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Způsob tvorby strategického plánu 

Řídící skupina, 27 členů: 

• Vedení města a klíčoví zaměstnanci města 

• Ředitelé organizací města 

• ředitelé místních podniků a zástupci zaměstnavatelů 

• zástupci NNO 

 

Kompetence a úkoly Řídící skupiny: 

• SWOT analýza města 

• Rozvojová vize města 

• Klíčové oblasti  
 

 



Způsob tvorby strategického plánu 

Klíčové oblasti – pracovní skupiny: 

 

• analýza oblasti 

• vize pro oblast 

• strategické a specifické cíle 

• ukazatele  
 

 



Vize je rozpracována do klíčových oblastí 

OKRUH I: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A LIDSKÉ ZDROJE 

1. Vzdělávání a školství 

2. Podnikání, zaměstnanost a cestovní ruch 

3. Kultura a památky 

4. Sport a volnočasové aktivity 

OKRUH II: PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ 

5. Životní prostředí a urbanistická kvalita 

6. Zdravotnictví a sociální služby 

7. Bydlení 

8. Bezpečnost 

9. Doprava 

OKRUH III: ŘÍZENÍ ROZVOJE MĚSTA 

10. Informační a komunikační technologie 

11.Řízení a správa 

 

 



• komunitní plán – role zhotovitele spíše 

moderátorská, plán vytvářely pracovní 

skupiny za účasti veřejnosti, více než 120 

osob 

 

• vyjadřuje názor nejen města a jeho úřadu, 

ale i širší veřejnosti 

 

 

  

Přednosti komunitního přístupu 



Slabé stránky komunitního přístupu 

• širokospektrální – řeší většinu oblastí života 
města, nerozlišuje v jejich významu a 
naléhavosti, nesoustředí se na rozvojově nosné 
oblasti 

• řeší i oblasti, které nejsou v kompetenci města a 
MěÚ (střední školství, zaměstnanosti, 
nadřazená infrastruktura apod..) 

• SPRM končí na úrovni specifických cílů, není 
rozpracován do podoby akčního – prováděcího 
plánu 

• slouží „pouze“ jako identifikátor projektů a nikoli 
jako nástroj pro koncepční řízení rozvoje města 



 Zefektivnění procesu strategického 

plánování 2010 - 2012 

 

1. analýza procesu SP a využití dokumentů 

   ↓ 
2. tvorba metodiky zapojení veřejnosti 

  ↓ 
3. aktualizace SPRM a AP 

  ↓ 
4. nastavení motivačního systému s využitím BSC 

  ↓ 
5. realizace technické podpory 

 

      
     Vzděl. klíčových aktérů  
     (průřezově)  
  

 



 Struktura  SPRM 

 

 



 Struktura SPRM 
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Využití BSC - schéma metody   

 

 

 

STRATEGIE 

VIZE  

Občanská 
(zákaznická) 
perspektiva 

 
Finanční 

perspektiva 

Perspektiva 
interních 
procesů 

 
Perspektiva 
učení se a 

růstu 

Víme, co chtějí občané? Co 

musíme udělat, aby byli 

spokojení? 
Cyklus zlepšování 

strategického 

plánování 

Co všechno se 

musíme naučit, 

abychom to zvládli? 

Jaké zdroje musíme 

zajistit, aby byli 

občané spokojeni? 

Jakými procesy 

zajistíme 

spokojenost občanů 

a dostatek zdrojů? 

BSC – Balanced Scorecard, Metoda vyvážených ukazatelů nebo též 

Vyvážený úspěch 
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 Přínosy  

• provázanost strategického a finančního řízení 

• praktické využití strategických dokumentů 

• efektivní komunikace s ostatními stakeholdery 

• propojení SPRM s programovým rady města 

• vymezená odpovědnost, čas i finance u rozvojových 

cílů města 

• vyšší participace občanů / zpětná vazba 

• širší využití externích (EU) zdrojů 

 
 


