategii totiž lze jedině prostřednictvím lidí. Způsob 

jejich organizace je tedy pro efektivitu realizace strategie zásadní. I u tohoto 

problému se lze ale opírat jen o inspiraci „dobrými příklady“, či o obecná doporučení: 

• Přesně určit klíčové činnosti, které jsou důležité (kritické) pro úspěšnou 

realizaci strategie. 

• Rozhodnout, které důležité činnosti vyžadují úzkou spolupráci s různými 

partnery. 

• Z klíčových (kritických) činností vytvořit základní stavební kameny organizační 

struktury. 

• Určit míru autority, která je potřebná k řízení každé organizační jednotky a 

udržet rovnováhu mezi centrálním rozhodováním a rozhodováním na co 

nejnižší úrovni, aby bylo možné zajistit včasná a kompetentní rozhodnutí a 

dostatečnou informovanost. 

• Vytvořit vztahy mezi jednotlivými odděleními k dosažení nezbytné koordinace. 

• Určit, jak budou řízeny vztahy s vnějšími partnery a přiřadit odpovědnost za 

vytvoření nezbytných organizačních „mostů“. 

Pokud jde o organizační strukturu, pro implementaci strategie přichází v úvahu buď 

struktura funkční a procesní, která je soustředěná kolem funkčně specializovaných 

oddělení a procesů kritických pro strategii (v rámci krajů, resp. krajských úřadů 

daleko nejpopulárnější způsob jak spojit strukturu a strategii), nebo divizionální 

struktura, která je charakteristická rozdělením úřadu do velkých, relativně 

samostatných a relativně velkých strategických organizačních jednotek. Třetí 

možností je maticová organizační struktura, která kombinuje dva a více kanály 

zodpovědností. To umožňuje sdílení mezi dva manažery (projektového/týmového a 

funkčního). Tato struktura je kompromisem mezi organizováním kolem 

funkční/procesní specializace a kolem (průřezových) projektů. Dvojitou 

zodpovědností boří bariéry předcházejících typů struktur. 
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Schéma č. 10 Výhody a nevýhody organizačních struktur pro implementaci  

Výhody struktura funkční a procesní

• Centralizovaná kontrola výsledků 

implementace 

• Vhodná pro kritické činnosti náročné 

na disciplínu nebo procesně 

orientovaných 

• Vhodná pro rozvoj funkčních a/nebo 

procesních dovedností a kompetencí 

• Zvyšuje hospodárnost tam, kde jsou 

úkoly rutinní a opakované 

• Může být základem konkurenční 

výhody tam, kde funkční znalost 

nebo proces jsou klíčovými faktory 

úspěšnosti 

• Procesní organizace nabízí způsob, 

jak při implementaci zabránit 

fragmentaci strategicky důležitých 

činností mezi funkční oddělení 

Nevýhody struktura funkční a procesní

• Funkční specializace vede k roztříštění 

procesů kritických pro strategii 

• Důraz na funkční specializaci vytváří 

organizační bariéry ve vytváření 

klíčových kompetencí napříč funkcemi 

a brání úzké spolupráci mezi 

odděleními 

• Může vést k mezifunkční rivalitě a 

konfliktům msto k týmové hře a 

spolupráci 

• Víceúrovňová řídící byrokracie a 

centralizované rozhodování zpomalují 

dobu odezvy 

• Usměrňuje zodpovědnost za úspěch 

na vrchol řídící pyramidy 

• Funkční specialisté často kladou větší 

důraz na to, co je nejlepší pro funkční 

oblast a ne na to, co je nejlepší pro 

implementaci strategie jako celku 

Výhody divizionální struktury 

• Lepší uzpůsobení implementace 

strategie její povaze (soubor 

programů) 

• Měřitelnost přínosu organizační 

jednotky k realizaci strategie 

• Jednotky lze snadno slučovat nebo 

rozdělovat 

• Vrcholový management se může lépe 

soustředit na průběžnou kontrolu 

realizace záměrů strategii 

• Podporuje společný rozvoj 

Nevýhody divizionální struktury 

• Možné zmatení center zodpovědnosti 

(co centralizovat a co decentralizovat)

• Možné konflikty mezi jednotlivými 

divizemi 

• Může vést k nákladné duplicitě funkcí

• Vyvolává konflikty ve vztahu k 

získávání zdrojů a „pozornosti“  

• Autonomie divizí pracuje proti 

dosažení koordinace jednotlivých 

činností v různých divizních 

jednotkách 
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managementu

• Umožňuje jasnou zodpovědnost za 

úspěch implementace  

• Vrcholný management se stává více 

závislým na manažerech divizních 

jednotek 

Výhody maticové struktury 

• Věnuje pozornost každému rozměru 

implementace strategické priority 

• Vytváří rovnováhu mezi funkčními 

pohledy na implementaci strategie 

• Přináší rozhodování na bázi toho, co 

je při implementaci nejlepší pro kraj 

• Povzbuzuje spolupráci, budování 

konsensu, řešení konfliktů, 

koordinaci, týmovou práci a další 

příslušné aktivity 

Nevýhody maticové struktury 

• Těžko se udržuje rovnováha mezi 

dvěma liniemi autority (nejasná 

zodpovědnost za úkoly a náklady) 

• Mnoho sdílení může vést ke 

zdlouhavým jednáním a ztrátě času 

věnovaného komunikaci, budování 

konsensu a spolupráci 

• Je těžké rychle rozhodnout bez 

konzultace s jinými lidmi (dlouhá 

cesta potřebná k přijetí rozhodnutí) 

• Někdy vytváří další (plíživou) 

byrokracii 

 

Struktura řízení implementace sama o sobě není zárukou úspěchu strategie. 

Nevhodná volba struktury však může být překážkou na cestě k účinné implementaci 

strategie. Otázka, kde bude v rámci struktury ležet zodpovědnost za operativní a 

strategická rozhodnutí je dalším prvkem organizačního modelu. Kritickým bodem je 

jasná definice úlohy politického vedení. 

Pro implementaci strategie jsou kromě vytvoření organizačních schopností a struktury 

pro pracovní úsilí (tak, aby bylo možné kompetentně a koordinovaně vykonávat 

strategicky důležité činnosti) důležité i další implementační úkoly: 

• Přerozdělit zdroje tak, aby vyhovovaly rozpočtovým požadavkům 

implementace strategie. 

• Vybudovat takové politiky a procedury, které podporují strategii. 

• Zavést mechanismy pro neustálé zlepšování a adoptovat systém nejlepších 

praktik. 

• Instalovat podpůrné systémy, které umožní personálu udržovat jejich 

strategické role. 
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• Implementovat motivační praktiky a iniciativy, které podporují úsilí o dobrou 

realizaci strategie a podporují angažovanost pracovníků. 

Konečný úspěch strategie záleží – jak již bylo řečeno - na tom, do jaké míry budou 

lidé ochotni (z)měnit své chování. Proto je důležité: 

• aby ve všech orgánech kraje panoval jasný a vstřícný názor na strategii, 

kterou je třeba realizovat, 

• aby manažeři zvážili, jakým způsobem dosáhnout angažovanosti pracovníků, 

protože změna nenastane, dokud lidé nebudou v oblasti změny zangažováni. 

 

9.5. Praxe krajů při implementaci strategií 

 
Implementace schválených strategických dokumentů bylo v uplynulých letech od 

vzniku krajského zřízení, a je dosud, nejslabším článkem v procesu tvorby a 

realizace těchto dokumentů. V celku lze konstatovat, že úspěšnost naplňování 

strategických záměrů definovaných v krajských strategiích je malá. Důvody 

(vzájemně propojené) této skutečnosti lze spatřovat:   

• Slabé politické vedení prací na krajských Strategiích či Programech rozvoje, 

tedy jasný a v praxi realizovaný zájem krajských politických representací na 

vzniku kvalitního programového podkladu pro běžné řízení rozvoje kraje a 

zejména na jeho praktické implementaci. 

• Jednostranný účelový přístup k tvorbě a využití krajských Strategií či 

Programů rozvoje pouze jako argumentačního východiska pro tvorbu 

operačních programů iniciovaných evropskou politikou hospodářské a sociální 

soudržnosti a pro maximalizaci přílivu dotací z nich pro kraj. 

• Často krátká životnost strategických dokumentů, které jsou rušeny či 

zásadně novelizovány dříve, než vůbec lze jejich záměry přiblížit praxi řízení a 

koordinace rozvoje kraje. 

• Slabiny v metodologické struktuře a obsahu strategických 

dokumentů, které existují jak u formulace strategických vizí a cílů, tak 

v programové rovině. Charakteristické jsou jednak příliš vágní a také velmi 

málo „odvážné“ cíle, a také skutečnost, že definované priority a opatření 
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dosahují často značně vysokého počtu a tematické šíře, takže z nich 

v podstatě nelze zjistit, co představuje skutečnou prioritu pro daný region. 

Tato „rozbujelost“ tak skýtá prostor pro „strategické“ ospravedlnění de facto 

jakýchkoli taktických rozhodnutí. Vždy je totiž možné pro ně v daném 

strategickém dokumentu nalézt „oporu“. 

• Nízká akceptace krajských strategií jak ze strany místní veřejnosti, tak i 

partnerů, kteří by se mohli a měli na realizaci záměrů strategií podílet.    

Logickým důsledkem těchto implementačních slabin je ostatně i fakt, že naprostá 

většina v minulosti vypracovaných a schválených strategií ani neobsahovala „návod 

svého použití“. Třebaže se v tomto ohledu situace mění k lepšímu, není zdaleka 

uspokojivá. Z rozboru platných komplexních strategických dokumentů krajů vyplývá, 

že „implementační kapitola“ je již zastoupena v dokumentech většiny krajů, její 

obsah je však často chudý, resp. jen formálně deklarovaný. Přehled o nástrojích 

implementace v aktuálních strategických dokumentech krajů podává Tabulka č. 19. 

       

Tabulka č. 19 Nástroje implementace stanovené ve strategii34 

Nástroje 
implementace 
stanovené ve 
strategii 

Počet 
případů 

Kraje Poznámka 

Akční plán 6 SČK, KVK, ÚK, 
OK, ZK, MSK 

 

Principy výběru 
prioritních projektů 

1 KHK  

Organizační schéma 
realizace strategie 

3 JČK, KVK, JMK  

Stanovení garantů 
Opatření 

6 JČK, KVK, ÚK, 
KHK, PAK, ZK 

 

Organizace 
partnerství 

2 ÚK, JMK  

Harmonogram  1 JČK  
Vazba na rozpočet a 
rozpočtový výhled 

4 JČK 
 
 
JMK 
KVK, ZK 

Bilanční přehled, nikoli způsob 
propojení implementace a 
tvorby rozpočtu 
Orientační náklady na Opatření 
Procesní vazba na tvorbu 
rozpočtu 

Finanční zdroje krytí 3 ÚK, KHK, JMK Jen obecné vymezení 

                                                 
34 Zpracováno na základě sekundární obsahové analýzy Strategických dokumentů krajů (Přikryl 2014, AK ČR). 
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V souhrnu za všechny kraje je uvažováno jen 8 nástrojů implementace (viz tabulka). 

Zcela stranou je ponechána např. vazba na dílčí programy a průřezové strategie. 

V jediném dokumentu není ani tento soubor 8 nástrojů souborně navržen: vždy je 

uvažován jen dílčí výběr. Nejobsáhlejší (4) byl tento výběr v případě Karlovarského 

kraje, kde byla implementace strategie tradičně řízena podle obsáhlého tzv. 

Realizačního manuálu, který byl schvalován v orgánech kraje společné se samotným 

strategickým dokumentem. 

„Nejpopulárnější“ je stanovení garantů za jednotlivá Opatření strategie a odraz na 

Akční plán (buď v podobě seznamu projektů pro nejbližší období, nebo v podobě 

procesního návodu, jak do Akčního plánu projekty vybírat). U obou nástrojů jde o 6 

případů.     

Nepříliš početný a často formální výčet nástrojů implementace schválených strategií 

logicky opět koresponduje s velmi obecně definovanými cíli, prioritami a opatřeními, 

pro která lze obtížně vůbec odpovídající nástroje a postupy faktické (a záměrné, 

nikoli nahodilé) realizace. Za pozitivní tendenci lze v této souvislosti chápat rostoucí 

počet případů, kdy na samotné strategické dokumenty navazují (předem stanovené) 

roční Akční plány, resp. dochází k vědomé kombinaci dlouhodoběji zaměřených 

Strategií a aplikačních Programů rozvoje kraje. V těch druhých jsou ostatně většinou 

právě implementace (a systém monitorování) více specifikovány, současně tu bývá i 

více konkretizován široký zásobník cílů, priorit a opatření. Tento „pokrok“ je však do 

jisté míry dvousečný, neboť tyto krátko – a střednědobé rozvojové dokumenty sice 

vnášení do běžného řízení a koordinace rozvoje kraje jistý řád, současně však na 

sebe strhávají dominantní pozornost – právě na úkor dlouhodobých strategií kraje.    

Formální vymezení nástrojů a postupů implementace, jak je definují samotné 

strategické dokumenty, ještě bohužel nic nevypovídají o faktické podobě 

implementace. Z rozhovorů vedených s politickými i výkonnými representanty krajů 

(CESES)35, že panuje obecná shoda v tom, že tvorba strategií nesmí být ani v případě 

českých krajů samoúčelem, byť pod účelem chápou pořizovatelé krajských 

strategických dokumentů často velmi rozdílné věci. Vždy se však od nich očekává 
                                                 
35 viz Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení 
v krajích.CESES FSV UK, 2013 



METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR 

 

 

Ka
pi
to
la
: 9
. I
m
pl
em

en
ta
ce
 s
tr
at
eg
ií 

217 
 

nějaký užitek. Ten může mít velmi prosaickou podobu např. v podobě dotací ze SF 

EU získaných na základě argumentace obsažené v dané strategii, může však být i 

obecnějšího (a hůře měřitelného) rázu, např. v podobě posilování krajské identity, 

zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování orgánů kraje apod. Vcelku 

pak panuje též shoda v tom, že je to právě proces implementace strategií, který 

rozhoduje, zda vytýčený „užitek“ bude či nebude dosažen.  

O kvalitě této implementace přitom rozhodují zejména dva faktory. Jednak kvalita 

strategického dialogu (nebo šířeji spolupráce) mezi orgány kraje a místní 

komunitou, které se budovaná strategie dotýká (jmenovitě s podniky a neziskovými 

organizacemi), přičemž jedním z podstatných znaků této kvality je nepochybně 

přesah tohoto dialogu z fáze tvorby strategických záměrů do fáze jejich realizace. 

Druhým faktorem pak je intenzita a promyšlenost práce se strategickými 

dokumenty v rámci samotné krajské samosprávy.  

Pestrost názorů na tyto faktory byla mezi pořizovateli strategických dokumentů velmi 

nízká a příliš se od sebe nelišily ani reakce skupiny politiků a „úředníků“. Vysvětlit to 

lze nejspíše tím, že speciálně problematika participace při realizaci strategií a tedy i 

způsobů jejího užití v implementační fázi byla pro většinu respondentů převážně 

záležitostí teoretické úvahy, kde se nelze příliš opírat o praktické zkušenosti. 

Pokud jde o první faktor, nejčastější reakcí bylo konstatování, že přínos vnějších 

partnerů při tvorbě a zejména implementaci strategií by měl být velký, ale 

v dané chvíli je spíše zanedbatelný. Ze strany politiků byl důvod hledán 

v nezájmu podniků (s výjimkou těch největších) o komunikaci s krajem, případně 

(upřímněji) v nedostatečné vzájemné důvěře mezi orgány kraje na jedné straně a 

podniky a NNO (to zvláště) na straně druhé. V případě skupiny úředníků byl rozpor 

mezi potřebou strategického dialogu s partnery a jeho skutečným stavem nejčastěji 

omlouván nedostatečnými personálními kapacitami KÚ pro tuto agendu – 

právě zejména pokud jde o implementační fázi strategie (u její tvorby se zpravidla 

argumentovalo, že alespoň formálně nějaká komunikace s potenciálními partnery 

probíhá, resp. probíhala).  

Většinově pociťovaný deficit zapojení veřejnosti a podniků do strategického řízení 

krajů a s tím související obecně nízká veřejná akceptace krajských strategií našly svůj 
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odraz i v odpovědích na druhou otázku: komunikační bariéry mezi krajskou 

samosprávou a veřejností, kterou representuje, patřily k hlavním problémům, které 

respondenti identifikovali v rámci hodnocení implementační fáze. Na druhé straně je 

z těchto odpovědí zřejmé, že o intenzivnější zapojení podniků a NNO do realizace 

strategií by byl na krajích zájem, chybí však znalost a zkušenosti, jak toho 

dosáhnout. Pokud jde o další identifikované komplikace při implementaci strategií, 

ze strany politiků a úředníků často zaznívala obecná teze o (nedostatečné) kvalitě 

politické representace krajů, ze strany úředníků pak (stejně obecná) teze o 

pohodlnosti a nezájmu pracovníků KÚ. V obou skupinách však (shodně) odezněly i 

konkrétněji definované problémy, především nevyjasněnost vazby strategie na tvorbu 

rozpočtů krajů a jejich rozpočtových výhledů, na organizační řád KÚ, na odvětvové 

koncepce a na strukturu územně plánovací dokumentace. Obdobně byly přiznávány 

nejasnosti, jak vlastně plnění strategie kontrolovat (např. ohledně úlohy indikátorů 

realizace strategie). Souhrn těchto výpovědí ukazuje na nízkou znalost krajů, co se 

týče i elementárních implementačních technik a postupů. Ojediněle byly v odpovědích 

zmíněny i zcela praktické překážky, které komplikují implementaci strategie do praxe 

(resp. mohly by komplikovat, pokud by kraje o implementaci skutečně usilovaly….). 

Z nich nejzajímavější byl „povzdech“ nad zákonem o veřejných zakázkách, který 

vlastně znemožňuje finalizovat dohody mezi krajem a partnery ze soukromé sféry o 

společné realizaci strategických záměrů.    

 

 

9.6. Doporučené řešení 

 
Implementace strategických dokumentů by především 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.   

I s vědomím, že proces implementace nelze plně formalizovat (tedy s vědomím, 

že jde především o tvůrčí projev vůle), lze procesní stránce chápat implementaci 

strategií jako případ aplikace systému projektového řízení, jehož smyslem je 
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účelně organizovat vazbu mezi strategickým a běžných řízením kraje, a tím 

vytvořit přehlednější, transparentnější a předvídatelnější prostředí pro aktivity všech 

subjektů působících a žijících na území krajů.  

Celý systém projektového řízení k implementaci strategie by měl v prostředí krajů ČR 

respektovat následující obecné principy: 

1) Cyklický charakter projektového řízení. Implementace projektů, 

strategických cílů i vize předpokládá cyklický charakter kontroly a následných 

inovací obsahu jednotlivých rozvojových záměrů. Délka cyklu se ovšem liší 

v závislosti na obecnosti/ konkrétnosti jednotlivých prvků struktury strategických 

záměrů, nejkratší je tedy u projektů, nejdelší v případě vize kraje.  

2) Jednoduchost procedur a transparentnost systému. Systém projektového 

řízení musí být jednoduchý a transparentní pro všechny dotčené subjekty – volené 

i výkonné orgány kraje, případné vnější předkladatele projektových záměrů i pro 

veřejnost jako celek.  

3) Uvážlivá optimalizace organizační struktury krajského úřadu. Systém 

projektového řízení musí v maximální možné míře využívat existující organizační 

strukturu orgánů krajů, a ke změnám přistupovat až po průkazu, že stávající 

struktura je vážnou překážkou implementace přijaté rozvojové strategie. 

Za hlavní nástroj („převodník“) implementace strategických dokumentů se 

doporučuje využívat Akční plány, jak to odpovídá i časté praxi krajů ČR 

v současnosti. Akční plány se doporučuje sestavovat na dvouleté období. Při výběru 

projektů do Akčního plánu by se měly 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 realizace36: 

                                                 
36 Logiku uvedené klasifikace ilustruje následující tabulka: 

Nositel / Zdroj financování Převážně rozpočet kraje  Převážně jiné zdroje 

Kraj nebo jeho příspěvkové organizace I. II. 

Jiné subjekty III. IV. 
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1) Realizace projektů na základě rozhodnutí kraje a financovaná převážně 

z rozpočtu kraje: jednotlivá opatření navržená ve formě projektů/souboru 

projektů předkládá a realizuje kraj nebo jím zřízené organizace. Jedná se o 

projekty zaměřené na rozvoj funkcí a složek, které jsou v přímé kompetenci a 

zodpovědnosti kraje.  

2) Dílčí podpora projektů (spolu)předložených krajem: 

nositelem/předkladatelem projektů může být kraj, jeho příspěvkové organizace 

nebo více organizací se zapojením kraje, které se dohodnou na jeho společné 

realizaci. Jedná se o projekty, které jsou z větší části financované z vnějších 

zdrojů, resp. jsou předkládány v rámci podpůrných programů kraje, ČR nebo EU. 

3) Přímá podpora projektů vnějších předkladatelů: nositelem/předkladatelem 

projektů mohou být jak veřejnoprávní, tak i podnikatelské subjekty. Může se 

jednat o projekty investičního i neinvestičního charakteru. Základní podmínkou 

pro získání podpory je spolufinancování ze strany příjemce pomoci. Musí se  

jednat o projekty, které významně přispívají k naplnění rozvojových cílů kraje a 

jejich realizace je podmíněna příspěvkem z veřejných zdrojů.   

4) Nepřímá podpora projektů: při nepřímé podpoře projektů se kraj nepodílí ani 

finančně ani realizačně na přípravě a realizaci projektu, ale pomáhá jej prosazovat 

pro podporu v rámci programů financovaných z národních nebo evropských 

zdrojů. 

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. I s vědomím faktu, že skutečné metodologické, obsahové a 

časové koordinace „řeči“ vrcholových a dílčích strategií může být (ve všech krajích) 

dosaženo jen postupně. Napomoci tomuto slaďování by mohla kompletní 

inventarizace dílčích strategií (včetně rozboru jejich obsahové souvztažnosti se 

Strategií či Programem kraje), přijetí – a dodržování – Zásad přípravy 

strategických dokumentů, platných pro všechny orgány kraje, s tím že v těchto 

zásadách by byl vytýčen princip podřízenosti dílčích strategií vrcholové, stanoven 
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rámcově jednotný metodologický postup zpracování dílčích strategií a jejich 

projednávání a realizace, nastaveny mechanismy časové koordinace pořizování 

dokumentace a kontrolní systém.    

Užití postupů projektového řízení při tvorbě Akčních plánů (jako nástrojů 

implementace strategií kraje) je cyklickým procesem, rozděleným do 4 základních 

kroků: 

1. Koncept projektu, v jehož rámci bude posuzován obsahový soulad 

projektového záměru s přijatou strategií.  

2. Výběr projektů do Akčního plánu rozvojové strategie kraje, který provádí 

volený orgán kraje v pravidelném cyklu jednoho roku. Do akčního plánu jsou 

zařazeny projekty, u kterých se očekává zahájení realizace v horizontu do 2 

let. Smyslem tohoto výběru je jednak zajistit vazbu přípravy a realizace 

projektů na postup přípravy a schvalování rozpočtu kraje, resp. na rozpočtový 

výhled, jednak vytvořit prostor pro vyjevení aktuálních politických preferencí. 

Výběr by nicméně měl být prováděn na základě předem odsouhlasených 

kritérií. Mezi klíčová kritéria patří např.: časová priorita, finanční náročnost (k 

tomu nezbytné porovnání s Rozpočtovým výhledem kraje) a institucionální 

náročnost.  

3. Technicko-ekonomická příprava projektu. Tento krok je relevantní pouze 

u velkých investičních projektů nebo projektů žádající o podporu ze SF EU. 

Tyto projekty zpravidla vyžadují zpracování relativně rozsáhlé technicko-

ekonomické dokumentace, která by měla být priory v souladu s ÚPD a která 

přináší nezanedbatelné finanční náklady (studie proveditelnosti, posouzení 

dopadu projektu na životní prostředí atp.).  Zařazení takového projektu, který 

předpokládá čerpání prostředků ze SF EU, příp. jiných vnějších zdrojů, do 

Akčního plánu tedy znamená pouze souhlas se zajištěním technicko-

ekonomické dokumentace, zařazení vlastní realizace projektu do (příštího) 

Akčního plánu je podmíněno schválením projektu ze strany řídících struktur 

příslušného operačního programu apod.. 
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4. Realizace projektu. Do Akčního plánu zařazené (schválené) projekty jsou 

realizovány v souladu s projektovou dokumentací. Za realizaci odpovídá 

garantem příslušného opatření, uvedeného ve strategii, jmenovaný manažer 

projektu. Výstupem je v optimálním případě realizovaný projekt. 

 

Aby se Akční plán nestal samoúčelem, který v krajním případě může zastínit význam 

a vliv samotných strategických dokumentů krajů, musí být „spojkou“ mezi taktickým 

řízením a koordinací rozvoje kraje a jím vytýčenými dlouhodobými strategiemi, ale 

musí mít pevnou procesní a obsahovou vazbu na rozpočtové hospodaření kraje a 

jeho územně plánovací dokumentaci.   

Pokud jde o vazbu k rozpočtu, resp. rozpočtovému výhledu kraje, lze doporučit 

vypracování a schválení pevných procesních pravidel (Zásad) tvorby 

krajského rozpočtu, které by (v rámci daných legislativních podmínek) reálně 

umožňovaly cílevědomou implementaci strategických dokumentů do běžných řídících 

aktivit. Především je v této souvislosti 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 města o obsahu Akčního plánu 

(AP). Ten by se se následně měl stát závazným zadáním při přípravě návrhu 

rozpočtu na následující rok. Rozpočet kraje (RK) před svým schválením 

v Zastupitelstvu by dále měl závazně obsahovat přílohu 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) a c) srovnání 

sumy ve strategických dokumentech plánovaných a v RK navrhovaných 

celkových výdajů (investiční, neinvestiční) na navržené projekty.   

Pokud jde o vazbu strategií kraje a z nich odvozených Akčních plánů na pořizování a 

aktualizaci ÚPD kraje (především ZÚR), doporučuje se zejména (v rámci daných 
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legislativních podmínek) přijmout, schválit a dodržovat v krajích Zásady využití 

ZÚR k podpoře realizace strategických dokumentů, s dvěma zásadními body. 

A to s povinností promítat při aktualizacích ZÚR do tohoto dokumenty vizi a 

strategické cíle strategických dokumentů kraje a se závazným promítáním etapizace 

realizace projektů Akčního plánu do ZÚR. Vedle toho se doporučuje ustavit na krajích 

poradní sbor, který by provedl pracovní expertizu každé ZÚR a připravil tak 

podklady pro stanovisko MMR ČR. Druhým přínosem takovéhoto sboru by pravidelné 

setkávání skupin expertů složených z pořizovatelů, zpracovatelů a předních teoretiků 

a praktiků územního plánování i sociálně – ekonomického programování, na nichž by 

trvale diskutovaly a formulovaly nástroje a opatření propojení obou subsystémů 

prostorového plánování v jednotlivých krajích. Účast v takovémto orgánu by byla 

nejlepší „školou“ pro špičkové odborníky pro celý obor. Takováto komise by potom 

mohla naplňovat roli určenou pro státní „regulační dohled“, přitom její zavedení 

zřejmě nevyžaduje žádných legislativních kroků – jen souhlas MMR ČR.  

Pokud jde o organizaci implementace strategických dokumentů, je jejím 

faktickým východiskem ustavení garantů jednotlivých cílů a opatření, obsažených 

ve strategickém dokumentu. Teprve na základě takto stanovené „dělby práce“ při 

realizaci strategie rozvoje kraje, lze zvážit potřebnost kapacitních přesunů mezi 

jednotlivými odbory krajského úřadu. K variantě celkové reorganizace úřadu, 

případně volby zcela nového modelu řízení se doporučuje přistoupit až po 

praktickém průkazu, že dosavadní implementační struktury jsou neadekvátní plnění 

úkolů cílevědomé, efektivní a včasné realizace strategických záměrů.        

Z hlediska formálního se konečně doporučuje vtělit všechny parametry a podmínky 

implementace strategií krajů do jednotného dokumentu, který by měl být schvalován 

současně se schválením každého střechového strategického dokumentu, čili do 

Realizačního manuálu.  

Jeho obsahem by mělo být: 

• stanovení manažerské zodpovědnost za úspěšnou realizaci cílů strategie do 

praxe,  

• nastavení organizační struktury krajského úřadu nezbytné pro realizaci 

strategie,  
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• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR 

 

 

Ka
pi
to
la
: 1
0.
 M

on
ito

ro
vá
ní
 a
 h
od

no
ce
ní
 s
tr
at
eg
ií 

225 
 

10. Monitorování a hodnocení strategií 

 

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. Není divu, že po tomto „skládání účtů“ 

často není ze strany pořizovatelů strategické dokumentace velká poptávka. Bez 

nastavení zrcadla „zpětné vazby“ ovšem vystavují značnému riziku neúspěchu svůj 

příští cyklus strategického řízení. Pokud se ale hodnocení správně používá, může 

představovat mocný nástroj jak dělat věci lépe. 

Již z tohoto důvodu by 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.  

Hodnocení a monitoring strategií jsou v daném kontextu sice probírány jako 

poslední fáze užití strategických dokumentů pro strategické řízení krajů, tyto 

aktivity však prolínají i fáze předchozí, počínaje vůbec rozhodnutím, strategický 

dokument pořizovat. Z jistého zorného úhlu mohou být monitoring a evaluace 

chápány jako první krok cyklického procesu strategického řízení:    

 

STRATEGIE – AKTIVITY – MONITORING – EVALUACE - KOREKCE 

STRATEGIE - AKTIVITY – MONITORING – EVALUACE - KOREKCE 

STRATEGIE…. 
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10.1. Monitoring a hodnocení dle MPVS 

 
MPVS se – obdobně jako v případě vlastní implementace – vyjadřuje k procesu 

sledování a vyhodnocování strategií jen nepřímo: v podobě doporučení jak nastavit 

monitorovací systém jednak ve fázi rozpracování strategie (stanovení indikátorů 

plnění každého ze strategických cílů, včetně jejich výchozích a cílových hodnot), 

jednak v rámci implementačního plánu. V tomto plánu by měl být systém 

monitorování nastaven tak, aby dokázal včas odhalit nedostatečné plnění cílů. Vedle 

toho by se součástí implementačního plánu měl stát plán evaluací. Současně MPVS 

konstatuje, že dobře nastavený a fungující systém monitoringu a evaluací strategie 

může vést k úpravě (aktualizace) strategie již v průběhu její realizace – vedle jejich 

základní funkce nástroje hodnocení výsledků a dopadů strategie po skončení její 

realizace. Návod jak prakticky systém monitoringu a evaluací aplikovat však MPVS 

nepodává ani obecně, a tím spíše ani specificky ve vztahu ke strategiím krajů.   

Po procesní stránce ovšem MPVS definuje pro systém monitorování naplňování 

cílů strategie několik elementárních úkonů jako je Identifikace potřebných dat, 

stanovení frekvence sběru dat a nastavení systému podávání monitorovacích zpráv. 

V obecné rovině jsou tyto kroky samozřejmé, bohužel jejich faktické nastavení pro 

průběžné sledování plnění krajských strategií (zvláště těch komplexních) vůbec 

triviální není. V každém případě MPVS usuzuje, že by datová základna monitoringu 

měla mít souvislost s daty, která byla shromážděna v analytické fázi tvorby strategie: 

neřešenou otázkou však zůstává, jak zobecněná data to mají být a jak kombinovat 

jednotlivé ukazatele, v případě, že jimi sledovaný cíl nemá jeden, jednoduchý rozměr.  

Rovněž při stanovování frekvence sběru dat (a tedy de facto frekvence kontroly 

strategií) odkazuje MPVS pouze obecně na „povahu strategie“. Výstupem 

vyhodnocení monitorovacích ukazatelů se konečně mají dle MPVS stát monitorovací 

zprávy (s určením kdo je bude zpracovávat, v jaké formě a pro koho).  

Pokud jde o nastavení plánu evaluací strategie, doporučuje MPVS pouze předem 

zvážit, zda jsou evaluace vůbec nutné, a pokud ano, v jaké formě, jak často mají být 

realizovány, kým a pro koho mají být zpracovány a jako je vazba mezi evaluací a 

běžným monitoringem.  
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Je ovšem třeba připomenout, že MPVS chápe evaluaci v zúžené podobě jako 

„proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů 

a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání; evaluace je tedy proces hodnocení 

využívání prostředků z veřejných zdrojů“. V případě evaluací komplexních krajských 

strategií jde ovšem (právě vzhledem k jejich komplexnosti) vždy o víc, než jen o 

zkoumání hospodárnosti (i když i tento aspekt do evaluace vždy patří). Jejich 

smyslem je určit, zda (a v jaké míře) strategie jako celek dosahuje požadovaných 

výsledků (čili zda jsou naplňovány nejen jednotlivé cíle, ale i Vize a do jaké míry 

jednotlivá opatření strategie aktivně přispívají ke změnám v cílové oblasti strategie 

(nebo zda jsou tyto změny výsledkem změněných okolností, které strategie 

nepředvídala, resp. nemohla či nechtěla ovlivnit). 

 

 

10.2. Teoretické vymezení 

 

Procesy hodnocení zda a v jaké míře se schválená strategie realizuje, resp. zda jsou 

dosahovány zamýšlené cíle, lze z hlediska teoretického rozebírat různými způsoby. 

Jde o to, co, kdy a jak je v (ne)naplňování strategie hodnoceno. Přestože jsou 

teoretické konstrukce monitoringu a hodnocení programů a strategií často velmi 

rozsáhlé a komplikované, nelze zapomínat, že hodnocení není „exaktní věda“, a že 

konec konců každý případ hodnocení každé strategie je případem originálním, při 

jehož řešení může teorie poskytnout (v podobě metodických návodů) jen málo 

obecných rad. I ty však mají svůj význam, ovšem jen pokud pomáhají proces 

hodnocení systemizovat a zjednodušit tak, aby získané informace byly v řízení 

prakticky použitelné. Což platí dvojnásob při hodnocení krajských strategií.    

Systemizace se přitom liší podle toho, zda jsou jejím kritériem jednotlivé fáze práce 

s daty, nebo předmět hodnocení, nebo čas hodnocení. V prvém případě se jedná o 

rozlišení fází:  

• sledování (vytváření systému sběru informací a provádění sběru a 

shromažďování informací), 

• interpretace získaných informací, čili přeměna informací ve znalosti,  
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• hodnocení (formulace závěrů z interpretace a doporučení ke zlepšení). 

 

V případě druhém jde o rozlišení monitoringu, jehož předmětem je sledování vazby 

předem stanovených cílů strategie a předem stanovených měřitelných ukazatelů 

(indikátorů), a evaluace, jejímž předmětem je sledování celkové výkonnosti a 

efektivity zvolené strategie.   

V třetím případě jde o to, zda se kontrola plnění strategie a jejích jednotlivých cílů 

odehrává před zahájením její implementace (případně i před samotným schválením 

strategie), v průběhu implementace či po jejím skončení (ex - ante, interim, ex – 

post).   

Výchozím rozlišením bývá zpravidla rozlišení monitoringu a evaluací, s tím, že další 

příklady systemizace představují příklady třídění druhého, resp. třetího řádu.  

Monitoring a evaluace představuji základní techniky používané pro posuzování toho, 

zdali jdou podniknutá opatření správným směrem, a pro srovnání jejich účinků 

s účinky, které strategie předpokládala. Monitoring je základem evaluace, aba 

procesy však nelze zaměňovat.  

Monitoring pouze upozorňuje na problémy, resp. na nesoulad mezi plány a realitou, 

nenabízí ale žádná řešeni zjištěných problémů. Úkolem evaluace je naopak řešení 

přinášet, a to tím že nahlíží na strategii a její cíle a aktivity z širší perspektivy než 

monitoring. 

 

10.2.1. Monitoring strategií37 

Výchozím bodem monitoringu jsou indikátory. Existuje řada různých pojetí struktury 

indikátorů, které se používají k popisu situace v určitém území. Většinou by volba 

indikátorů měla být podřízena účelu, pro který je daná soustava vytvářena. 

Účelovost zde ovšem nesmí být chápána jako „ohýbání“ soustavy indikátorů 

k žádoucímu výsledku monitoringu, ale jako rozhodnutí, zda se monitoring má 

dotýkat strategie jako celku, či jejích jednotlivých aktivit, a také volba typu 

                                                 
37 Viz podrobněji „Rámec strategického hodnocení pro strategie místního rozvoje v České republice“, MMR ČR, 
Praha 2010 
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indikátorů. Z hlediska potřeb komplexní evaluace rozvoje může pracovat 

(sbírat) monitoring různé typy informací.  

Tyto typy indikátorů jsou (adekvátně jednotlivým fázím plánovacího cyklu): 

• Indikátory vstupů (inputs) – mají poskytovat informaci o úrovni prostředků 

použitých pro implementaci dané strategie (finančních, lidských, materiálních, 

aj). Nejčastěji je využíván objem finančních prostředků, s dostupností dat zde 

většinou nejsou větší problémy. Tyto indikátory zpravidla sledují garanti 

jednotlivých opatření strategie, 

• Indikátory výstupů (outputs) – informují o objemu produktu z jednotlivých 

aktivit vycházejících ze strategie. Výstupy tedy kvantifikují produkt, často však 

jde (z nutnosti) o formální ukazatele, které nedostatečně charakterizují kvalitu 

produktu (např. počet akcí apod.). Tyto indikátory hrají svou roli při sledování 

konkrétních rozvojových aktivit, neměly by ale hlavní oporou monitoringu, 

s dostupností údajů pro jejich stanovení také nebývají problémy. Tyto 

indikátory zpravidla sledují garanti jednotlivých opatření strategie,  

• Indikátory výsledků (results) – zachycují bezprostřední výnosy plynoucí z 

realizace rozvojového projektu nebo implementace strategie jako celku, jde 

v nich o specifikaci díky strategii vytvořených hodnot, což často naráží na 

dostupnost potřebných údajů. Tyto indikátory zpravidla sledují garanti 

strategie jako celku,  

• Indikátory dopadů (impacts) – informují, jak se v důsledku realizace 

strategie či jejích jednotlivých záměrů změnila situace, zachycují tedy důsledky 

způsobené implementací strategie. V rámci monitoringu jsou použitelné jen 

v omezené míře, jednak proto, že je obtížné přesně určit vliv konkrétní 

(strategické) aktivity na výslednou situací,  jednak proto, že se tento vliv 

projevuje zpravidla až s delším časovým odstupem po ukončení příslušné 

aktivity. Dostupnost zdrojových dat (a zejména jejich následná interpretace) 

bývá často komplikovaná. Tyto indikátory zpravidla sledují garanti strategie 

jako celku. 
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Data užívaná v monitoringu lze získávat přímo jako následek programové 

implementace a k jejím účelům. Tento druh dat se označuje jako primární údaje 

(např.: zprávy o výdajích projektu). Tyto údaje mají své nenahraditelní místo při 

takzvaném monitoringu „zezdola“ (bottom up), který kontroluje nejprve, jak jsou 

do praxe uváděny konkrétní výstupy strategie (aktivity, projekty) a od toho následně 

vyslovuje soudy o plnění „vyšších pater“ pyramidy cílů strategie.   

 Monitoring může rovněž používat sekundární data, což jsou data získávaná 

nezávisle na daném strategickém dokumentu (zejména veřejné statistické 

informace). V případě těchto sekundárních dat je samozřejmě pro efektivní 

monitoring výhodou, pokud již byla shromážděna a systemizována při samotné 

tvorbě strategického dokumentu. Zvláště se tato výhoda prokáže při realizaci tzv. 

monitoringu „seshora“ (bottom down), tedy při hodnocení indikátorů cílů strategie 

od jejich „nejvyšších pater“.   

 

Pro oba typy monitoringu i pro práci s primárními i sekundárními daty obecně platí 

několik „zlatých pravidel“:  

• vytvořit těsné a jasné spojení mezi ukazatelem a cílem politiky, úkolem resp. 

záměrem 

• ukazatel pravidelně měřit  

• mít nezávislou entitu (která není přímo angažovaná ve strategii nebo projektu) 

pro sběr dat 

• používat pouze 100% spolehlivá data. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že o tom, zda jsou Indikátory vybrány správně, vždy 

rozhoduje jejich obsahová souvztažnost s cílem, který mají měřit. Souvztažnost zde 

znamená respekt k úrovni (obecnosti) cíle i k typům intervence, které daný cíl 

předpokládá. Standardizovat tak nelze indikátory samotné, ale jen postupy (metody), 

jak lze k jednotlivým indikátorům dospět:  

Koncepční mapování dopadů: Orientuje se na identifikaci, seskupování a 

hodnocení očekávaných výsledků a dopadů realizace cílů strategie, a to jak 
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explicitních, tak implicitních. Výsledkem by měly být indikátory, které jsou spojeny 

s hlavními očekávanými dopady.  

Analýza nákladů - přínosů: nástroj k posuzování výhod intervence z hlediska 

všech zainteresovaných skupin a na základě monetární hodnoty přisuzované všem 

pozitivním a negativním následkům intervence (které musí být posuzovány 

separátně). Když není relevantní ani možné ke stanovení zisku nebo ztráty použít 

tržní ceny, lze využít i ceny fiktivní, jejichž způsob stanovení však musí být logický a 

kontrolovatelný. Indikátor typu náklady-přínosy se používá především pro ex ante 

hodnocení velkých projektů.  

Analýza nákladů – efektivity: hodnotící nástroj k posuzování efektivity. Tento typ 

indikátorů spočívá na srovnávání čistých účinků intervence (která musí být stanovena 

zvlášť) s finančními vstupy potřebnými k dosažení těchto účinků.  

Panel Delphi: Procedura pro iterační a anonymní stanovení indikátorů na základě 

konzultace několika expertů, orientovaná na to, aby se jejich názory zaměřily na 

společný závěr. Indikátory podle panelu Delphi lze použít v ex ante hodnocení, pro 

odhad potenciálních dopadů intervence a později při ex post hodnocení (k hlubší 

argumentaci výsledků monitoringu). Analogicky lze „arbitrárně“ stanovit indikátory 

pomocí metody Expertního panelu nebo Fokus skupin apod.  

Ekonometrická analýza: Existuje značné množství modelů, které jsou založeny na 

širokém spektru makroekonomických teorií a které mohou „produkovat“ řady 

indikátorů. Tento typ může posloužit jako nástroj při hodnocení socioekonomických 

strategií a programů. V tomto případě se používá jako kontrafaktuální metoda 

„očisťování výsledků“, která kvantitativně hodnotí čistý efekt u většiny makro-

ekonomických proměnných veličin ovlivněných veřejnými (strategickými) aktivitami. 

Formálně analogicky k indikátorům dospívají tzv. Logické modely nebo Multikritériální 

analýzy.  

Hodnocení ekonomického dopadu: Hodnocení ekonomického dopadu se zabývá 

sledováním nebo předvídáním ekonomického dopadu intervence. Tento typ 

indikátoru závisí na přesné analýze příčiny a následku intervence a jsou důležité při 

ocenění projektů. Lze jej provádět před, během nebo po realizaci projektů, aby se 

stanovila přidaná hodnota dané intervence a to zda je intervence opodstatněná.  
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Hodnocení priorit: Metoda hodnotitele priorit byla vyvinuta jako způsob zapojení 

veřejnosti do tvorby indikátorů komplikovaných sociálních situací. Tato metoda 

kombinuje ekonomické teorie s výzkumnými metodami s cílem ohodnotit komodity, 

které nelze přímo ocenit, např. zdravé životní prostředí. Používá se k identifikaci 

priorit v situacích, ve kterých je pravděpodobné, že dojde ke střetu zájmů mezi 

různými lidmi nebo zájmovými skupinami a ve kterých volba jakékoliv varianty 

vyžaduje kompromis.  

Sociální výzkum: Výzkumy se používají ke shromažďování širokého spektra 

informací (kvantitativních a kvalitativních) týkajících se populace. Důraz se obvykle 

klade na kvantitativní data, která lze snadno transformovat do indikátorů. 

Hodnocení dopadu na životní prostředí: užíváno k formulaci indikátorů na úrovni 

dopadů jednotlivých projektů i celé strategie.  

  

10.2.2. Evaluace strategie38 

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“.  Stručně řečeno: evaluace 

představuje systematické posouzení přínosu, hodnoty a smyslu strategie a jejích 

opatřeni, a to na základě předem stanovených kriterii a konkrétních údajů. 

Kritérii evaluace jsou nejčastěji účinnost, efektivnost, vliv a udržitelnost výsledků. 

V zásadě se rozlišují tři druhy hodnoceni: 

1. Evaluace ex ante je prováděna před samotným začátkem realizace strategie, 

ještě než jsou implementovány jakékoli její opatřeni. Jejím cílem je zjistit, zda 

strategie řeší skutečné ekonomické, sociální a environmentální potřeby dané 

komunity. Evaluace ex ante je zaměřeno na posouzení výhod a nevýhod a na 

posouzení kvality strategie.  

                                                 
38 Viz podrobněji: „Evaluace“, ASPRA a.s., Praha, 2008 
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2. Průběžná evaluace je prováděna v polovině realizační fáze strategie. V této 

souvislosti jsou analyzovány účinky jednotlivých intervencí, vycházejících ze strategie, 

kvalita organizace implementace strategie, kvalita finančního řízeni, jakož i kvalita 

metod, pomocí nichž je strategie realizována. Tento druh hodnocení využívá 

informace ze systému monitoringu a jeho cílem je zlepšit úroveň strategického řízeni 

v současném okamžiku (např. úpravou obsahu strategie). 

3. Evaluace ex post shrnuje a vyhodnocuje strategii jako celek, zejména pokud jde 

o její účinky po dokončení realizace. Tento druh hodnocení je často spojen s 

formulací závěrů a doporučení, které jdou nad rámec hodnocené strategie. 

 

Evaluace má v celém procesu strategického řízení 4 základní funkce: 

• Funkce formativní: evaluace upozorňuje v daném okamžiku na oblasti, kde je 

vyžadována náprava či zlepšení, a předkládá důvody takových změn a 

stanovuje směr, kterými by se měly ubírat. 

• Funkce reportingu: evaluace poskytuje souhrnnou zprávu o plnění strategie 

(reporting), která je využívána jako východisko pro přijímání závazných 

rozhodnutí. V této funkci evaluace popisuje konečné výsledky hodnocených 

opatřeni, hledá vysvětlení vazeb mezi vstupy a výstupy, přičemž je porovnává 

s původními předpoklady.  

• Funkce psychologická: evaluace je využívána pro vytváření povědomí o 

potřebných opatřeních, resp. pro přesvědčování lidi o nutnosti překonat 

stereotypy v myšlení a vzorcích chovaní. 

• Funkce administrativní. Evaluace je využívána při výkonu moci a uplatňováni 

vlivu na určité lidi, firmy či instituce. 

 

Existuji dva základní metodologické přístupy k evaluaci: kvantitativní a 

kvalitativní. Oba se navzájem doplňuji a během evaluačního procesu by měly byt 

oba využívány. Cílem kvantitativního výzkumu je nalézt obecný výskyt určitého jevu. 

Naproti tomu si kvalitativní výzkum klade za cil, nalézt odpovědi na otázky týkající se 

příčin výskytu určitého jevu. Kvalitativní výzkum tedy představuje pokus o 

prohloubení poznatků získaných pomocí kvantitativního výzkumu a umožňuje činit 
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závěry a doporučeni, které jsou důležité pro růst kvality strategického řízení. 

Kvantitativní a kvalitativní přístup k evaluaci se též liší tím, že první směřuje 

k odhalení obecných zákonitostí a bere v úvahu pouze skutečnosti, které lze 

empiricky („objektivně“) prokázat, zatímco druhý klade důraz na jednotlivé případy a 

jejich specifický charakter a zjištěné skutečnosti interpretuje subjektivním způsobem. 

Tím také otvírá kvalitativní evaluace dveře pro užití nástrojů participace 

v evaluačním procesu.     

 

Evaluace se dále může lišit dle svého předmětu. Těmi mohou být produkty (co bylo 

uděláno a dosaženo), procesy (jakým způsobem byly výsledky dosaženy) a aktéři 

(kdo výsledky realizoval a v jaké organizační struktuře).  

Konečně poslední možností třídit evaluace (vztahující se ovšem analogicky i na 

proces monitoringu) je třídění na evaluaci „seshora dolů“ (bottom down) a 

evaluaci „zezdola nahoru“ (bottom up). Toto třídění reaguje na strukturu 

(pyramidu) cílů, obsažených ve strategických dokumentech. Pro první typ je 

charakteristický deduktivní přístup: hodnocení začíná u obecnějších cílů a cíle nižší 

úrovně jsou v evaluaci chápány jako faktory, které úspěch či neúspěch realizace 

obecnějších cílů ovlivňují a vysvětlují. Tento postup může poskytnout silné informace 

o tom, co bylo strategií dosaženo a jak se na tom podílely nastavené procesy její 

implementace. Pro druhý typ je naopak charakteristický induktivní přístup, kde 

evaluace hodnotí nejprve kvalitu a efektivnost aktivit (projektů) vycházejících ze 

strategie. Silnou stránkou tohoto přístupu je možnost v evaluaci identifikovat, co bylo 

ve strategii uděláno, a jaký měl na tom kdo podíl.  

 

Výsledky evaluace by měly být pro potřeby exekutivy shrnuty do Evaluační zprávy. 

Tento hodnotící produkt by měl být sepsán v uživatelsky přátelské formě s tím, že 

mnoho technických podrobností lze uvést zvlášť jako přílohy. Je také nezbytné, aby 

Evaluační zpráva byla vypracována logickým a konzistentním způsobem, např. ve 

struktuře:    

• Stručný souhrn: krátké résumé evaluace zaměřené na závěry a doporučení 
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• 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  

 

Evaluační zpráva by měla být potřebně kritická, již proto, že na veřejný sektor 

působí fenomén zvaný „dispozice k optimismu“. Očekávané přínosy strategie a z ní 

odvozených projektů zde bývají často přeceňovány, zatímco náklady mají tendenci 

být podceňovány. Na druhé straně stojí a padá síla evaluace (Evaluační zprávy) na 

akceptaci jejích závěru všemi partnery. Hodnota každé evaluace tak spočívá na 

dvou (často rozporných) klíčových rysech: na kritických poznatcích, které generuje a 

na schopnosti sdílet tyto poznatky tak, aby skutečně pomohly ke zvýšení úrovně 

strategického řízení v budoucím období. Evaluace by tedy neměla ústit do 

obviňování, které by mohlo být naopak zdrojem motivace evaluaci bojkotovat a 

stavět se i proti jejím závěrům. Jedině konsensuální průběh evaluace a vyznění 

Evaluační zprávy může být zárukou, že evaluace bude v instituci považována za 

pomocníka sloužícího k pochopení účinků strategických intervencí a jejich příspěvku k 

dosažení strategických cílů, nikoli jen za příliš nákladné a samoúčelné břemeno.  

Klíčové ale není Evaluační zprávu zpracovat, nýbrž se následně řídit jejími 

doporučeními. Nemá cenu produkovat čistě akademické zprávy. Už proto, že si 

každá správně prováděná evaluace žádá nemalé prostředky.   
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10.3. Praxe krajů při hodnocení strategií 

 

Základním nedostatkem při uskutečňování monitoringu i evaluace krajských 

programových dokumentů je (zatím) jich ad hoc realizace, která se neopírá o 

koncepční přípravu celého procesu. Nemalým problémem většiny dosud 

realizovaných hodnocení krajských Strategií a Programů rozvoje je také jejich 

systémové nastavení jen jako „ex-post“, což znamená, že jsou většinou jen s 

námahou shromažďovány relevantní výchozí podkladové informace k evaluaci, a 

evaluace sama vyznívá účelově – a nemůže ani vyznívat jinak, nejsou-li předem ke 

strategickým cílům a opatřením stanoveny měřitelné cíle.  

Situace se však – byť jen postupně a často jen formálně – mění k lepšímu. 

V aktuálních (platných) strategických dokumentech již ve všech případech nějakým 

způsobem mechanismus kontroly realizace nastaven, byť ne vždy je tento 

mechanismus účelně v praxi používán. Pokud jde o způsob nastavení, jde:  

 

• V 9 případech o monitoring indikátorů (SČK, JČK KVK, ÚK, LK, PAK, KV, 

JMK, ZK) 

• Ve 3 případech o monitoring realizace projektů (JČK, LK, OK)  

• V 1 případě o evaluaci (KVK) 

• V 6 případech o kvalitativní hodnocení prostřednictvím Monitorovacích 

zpráv (PLK, LK, KHK, JMK, ZK, MSK). 

 

Z uvedeného je zřejmé, že v některých krajích je realizována kontrola (resp. je 

plánováno její uplatnění) plnění strategií pomocí více nástrojů současně.  

Slabinou nastavení monitoringu bottom down, čili indikátorového monitoringu je 

(vedle výše zmíněné ad hoc a výhradně ex – post nastavení při absenci cílových 

hodnot indikátorů) často enormní počet indikátorů, které Strategie či Program 

rozvoje předepisuje při své kontrole sladovat.  Extrémů je dosahováno v případě 

Středočeského a Jihočeského kraje, kde indikátorová soustava přesahuje 170 

položek. Vedle toho existují krajské strategické dokumenty, které počítají s využitím 

jednotek, ale i desítek indikátorů. Už toto značné variační rozpětí v podstatě 
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znemožňuje indikovat jakoukoli pro kraje jednotnou (doporučeníhodnou) soustavu 

monitoringu bottom down. Procesní slabinu využití tohoto monitoringu představuje (s 

výjimkou Libereckého, Jihomoravského a Zlínského kraje) fakt, že mezi nástroji 

kontroly plnění strategických záměrů stojí osamoceně, nenabízí tedy ani 

interpretaci, ani vyhodnocení svých výsledků (např. prostřednictvím Monitorovacích 

zpráv), a představuje tak – i v případě, že je takto nastavený monitoring skutečně 

realizován – jen neuspořádanou řadu dílčích konstatování, která se jen stěží může 

stát užitečnou inspirací pro faktické zlepšení úrovně strategického řízení příslušných 

krajů.         

Monitoring bottom up, tedy prostřednictvím kontroly, zda a jak jsou realizovány 

konkrétní (ze strategie vycházející) aktivity, je zdánlivě jednodušší, a nabízí také 

orgánům kraje bezprostředně užitečné signály o plnění strategie. Tyto klady jsou 

však v praxi krajů ČR zneváženy dvěma slabinami: jednak realizace jednotlivých 

projektů zpravidla (při obvykle širokém „rozkročení“ programového záběru 

strategických dokumentů) vypovídá jen velmi málo, zda je spolu s nimi realizován i 

celkový strategický záměr dokumentu (Vize a strategické cíle), zadruhé není brán při 

této kontrole brán v úvahu kontext, čili jaká je souvislost mezi plněním projektových 

záměrů a reálným stavem rozvoje kraje. K odstranění těchto slabin může přispět 

souběžné využití obou typů monitoringu. V tomto bodě může jako dobrý příklad 

posloužit praxe realizovaná v Libereckém kraji (viz dále). 

Proces evaluace strategických dokumentů krajů je v nich samotných jako nástroj 

hodnocení plnění a dopadů strategie uvažován jen zřídka (m.j. i kvůli relativně 

vysokým nákladům, spjatým s procesem evaluace), a ještě méně častý je případ, kdy 

by kraje své Strategie či Programy rozvoje skutečně využily. V podstatě jde jen o 

Karlovarský kraj a dříve i o Královéhradecký kraj. V Karlovarském kraji evaluace měla 

charakter „interim“ a sloužila jako podklad pro aktualizaci obsahu příslušného 

Programu rozvoje. I tento případ je dále uveden, jako případ „dobré praxe“. 

 

Pokud jde o kontrolu plnění přijaté strategie a kontrolu dopadů tohoto plnění na 

reálný vývoj situace příslušného kraje, je poměrně často v krajích ČR využíván 

mechanismus Monitorovacích zpráv. Jejich smyslem je poskytnout orgánům kraje 
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kvalitativní informace o způsobech realizace strategických dokumentů. Účinně mohou 

plnit toto své poslání, jen pokud se ve svých výpovědích opírají o výsledky 

předchozího monitoringu, a pokud je obsah a způsob tvorby a následného 

praktického využití Monitorovacích zpráv alespoň do jisté míry formalizován (byť 

nikoli v té míře, kterou by vyžadovala „řádná“ evaluace). Bohužel tyto dvě podmínky 

splňují Monitorovací zprávy jen v případě poloviny (3) krajů, které tento nástroj 

kontroly vůbec uplatňují.   

 

Průběžný monitoring (Liberecký kraj) 

Průběžný monitoring Programu rozvoje kraje (PRLK) je realizován již řadu let a i díky 

tomu se stal procesem, na který se Krajský úřad již v dostatečné míře adaptoval. 

Přispívá k tomu i existence jednotného softwarového nástroje, kterým je databázový 

program MS Office Access, vyvinutý na odboru regionálního rozvoje a evropských 

projektů. Tento program je umístěn na společném disku i/: krajského úřadu.  

Monitoring se opírá o tři nástroje. Za prvé je to monitoring bottom up, čili od zdola 

nahoru – od sledování projektů k opatřením a cílům. Vzhledem k obecnému 

charakteru definování jak jednotlivých aktivit, tak cílů opatření Programu rozvoje není 

ale vždy snadné pro hodnotitele (gestční odbory KÚ) přesně určit do jaké míry byly 

„jeho“ aktivita či cíl splněny. Klíčové je proto nakonec v monitoringu slovní hodnocení 

programových aktivit. Na tomto základě je hodnoceno následně to, zda je naplňován 

i cíl opatření, do něhož příslušné aktivity přísluší.  Tento cíl je označen jako 

„naplňován“, v případě, že se k cíli vztahuje alespoň jedna aktivita, ve které došlo 

v v uplynulém roce k nějaké akci či pokroku, nebo je „částečně naplňován“, 

v případě, že se k cíli vztahuje aktivita, která byla naplňována jen z části, či se přímo 

nevztahuje k cíli, ale ovlivňuje ho, nebo je konečně cíl hodnocen jako „nenaplňován“, 

pokud se k cíli nevztahuje ani jedna (byť částečně) realizovaná aktivita. Hodnocení 

každého strategického cíle je dále rozděleno dle jednotlivých opatření a podopatření 

PRLK tak, aby bylo zřejmé, do kterých oblastí se koncentrují problémy s plněním 

strategického dokumentu.  

Druhým nástrojem je výpis vydaných souladů s PRLK za jednotlivá opatření a aktivity. 

Počet těchto souladů nepřímo hovoří o oblastech, na které se zaměřuje finanční 
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podpora nejen kraje ale i ze Strukturálních fondů EU a ze Státního rozpočtu ČR. 

Vydaný soulad však ještě neznamená, že projekt, na který byl vydán, byl realizován a 

automaticky nezakládá nárok na finanční podporu. Proto se zde objevují i projekty, 

které vůbec nakonec podpořeny nebyly. Navíc soulad s programovým dokumentem 

kraje není povinně sledován u všech žádostí ať už o krajské či jiné dotace. Z obou 

důvodů má v monitoringu tento druhý nástroj jen doplňkovou úlohu.  

Třetím nástrojem je monitoring bottom down, čili pomocí indikátorů uvedených 

v PRLK. Indikátory jsou rozděleny podle opatření a znázorněny ve formě časových 

řad za poslední 6 let, aktuálně se pak posuzuje porovnání hodnot indikátoru s 

předchozím rokem. Na pozadí monitoringu tak vzniká rozsáhlá databáze statistických 

ukazatelů, popisující rozvoj kraje. Čas od času ovšem dochází k aktualizaci databáze 

indikátorů a jsou tak vyřazeny nebo měněny některé nevhodné nebo těžko zjistitelné 

indikátory. 

Výstupy užití všech tří nástrojů jsou souhrnně – v podobě slovního hodnocení - 

vtěleny do Monitorovací zprávy, která je každoročně předkládána Zastupitelstvu 

kraje, které ji zpravidla „bere na vědomí“. Výsledky průběžného monitoringu jsou tak 

využívány vždy s jistým časovým odstupem, a pro zadávání a zpracování dalšího 

(aktualizovaného) strategického dokumentu.  

 

Evaluace (Karlovarský kraj) 

Uskutečnění evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK) předpokládal již 

sám tento dokument. Konkretizovat smysl a charakter evaluace (interim) a její 

načasování, to bylo úkolem tzv. Realizačního manuálu, který definoval všechny 

způsoby práce s daným strategickým dokumentem, a který byl spolu s ním schválen 

Zastupitelstvem kraje. Smyslem evaluace byl hlubší průzkum fungování PRKK, 

včetně jeho nejdůležitější části, definující strategické dlouhodobé cíle a střednědobá 

opatření rozvoje kraje, a to cca 4 letech od schválení PRKK. V souladu s Realizačním 

manuálem byla pro evaluaci v daném období Radou kraje ustavena evaluační skupina 

a stanoven odborný garant evaluace.  

Evaluace PRKK byla realizována v těchto postupových krocích: 
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1. Úvodní fáze: Výběr relevantních indikátorů působení PRKK (ze souboru indikátorů 

obsažených ve Strategické části PRKK) a návrh podrobného evaluačního plánu a 

harmonogramu Evaluace, 

2. Hodnocení vývoje kraje dle vybraných indikátorů PRKK, čili monitoring realizace 

PRKK, 

3. Věcný a finanční pokrok realizace PRKK: Hodnocení realizace projektů PRKK 

na období 2007 – 2010, Hodnocení souladu realizace PRKK s Cíli PRKK, Hodnocení 

procesních aspektů práce s PRKK a Hodnocení partnerství při realizaci PRKK, 

4. Vyhodnocení změn sociálně – ekonomického prostředí kraje po roce 2007 

(včetně analýzy trendů dalšího vývoje), které se týkalo oblastí, v nichž monitoring 

odhalil největší slabiny a které mělo za cíl definovat silné a slabé stránky 

současného obsahového zaměření PRKK, 

5. Závěry Evaluace obsahující návrhy doporučení ve vztahu k obsahu PRKK i 

procesním aspektům práce s ním.     

V rámci jednotlivých postupových kroků byly zpracovány 4 průběžné zprávy, které 

projednala Evaluační pracovní skupina (viz dále). Pro realizaci 2. a 3. postupového 

kroku byly navíc využity výsledky ankety mezi garanty Opatření PRKK. 

Zpráva o hodnocení vývoje dle vybraných indikátorů PRKK.V této zprávě šlo 

o to zhodnotit, do jaké míry bylo dosaženo cíle, vytýčeného rozvojovým programem. 

Indikátory v tomto ohledu skýtají jednoduše sdělitelnou a interpretovatelnou 

informaci, jsou jakýmsi „návěstím“ při identifikaci úspěšného resp. neúspěšného 

působení PRKK. Na druhou stranu je zřejmé, že každý indikátor zachycuje jen část 

posuzované reality – v tomto smyslu poskytla zpráva pouze prvotní informaci o 

výsledcích působení PRKK, a to v podobě formální kontroly. Předmětem hodnocení 

byl vývoj 38 indikátorů. Část (6) z těchto indikátorů se týkala globálního cíle (Vize) 

PRKK (Podíl Malého a středního podnikání na celkové zaměstnanosti v kraji, 

Podíl terciárního sektoru na hrubé přidané hodnotě v kraji, Celkový počet 

zaměstnaných dle metodiky ESA95, Vytvořený HDP na obyvatele 

relativizovaný ve vztahu k průměru EU 27, Tvorba hrubého fixního kapitálu 
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na obyvatele ve vztahu k průměru ČR, Čistý disponibilní důchod na 1 

obyvatele ve vztahu k průměru ČR). Zbývajících 32 indikátorů bylo vztaženo 

k cílům Opatření, přičemž platilo pravidlo, že Opatření bez indikátoru nemá „právo na 

existenci“ v PRKK, a žádné opatření nesmělo mít víc než dva indikátory. Globální i 

parciální indikátory měly již v PRKK nastavenu výchozí a cílovou hodnotu, monitoring 

indikátorů tedy ukazoval, jaký je stav realizace Opatření v „poločase“ platnosti PRKK. 

Zjištěný obraz nebyl příliš povzbudivý: z 38 indikátorů více méně úspěšně byla 

naplněna jen polovina. Podařilo se však díky tomu identifikovat 8 hlavních 

problémů realizace PRKK, na něž by se strategické řízení kraje mělo především 

koncentrovat.   

 

Zpráva o realizaci Projektů PRKK. Smyslem této zprávy bylo zhodnotit míru 

obsahové racionality souboru Projektů PRKK, míru souladu tohoto souboru s 

Opatřeními a Cíli PRKK, míru stability tohoto souboru a konečně míru provázání 

souboru Projektů s přípravou rozpočtů a rozpočtových výhledů kraje. Evaluace v 

tomto bodě prokázala vcelku racionální volbu projektové náplně PRKK s tím, že míra 

této racionality v čase bohužel klesala. Totéž platí o vazbě mezi projekty a 

Opatřeními a cíli PRKK. Jako klad byla jednoznačně hodnocena silná vazba mezi 

přípravou Akčního plánu (AP) a přípravou rozpočtových dokumentů kraje. Jako zdroje 

negativních tendencí v obsahové a procesní stránce v projektové náplni identifikovala 

Evaluace skutečnost jednostranné přeměny AP na extenzivní „zásobárnu“ projektů 

podpořitelných potenciálně ze SF EU, „odpoutání“ AP od strategické části PRKK a 

rezignaci AP na projekty realizované výhradně z prostředků běžného rozpočtu kraje. 

Na tyto výsledky Evaluace navazovalo evaluační doporučení, snížit počet Opatření 

PRKK, jasněji rozlišit úrovně Cílů a Opatření v PRKK, tak aby Cíle oslovily i obce, 

podniky a NNO a Opatření by byly konkrétnější. 

 

Zpráva o hodnocení souladu realizace PRKK s Cíli PRKK, o hodnocení 

procesních aspektů práce s PRKK a hodnocení partnerství při realizaci 

PRKK. Smyslem této zprávy je hodnocení, jak přispívají skutečně realizované 

Projekty k naplnění Prioritních os, Globálních cíle a Vize PRKK, které stupně soustavy 
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cílů PRKK jsou „živé“ a které figurují v PRKK jen formálně a jaká je míra partnerství 

při koncipování a realizaci PRKK. Doporučení Evaluace byly v tomto bodě stručné: je 

třeba zjednodušit strukturu cílů PRKK, logicky provázat obsahy obecnějších a 

konkrétnějších stupňů struktury cílů PRKK, tak aby se vyšší stupeň stal kritériem pro 

hodnocení smyslu, účinnosti a hospodárnosti úspěchů realizace stupňů nižších, z 

PRKK učinit faktický základ pro zpracování a implementaci dílčích koncepčních 

dokumentů kraje a při přípravě novelizace PRKK v maximální míře uplatnit princip 

partnerství. 

 

Analýza současného stavu a trendů sociálně – ekonomického vývoje 

Karlovarského kraje. Smyslem této zprávy byla konfrontace reálného vývoje kraje 

s deklarovanými záměry PRKK. Analýza se týkala jednak 8 okruhů, identifikovaných 

na základě monitoringu indikátorů jako nejvíce problémové, jednak témat 

definovaných jako problémová v rámci Evaluační pracovní skupiny. Závěry z této fáze 

Evaluace bylo doporučení, na jaké obsahové priority by se měla soustředit příští 

novelizace PRKK.  

 

 

10.4. Doporučené řešení 

 
Obecně se doporučuje věnovat monitorování a evaluaci schválených a (postupně) 

realizovaných strategií dostatečnou pozornost, kapacity i čas s tím, že strategický 

dokument by sám měl definovat způsoby a termíny své kontroly. Podrobný popis 

monitorovacího a evaluačního procesu by pak měl být vtělen do závazného 

Realizačního manuálu (popisujícího ovšem i postupy, nástroje a organizaci vlastní 

implementace strategie).  

Pokud jde o monitoring, 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. Monitorovací systémy s příliš mnoha  indikátory 
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jsou těžkopádné a nákladné. Příliš mnoho neselektivních informací může být pro 

kontrolu plnění strategie stejně škodlivé, jako vůbec žádné informace. 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.  

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 zajistit39, 

• 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.  

 

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. 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,  

                                                 
39 Praxe ukazuje, že na úrovni krajů je často obtížné metodologicky správně identifikovat soubor užitečných, 
levných a dostupných ukazatelů k měření výkonů strategie 
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• 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.  

Důležitá při realizaci těchto klíčových kroků přitom není ani tak konkrétní použitá 

metodika evaluace, jako kritické myšlení, schopnost při hodnocení komunikovat 

s rozhodujícími aktéry realizace strategie a odhodlání výsledků evaluace následně 

v praxi řízení kraje využít. 

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  
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11.  Závěr 

Výše uvedená Metodika strategického řízení a plánování krajů ČR - se všemi svými 

doporučeními i s argumentací k nim – byla primárně vypracována pro potřeby 13 

krajů ČR a s využitím jejich zkušeností. Zdroj inspirace v ní však mohou vidět i další 

územně samosprávné celky (města, obce, mikroregiony), včetně hl. m. Prahy. 

 

Poselství této Metodiky lze přitom lapidárně shrnout do několika tezí: 

• Strategické řízení krajů je cyklický proces, v němž tvorba strategických 

dokumentů je jen jedním, byť nikoli zanedbatelným prvkem. Vytrhávat 

strategické plánování z tohoto kontextu znamená činit s něj samoúčel a 

v konečném důsledku vede v očích všech aktérů k diskreditaci systému 

strategického řízení jako celku, 

• Ve strategických dokumentech samotných sehrává hlavní roli obsahově 

plná, na důkazech založená a přesto odvážná a originální Vize. Pro její 

správnou formulaci je nezbytné rozvinout využití prognostických metod,  

• Klíčovou fází strategického řízení krajů je implementace (a hodnocení) 

strategických dokumentů, na ni by měla být věnována hlavní pozornost, 

včetně vytvoření adekvátních politických, organizačních a kapacitních 

podmínek a předpokladů. V rámci nich sehrává hlavní úlohu procesní 

provázání realizace strategických záměrů na tvorbu rozpočtů a rozpočtových 

výhledů krajů a na tvorbu a využití územně – plánovací dokumentace. 

 

Poselstvím svého druhu je i doporučení nechápat ani danou Metodiku jako dogma. 

Strategické řízení je tvůrčí proces, v němž konec konců nejdůležitější je tvůrčí 

myšlení40. 

 

                                                 
40 „Stratégův postup velmi jednoduše spočívá ve zpochybňování převládajících předpokladů pomocí jediné 
otázky (Proč?) a v neúnavném kladení stejné otázky těm, kdo jsou odpovědni za současný způsob, jakým se věci 
dělají, a to tak dlouho, až jim z toho bude špatně.“ Kenichi Ohmae (OHMAE, K., 1991. The mind of the 
strategist: The Art of Japanese Business. Columbus: McGraw-Hill, str. 18)  
 
 



METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KRAJŮ ČR 

 

 
246 

Konkrétní doporučení, zachycená na stranách 99, 104, 114, 135 - 138, 145, 153, 

156, 162, 187 - 188, 218 – 224 a 242 – 244 by měla přinést růst kvality 

strategického řízení krajů. Jejich důsledná aplikace by ovšem nebyla zadarmo. 

Vynucený nárůst nákladů na tvorbu a implementaci strategických dokumentů 

(zejména interních provozních nákladů na chod Krajských úřadů) by však byl 

násobně převážen výnosy s racionálních rozhodnutí, která se budou moci opírat 

o dlouhodobou strategii. Část doporučených aktivit (a tedy i nákladů na ně) by 

ostatně bylo pro kraje výhodné zajišťovat společně, prostřednictvím pořizovatele 

dané Metodiky, tedy Asociace krajů ČR (prognózy vývoje vnějšího prostředí krajů, 

evaluace strategií aj.). 

Na Asociaci krajů také je postupně prosazovat (v dohodě s jednotlivými kraji), aby se 

výše uvedená doporučení stala i v praxi v rámci ČR jednotně uplatňovanými 

postupy. Jednotný metodický postup by se měl týkat alespoň dále uvedených 

základních obsahových i procesních prvků strategického řízení: 

• 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),  

• 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 
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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.  

 

Budování jednotné metodiky strategického řízení krajů ČR bude ale ve skutečnosti 

dlouhodobým procesem, už kvůli (možným a žádoucím) změnám systémového 

prostředí. Postupy a řešení, navržené v Metodice totiž odpovídají stávajícímu 

legislativnímu prostředí, které pro strategické řízení krajů – zejména pak pro 

implementaci strategických dokumentů – obecně není příliš vstřícné. Jako klíčový 

problém se přitom jeví: 

• 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. 

 

Diskuse těchto (i dalších) překážek rozvinutí efektivního systému strategického řízení 

krajů přesahuje možnosti (i zadání) této Metodiky. Tím spíše by se měla stát 

v dohledné budoucnosti předmětem dalšího výzkumu. I proto je předložená Metodika 

knihou s otevřeným koncem. Autorský kolektiv v této souvislosti předem děkuje za 

veškeré připomínky, které budou využity k průběžné aktualizaci daného dokumentu. 

Připomínky prosíme směřovat – prostřednictvím kanceláře Asociace krajů ČR 

k autorům jednotlivých kapitol: 

• Jan Přikryl: kap. 4, 5, 6, 7, 9 a 10 
• Martin Potůček: kap. 2, 3, 4 a 5 
• Petr Durdík: kap. 4, 6, 7 a 9 
• Jan Fibiger: kap. 4, 6, 7 a 9   
• Světlana Kubíková: 6, 7, 8 
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