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1 ÚVOD 

 

Systematický a koncepční regionální management není v podmínkách municipalit České republiky 

stále ještě příliš uplatňován a realizován. U představitelů obcí převládají spíše rozhodovací aktivity k 

řešení akutních problémů nebo rozhodování ad hoc dle momentálních dotačních možností ze státních 

a jiných zdrojů. Systematičnost, koncepčnost, aktivizace vlastního potenciálu a další atributy 

programového řízení území mají spíše okrajový charakter nebo jsou uplatňovány jen v nemnoha 

případech. Koncepční, racionální a efektivní řízení obce opřené o kvalitní realizaci všech 

manažerských činností je přitom základním předpokladem pro zajištění jejího udržitelného rozvoje. 

Nerealizace manažerských funkcí naopak vede ke stagnaci či úpadku a následnému prohlubování 

regionálních disparit. Míra úspěšnosti aplikovaného modelu řízení regionálního rozvoje a úrovně 

jednotlivých manažerských funkcí vykonávaných při tomto procesu je i předmětem výzkumného 

projektu WD-50-07-1 „Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a 

mikroregionálních samospráv České republiky“. 

 

Jádrem projektu je obec a způsob jejího řízení, který se v mnoha ohledech shoduje s rysy řízení 

soukromých subjektů, tj. podniků a firem. Obce jako právnické osoby reprezentují územní 

samosprávu, tvoří územně vymezený funkční celek a jejich posláním je pečovat o všestranný rozvoj 

svého území a o potřeby svých občanů. Aby obce mohly naplňovat toto poslání, mají vytvořeny 

podmínky, mají vlastní právní subjektivitu, jejíž hlavní atributy jsou zcela totožné s prvky právní 

subjektivity ostatních ekonomických subjektů v ČR – je to samostatnost v rozhodování, právo vlastnit 

majetek, vystupovat navenek svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

 

Vzhledem k těmto shodným rysům a skutečnosti vyplývající z teorie managementu, totiž že soukromé 

subjekty řídí svoji činnost lépe a efektivněji než subjekty veřejného sektoru, přistoupili řešitelé k 

realizaci projektu z pohledu firemního řízení. Výkon řízení – zde řízení rozvoje obce – je tak pojímán z 

pohledu hlavních manažerských funkcí vykonávaných v rámci tohoto procesu. Tyto funkce byly 

vybrány, definovány a upraveny pro potřeby prostředí municipalit. Jedná se o tyto manažerské funkce:  

 

1. Rozhodování 

Podstatou rozhodování je proces výběru mezi alespoň dvěma možnostmi variantního jednání, v 

případě obce se zároveň jedná o proces stanovování jejích rozvojových priorit.  

 

2. Organizování 

Organizování spočívá v činnosti, jejímž cílem je uspořádat prvky v systému, jejich aktivity a koordinaci 

tak, aby přispěly co nejvyšší měrou k dosažení stanovených cílů rozvoje obce. 

 

3. Plánování rozvoje obce 

Plánování je činnost zaměřená na budoucí vývoj obce, určující čeho, jak a v jakém pořadí má být 

dosaženo.  

 

4. Informování a komunikace 

Informování představuje proces poskytování informací a komunikace proces vzájemného poskytování 

(výměny) informací s aktivní zpětnou vazbou. 

  

5. Kontrolování 

Kontrolování je zhodnocení reality s ohledem na zjištění, zda bylo dosaženo shody ve vývoji 

kontrolované skutečnosti vůči specifikovaným požadavkům.  

 

Výše uvedená specifika řízení municipálního rozvoje se opírají o výzkum implementace manažerských 

funkcí obcí České republiky realizovaný v několika postupných krocích. Realizace projektu byla 
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zahájena v roce 2007, kdy byly nejprve zpracovány metodické postupy, byla provedena multikriteriální 

analýza pro výběr respondentů. Na jejím podkladě byl vybrán vzorek respondentů pro terénní výzkum 

a ti byli posléze osloveni. Bylo vybráno celkem 130 municipalit (tj. cca dostatečná 2% z celkového 

počtu jednotek ve výběrovém souboru).  

 

V následujícím roce 2008 proběhla realizace terénního výzkumu, a to ve dvou základních a jednom 

doplňkovém stupni, přičemž všechny tři typy terénního šetření byly realizovány odděleně a jinými 

řešiteli, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování či přizpůsobování výsledků o konkrétní obci. 

Výzkum sledoval a posuzoval ukazatele, faktory a konkrétní situace, podle kterých je možné hodnotit 

a vzájemně porovnávat rozsah, kvalitu i účinnost realizovaných manažerských funkcí u jednotlivých 

zástupců z vybraného reprezentativního vzorku. 

  

V roce 2009 byly výsledky zpracovány a analyzovány dle definovaných manažerských činností, 

přičemž byla specifikována forma, intenzita a kvalita jejich uplatňování v podmínkách České republiky. 

Výstupem byl popis a identifikace klíčových problémů, a pochopitelně i předností, zjištěných při 

realizaci řízení rozvoje obce. Jak analýza ukázala, je odborné manažerské řízení, vycházející z 

kvalitně zpracovaných rozvojových strategií a programů, realizováno jen v minimálním počtu 

municipalit. Konkrétní praxe se zaměřuje převážně na řešení akutních problémů a realizaci projektů, 

na které je možné čerpat dotační prostředky. Výsledkem je regionální rozvoj postrádající 

systematičnost, koncepčnost a logickou posloupnost realizovaných aktivit. Dílčí neprovázané projekty 

zpravidla vykazují nižší multiplikační efekt, případně generují méně pozitivních externalit a nemohou 

tak ve finále naplnit komplexní rozvojové cíle. Z výstupů hodnocení terénního šetření také vyplynulo, 

že největší potíže s uvedenými aspekty vykazují zejména malé obce do 200 obyvatel, které mají 

značné problémy s uplatněním a používáním formálních manažerských postupů. 

 

Na základě těchto identifikovaných předností a problémů byly v letech 2010 a 2011 zpracovány 

manuály pro realizaci a zlepšení výkonu municipálních a regionálních řídících funkcí v oblasti 

regionálního rozvoje. Jsou určeny především čelním představitelům municipalit, kterým poskytnou 

konkrétní a jasné návody pro postup při řízení procesů regionálního rozvoje. V praxi municipální a 

mikroregionální politiky může jejich uplatnění přispět k socioekonomickému oživení území, např. k 

zefektivnění hospodaření s veřejnými prostředky, ke kvalitnímu a prorůstově orientovanému 

finančnímu a investičnímu rozhodování municipalit, k posilování obytných, rekreačních, ekonomických 

a sociokulturních funkcí, cílenému rozvoji cestovního ruchu, snížení výskytu sociopatologických jevů 

atd. 

 

Publikace, kterou právě pročítáte, se zaměřuje na teoretické vymezení a praktickou aplikaci 

manažerských funkcí klasického managementu do prostředí řízení rozvoje obcí. Je určena široké 

odborné veřejnosti z řad pracovníků v regionalistice a pracovníků územních samospráv.  

 

Publikace je členěna do 6 hlavních věcných kapitol. Po úvodním vstupu do obecné teorie 

managementu jsou v následujících 5 kapitolách vymezeny jednotlivé manažerské funkce, a to jak ve 

vazbě na podnikový management, tak v návaznosti na řízení rozvoje obcí. 

 

Jakékoliv Vaše postřehy, názory, náměty či komentáře uvítáme na adrese narm@narm.cz. Diskusní 

příspěvky budeme publikovat na stránkách www.rozvojobci.cz. 

 

Věříme, že Vám tato publikace přinese nové informace a poznatky, které následně využijete v praxi 

v oblasti řízení rozvoje obcí. 

 

 

Petr Ponikelský 

za realizační tým Národní akademie regionálního managementu, o.s. 

mailto:narm@narm.cz
http://www.rozvojobci.cz/
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2 MANAGEMENT NEBOLI ŘÍZENÍ 

 

 

2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A POVAHA MANAGEMENTU 

 

Řízení, neboli management, je jedna z nejdůležitějších lidských činností, která provází lidstvo od 

prvopočátku, kdy se začalo uskupovat do skupin a společenství. Bez něho by nemohlo dosáhnout 

koordinace individuálního úsilí.  

 

Termín „řízení“ je nejvhodnějším českým ekvivalentem anglického termínu „management“. Je odvozen 

od slovesa „to manage“, které v překladu znamená vést, řídit, spravovat, ovládat. Přestože český 

termín není stoprocentně přesný (a ani nemůže, protože termín „management“ zahrnuje řadu hledisek 

– zahrnuje nejen samotnou funkci, ale také osoby, které ji vykonávají, organizační a sociální 

postavení, obor studia, disciplínu atd.), budou v dalším textu oba termíny používány jako synonyma. 

 

Management realizují všechny druhy organizací – obchodní, neobchodní, vládní, státní i soukromé, 

školy, neziskové organizace, veřejná správa, armáda, policie atd. (v dalším textu bude pro ně 

používán společný termín „organizace“). Někteří autoři
1
 dokonce zdůrazňují, že právě v organizacích, 

které nejsou orientovány podnikatelsky, v neziskových organizacích, je management potřebný nejvíce. 

 

Definic managementu je celá řada. Pro příklad jich několik uveďme: 

 definice podle Wehricha a Knootze: „Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve 

kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.“
2
 Toto 

pojetí rozšiřují ještě o další aspekty – jak manažeři uskutečňují další manažerské funkce 

(plánování, organizování atd.), jak je management aplikován v různých organizacích, na 

různých úrovních řízení, že cílem všech manažerů je vytváření přebytku a že je spojeno 

s produktivitou zahrnující efektivnost a účinnost.  

 definice podle Vodáčka a Vodáčkové:  „Management je ucelený soubor ověřených přístupů, 

názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci („manažeři“) užívají ke 

zvládnutí specifických činností („manažerských funkcí“), jež jsou nezbytné k dosažení 

soustavy podnikatelských cílů organizace.“
3
 

 definice podle Bartošové a Bartoše: „Management je proces systematického provádění všech 

manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola), jež jsou nezbytné ke 

stanovení a dosažení soustavy cílů organizace“.
4
 

 definice dle encyklopedie Wikipedia: „Management je umění řízení, působení na určitou 

soustavu (například společnost) a ovládaní její činnosti.“
5
 

 

Všemi definicemi prochází jako spojovací článek bod, ke kterému směřuje veškeré úsilí 

managementu, tj. cíl či cíle dané organizace. Úkolem manažerů je tedy vytváření takového prostředí, 

ve kterém mohou lidé, resp. organizace, co nejlépe dosahovat žádoucích (skupinových) cílů pomocí 

optimálního využití disponibilních zdrojů, tj. při minimální spotřebě peněz, času, materiálů a minimální 

osobní nespokojenosti. Jinými slovy, měli by respektovat hlediska účelnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a odpovědnosti. Cíle různých typů organizací jsou různé – zásadně se liší u obchodních a 

neobchodních organizací apod., obecně je však za žádoucí a logický cíl všech manažerů považována 

nadhodnota.  

                                                      
1
 P. F. Drucker 

2
 H. Knootz, H. Weihrich: Management, East Publishing s.r.o, 1998, str. 16. 

3
 Zdroj: Vodáček L., Vodáčková, O.: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, 1999  

4
 Zdroj: H. Bartošová, J. Bartoš: Základy managementu, VŠRR 2007, str. 12 

5
 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Management  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Management
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Základem obecné podstaty řízení je volba cílů a prostředků, jak stanovených cílů dosáhnout. Řízení je 

pak možné rozložit do dalších manažerských funkcí: plánování, organizování, personalistika, vedení 

a kontrolování. Toto rozdělení je v literatuře a teorii nejběžnější, můžeme narazit ještě na další, jako je 

např. operativní řízení, přikazování, motivace, rozhodování, řízení lidských zdrojů aj. V prostředí 

rozvoje obce však proces managementu rozdělíme na následující funkce:  

 řízení, 

 rozhodování, 

 organizování, 

 plánování a 

 kontrolování. 

 Napříč celým procesem pak prochází, anebo jinak - spojuje jej, informování a komunikace. 

 

V rámci celkového procesu by používané schéma mohlo být graficky znázorněno následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zřejmé, že management nelze chápat samostatně a izolovaně od ostatních manažerských funkcí, 

jejich kvalita a realizace přímo ovlivňují i kvalitu samotného řízení. Platí tedy, že se v něm všechny 

ostatní funkce setkávají a jsou jím koordinovány. Vzájemná propojenost a závislost platí obousměrně. 

Do jaké míry lze tyto funkce vnímat odděleně a autonomně závisí také na organizační úrovni.  

 

Organizační úroveň je jedním z mnoha faktorů, které proces řízení a čas věnovaný jednotlivým 

funkcím ovlivňují. Obecně platí: čím vyšší úroveň managementu, tím více času věnovaného 

organizování, plánování a kontrole na úkor vedení. Přitom plánování a kontrola se mění jen 

minimálně, nejvíce se rozdíly projevují v organizování a vedení. Vrcholový management tak nejvíce 

času stráví organizováním, manažeři na nejnižší úrovni naopak vedením, u střední úrovně je tento 

poměr zhruba vyrovnaný.  

 

S tím také úzce souvisí manažerské dovednosti. Základní kategorie manažerských dovedností jsou: 

- technické dovednosti, tj. znalosti a ovládání činností zahrnující konkrétní metody, procesy, 

techniky a postupy; 

- lidské dovednosti, které představují schopnosti pracovat s lidmi, a 

- koncepční a projekční dovednosti, zahrnující schopnost zasazení celkové situace do kontextu, 

globální nadhled a schopnost řešit problémy způsobem, který přinese užitek. 

Složení významu těchto dovedností požadovaných při procesu řízení závisí opět na organizační 

úrovni. I zde platí úměrný vztah: čím vyšší management, tím významnější jsou koncepční a projekční 

 
Informování  

a komunikace 
 
 
 

    Informování           Informování 
   a komunikace         a komunikace
  

 
 

Informování  
a komunikace 

Řízení 
 

(management) 

 

Plánování 

 

Organizování 

 

Rozhodování 

 

Kontrolování 
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dovednosti, čím nižší, tím významnější jsou ty technické. Lidské dovednosti mají napříč všemi 

úrovněmi zhruba stejný, a to podstatný, význam. 

 

2.1.1 VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Každá organizace bez výjimky existuje v určitém prostředí, které ji více či méně ovlivňuje a ona zase 

ovlivňuje je. Prostředí s sebou přináší řadu požadavků na danou organizaci, které bývají nesourodé, a 

je právě úkolem manažerů pomocí kompromisů, dohod a dalších nástrojů je integrovat do cílů 

organizace. Vnější proměnné je možné většinou ovlivnit velice omezeně, anebo vůbec ne, a je proto 

nutné na ně reagovat.  

 

Společenské prostředí 

 

Organizace se většinou pohybují v pluralistické společnosti, což platí i pro Českou republiku. V praxi to 

znamená, že různé skupiny lidí mohou mít na organizaci velké množství požadavků, které se někdy 

doplňují, někdy jdou proti sobě, někdy jsou shodné. 

 

Ekonomické prostředí 

 

Ekonomické prostředí má velký vliv na všechny druhy organizací, nejen ty obchodní. Všechny 

organizace potřebují ke své činnosti zdroje, ať už se jedná o materiály, finanční prostředky, kapitál 

nebo lidské zdroje. Jejich cena (cenová hladina), dostupnost, kvalita pak zásadně ovlivňuje 

produktivitu organizace. Typickým příkladem je pracovní síla – v některých společnostech je např. 

přebytek levné a nekvalifikované pracovní síly a nedostatek vysoce kvalifikované. Dalším 

ekonomickým faktorem, který zásadně ovlivňuje veškeré organizace, je finanční a daňová politika 

státu, která ovlivňuje disponibilitu úvěrů, daňové odvody atd. A v neposlední řadě se ekonomické 

prostředí promítá i na stranu zákazníků – limituje množství jejich disponibilních prostředků. Celková 

ekonomická situace pak má dopad na všechny popsané faktory, což se projevuje velmi silně např. 

v současné době ekonomické krize. Ta se postupně promítá do cenové hladiny, dostupnosti hypoték, 

úvěrů, rozpočtové politiky státu i všech ostatních subjektů atd. 

 

Technologické prostředí 

 

Technologie, tedy veškeré znalosti o tom, jak věci dělat, má hlavní vliv na procesy výroby, distribuce a 

prodeje zboží či služeb. Technologický rozvoj s sebou přináší na jedné straně užitek (vyšší životní 

úroveň, více volného času, větší výběr atd.), na druhé straně vyvolává i problémy (znečišťování 

životního prostředí, nedostatek energetických zdrojů atd.).  

 

Sociální prostředí 

 

Sociální prostředí je velmi složité – vytváří se v něm očekávání, názory, postoje, přání, atd. To vše je 

velmi těžké předvídat a následně se připravit adekvátně na vývoj. Navíc, v každé společnosti se mísí 

řada těchto atributů – střetávají se přání chudých a bohatých, názory vzdělaných a osob bez vzdělání, 

očekávání mladé a starší generace atd. Pro manažery je tak velice obtížné na všechny vlivy prostředí 

uspokojivě reagovat.  

 

Politické a legislativní prostředí 

 

Se sociálním prostředím je těsně propojeno i politické prostředí, tj. politické postoje a aktivita 

politických činitelů, a legislativní prostředí, které reguluje veškeré činnosti společnosti. V praxi se to 
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pak odráží např. subvencováním vybraných odvětví, poskytováním daňových úlev, složitou 

legislativou.  

 

Sociální odpovědnost a etika 

 

Sociální odpovědnost a etika stojí poněkud mimo výše popsané vnější vlivy, nejsou klasickými 

ovlivňujícími faktory, ale naopak hledisky, na která by manažeři při své činnosti měli brát zřetel. Vedle 

pojmu sociální odpovědnost se objevuje ještě sociální citlivost, což je: „Schopnost firmy vztahovat 

své operace a taktiku k sociálnímu prostředí takovým způsobem, který je vzájemně prospěšný pro 

podnik i společnost.“
6
 Přitom je třeba brát v potaz, že každá organizace má různé poslání ve 

společnosti – jiná očekávání na řešení sociálních problémů bychom tedy měli mít u obchodních 

podniků, jiná u neziskových organizací atd. Ale vždy platí, že řídící pracovníci – manažeři – jsou 

odpovědní za své prostředí a jsou aktivními účastníky společnosti při zlepšování kvality života.  

Etické hledisko požaduje, aby ti, kteří rozhodují, byli při své činnosti poctiví, spravedliví a nestranní. 

Často ovšem zůstává pouze u zbožného přání. Pokud je skutečně zájem na prosazování etických 

zásad, je nutné zavést opatření na jejich prosazování a při jejich nedodržení přijmout náležitá opatření 

(odejmout privilegia, uplatnit sankce, zbavení funkce atd.). Zvýšení etických standardů lze podpořit 

také veřejnými odhaleními a publicitou a zvýšeným zájmem informované společnosti. 

 

 

2.1.2 HLEDISKA ÚSPĚŠNOSTI MANAGEMENTU 

 

Ke sledování úspěšnosti managementu se používají různá kritéria, jedním z nejobecnějších je měření 

vyprodukované nadhodnoty, tedy produktivity. Tu lze stanovit jako poměr mezi výstupy (liší se dle 

organizace) a vstupy (práce, kapitál, materiály) za určité období, v určité kvalitě. Z uvedeného vztahu 

je zřejmé, že produktivitu lze zvýšit buď navýšením výstupů, snížením vstupů, anebo jejich kombinací. 

Produktivita v sobě zároveň zahrnuje dvě zásadní hlediska, a to:  

- účinnost, tj. dosahování cílů, a  

- efektivnost – dosažení cíle s co nejmenším množstvím zdrojů/vstupů.  

To, jinak řečeno, znamená, že řízení nemůže být úspěšné (produktivní), pokud nejsou nastaveny cíle 

managementu, resp. celé organizace. 

 

Vedle produktivity existují i další kritéria hodnocení úspěšnosti. Pokud jsou uplatňována, manažeři 

logicky usilují o dosažení nejlepších výkonů z hlediska právě těchto kritérií. Problém nastává, pokud 

usilují pouze o hodnocené výkony a na ostatní vývoj nedbají, anebo hůře, pokud vůbec žádná kritéria 

nastavena nejsou. Pak zároveň klesá i motivace k výkonům. 

 

Úspěšnost manažera a potažmo celé organizace je výsledkem působení mnoha faktorů. Jedním 

z nich je bezpochyby reflexe zákazníka a jeho přání. Organizace přeměňují vstupy na výstupy, které 

mají nejrůznější podobu (výrobky, služby, zisky, uspokojení, integrované cíle atd.). Jakkoliv se tyto 

výstupy liší, musí, pokud má být organizace úspěšná a zákazníka si udržet, uspokojovat zákazníkovy 

potřeby. Organizace proto musí být vedena tak, aby její administrativa umožňovala zákazníkovi 

kdykoliv sdělit svá přání a připomínky či nespokojenost a aby se tato sdělení dostala do rukou 

vrcholovému managementu. Pokud tomu tak nebude, hrozí riziko ztráty zákazníka.  

 

Další podmínkou úspěšnosti managementu je pružnost. Manažer musí být schopen zareagovat na 

měnící se podmínky a absorbovat je jak do samotného řízení, tak i do všech dalších manažerských 

funkcí. Pokud by organizace např. neintegrovala nové materiály do svých výrobků, pak neobstojí 

v konkurenci. 

                                                      
6
 Zdroj: H. Knootz, H. Weihrich: Management, East Publishing s.r.o, 1998, str. 72. 
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Podmínkou úspěšného řízení je rovněž dostatečná zkušenost Někteří autoři uvádí, že pouze 20 až 

30 % managementu tvoří věda (organizované znalosti), zbytek jsou zkušenosti a vlastní empirie. 

 

2.2 MANAGEMENT V PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCÍ 

 

 

Prostředí řízení obce, resp. rozvoje obce, se s prostředím obchodních podniků v některých aspektech 

liší a v některých je naopak shodné. To v praxi znamená, že některé teoretické znalosti, procesy, 

manažerské metody a postupy lze při řízení obce vhodně uplatňovat, některé naopak vhodné nejsou.  

 

 

2.2.1 VÝCHOZÍ PROSTŘEDÍ 

 

Jak již bylo v úvodu řečeno, jakákoliv organizace, tedy i obec, realizuje řízení. Zákon o obcích  

(č. 128/2000 Sb.) definuje obec jako základní územně samosprávná společenství občanů, která tvoří 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Zákon přiznává obci postavení veřejnoprávní 

korporace, která má vlastní majetek i právní subjektivitu.  

 

Už z uvedené zákonné definice vyplývá, že stejně, jako jakákoliv jiná organizace, je i obec zasazena 

do určitého prostředí, které na ní působí. Management musí na tyto vlivy vhodně reagovat. Prostředí 

můžeme zkoumat ve stejných kategoriích jako v předchozím textu. 

 

Společenské a sociální prostředí 

 

Obce existují v pluralistické společnosti České republiky, což znamená, že různé skupiny lidí mají na 

obec různé požadavky. Jejich názory, postoje a potřeby vznikají v sociálním prostředí, někdy se 

doplňují, někdy jdou proti sobě, někdy jsou shodné. Jiná mají např. staří a mladí lidé, jiná bohatí a 

chudí, jiná jednotlivci a rodiny s dětmi, atd. Své postoje vyjadřují občané v první řadě při volbách do 

obecních zastupitelstev. Druhotně a doplňkově pak i jinými formami, které již ale závisí na způsobu 

komunikace, který daná obec uplatňuje. 

 

Ekonomické prostředí 

 

Ekonomické prostředí má velký vliv, stejně jako na všechny druhy organizací, i na obce. Do 

ekonomického prostředí lze v tomto smyslu zahrnout širokou skupinu atributů – od finanční a daňové 

politiky státu (souvisí i s legislativním prostředím – rozpočtové určení daní), cenové hladiny (ceny 

vstupů) po celkovou ekonomickou situaci, kterou v současné době představuje celosvětová krize. 

Veškeré tyto faktory ovlivňují možnosti obce a nastavují limity, převážně finančního charakteru, pro 

realizaci záměrů a cílů obce. 

 

Technologické prostředí 

 

Pokud pod technologií chápeme veškeré znalosti o tom, jak věci dělat, pak technologie v prostředí 

řízení rozvoje obce obnáší velice široký záběr znalostí. Dalo by se říci, že sahá od teoretických 

manažerských funkcí přes počítačovou gramotnost, účetnictví, znalost aktuálních podmínek (právní, 

ekonomické atd.) po praktickou zkušenost. Příklad – současné období nabízí možnost čerpání 

prostředků z evropských fondů – pokud ovšem management obce procedury neovládá a nenaučí se 

jim, anebo nevyužije služeb odborníků, kteří tyto procesy ovládají, připraví obec o možnost získání 
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významných finančních zdrojů na rozvojové záměry. Rizikovým faktorem je také nechuť učit se novým 

technologiím, často sváděná na nedostatek času a prostředků. 

 

 

Politické a legislativní prostředí 

 

Se sociálním a ekonomickým prostředím je těsně propojeno i politické prostředí. V případě obcí 

působí politické prostředí nejen zvenčí (politické a legislativní prostředí státu), ale i zevnitř, kdy ve 

vedení obce stanou představitelé volení občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Jejich postoje 

a realizovaný postup pak vyplývají rovněž z mnoha faktorů – ze stranické příslušnosti, koaličních 

dohod, osobních názorů atd.    

 

Sociální odpovědnost a etika 

 

Sociální odpovědnost a etika jsou samozřejmě hledisky, na která by i obce a potažmo jejich vedení 

měly brát zřetel. Je to ukotveno i v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., § 2: „Obec pečuje o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ 

Management obce (stejně jako jakékoliv jiné organizace) by přitom měl být příkladem – disponovat 

vlastnostmi, jako je čestnost, spravedlnost, rozhodnost, odvaha, otevřenost atd., a samozřejmě také 

přijímat společenskou odpovědnost. To znamená být připraven nést důsledky svého chování. Stejně 

jako u obchodních společností i u obcí platí, že pokud je skutečně zájem na prosazování etických 

zásad, je nutné zavést také opatření na jejich prosazování a postihy za nedodržení, které se budou 

reálně uplatňovat. 

 

2.2.2 POVAHA MANAGEMENTU V PROSTŘEDÍ ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCÍ 

 

Jak bylo výše uvedeno, jedním z mnoha faktorů, které proces řízení (a čas věnovaný jednotlivým 

funkcím) ovlivňují, je organizační úroveň, což úzce souvisí s manažerskými dovednostmi. Základní 

kategorie manažerských dovedností jsou: 

- technické dovednosti, 

- lidské dovednosti a 

- koncepční a projekční dovednosti. 

Poměr dovedností požadovaných při procesu řízení závisí opět na organizační úrovni: čím vyšší 

management, tím větší mají význam koncepční a projekční dovednosti, čím nižší, tím více technické. 

Významný prostor zaujímají, zhruba stejně napříč všemi úrovněmi, lidské dovednosti.  

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že čím větší obec, tím větší organizační struktura, potom se 

řízení rozvoje obce odehrává na vrcholových pozicích organizační struktury. Vedení obce (vrcholoví 

pracovníci managementu) pak mohou uplatňovat především lidské, koncepční a projekční dovednosti. 

Problém ale nastává u menších a malých obcí, které nemají tak velkou organizační strukturu, a 

v osobě starosty, často neuvolněného, se často setkávají téměř všechny úrovně. Pak jsou na něj (a 

případně místostarostu) kladeny obrovské nároky z hlediska dovedností, které by měl ideálně ovládat 

všechny, tzn. jak lidské, koncepční a projekční, tak technické. Tato situace bývá pak velice náročná 

z hlediska kvalitativního i kvantitativního (nedostatek času, malý tým atd.).  

 

 

2.2.3 HLEDISKA ÚSPĚŠNOSTI 

 

Pokud budeme pod řízením chápat proces vytváření a udržování prostředí pro zamýšlené efektivní 

dosažení vybraných cílů (viz definice výše), můžeme uplatnit i kritérium sledování úspěšnosti řízení -  

produktivity (poměr mezi výstupy a vstupy za určité období, v určité kvalitě) zahrnující v sobě hlediska 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

16 

účinnosti a efektivnosti. Všechny uvedené termíny (definice, produktivita, účinnost a efektivnost), ale i 

další kritéria hodnocení úspěšnosti, v sobě zahrnují poměřování vzhledem k cíli organizace. To je 

možné ale jedině za předpokladu, že organizace – zde obec – má cíl (cíle) vytyčeny. Jak bylo 

uvedeno, zákon sice udává obci, že: „pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“
7
, nicméně to lze brát pouze jako naváděcí 

definici a zákonem stanovenou povinnost. Každá obec by měla mít nastaveny své vlastní cíle, 

konkrétně vytyčené dle svých vlastních potřeb a podmínek. Mohou být obsaženy v různých zdrojích a 

koncepčních materiálech – např. v programu či strategii rozvoje obce apod. Měly by však vždy být 

aktuální, jasně vymezené a konkretizované, a to včetně časového údaje a odpovědnosti za jejich 

realizaci. Pokud tomu tak není, není možné nejen sledovat úspěšnost managementu, ale ani 

koncepčně a systematicky realizovat samotné řízení rozvoje.  

 

Jedním z faktorů úspěšnosti řízení je také reflexe zákazníka (občana, obyvatele obce) a jeho přání. 

Jakákoliv organizace, pokud má být úspěšná (a „zákazníka si udržet“), musí uspokojovat jeho potřeby. 

Problém u obcí je v tomto bodě dvojí – první je hledisko úspěšnosti. To se odráží především u voleb 

do obecních zastupitelstev, které se konají jednou za 4 roky. To ale nebývá, jakkoliv je to zásadní a 

demokraticky výchozí bod pro další období, jako vyjádření se k řízení obce často postačující – občané 

by měli mít stálou možnost kdykoliv sdělovat svá přání a připomínky či nespokojenost tak, aby se tato 

sdělení dostala do rukou vrcholovému managementu. Druhé hledisko je „udržení si zákazníků“. 

V tomto smyslu není vždy úbytek obyvatel přímou měrou k neúspěšnému vedení obce – změnit trvalé 

bydliště není tak jednoduché jako vybrat si jiný komplementární výrobek. Češi jsou navíc relativně 

konzervativním národem a pokud už se lidé ke stěhování rozhodnou, může to být i z jiných důvodů 

(např. za partnerem, za prací atd.). Reflexe „zákazníka“ tedy není v prostředí obce tak přímá, pružná a 

jasně čitelná jako v tržním obchodním prostředí.  

 

Další problémy mohou vyvstat s dostatečnou pružností řízení a zkušeností s řízením. Organizační 

struktury bývají často neměnné nebo měnitelné jen s obtížemi, rozhodnutí se opírají o politickou 

podporu a vůli, finanční prostředky jsou z velké části dané atd. Pro operativní pružnost je tedy 

limitovaný prostor, ovšem ani tento fakt nemůže být používán jako alibi, ale naopak, manažeři by měli 

maximálně využít daného prostoru. Osobní a dostatečná zkušenost je nenahraditelná a bezpochyby je 

zásadním faktorem úspěšnosti řízení. Problém pak může nastat ve chvílích, kdy se do vedení obce 

dostanou lidé s nulovou či minimální praxí. 

 

Úspěšné řízení je, stejně jako jakékoliv jiné činnosti, umění. Jak bylo uvedeno, je výsledkem jednak 

zkušeností a jednak znalostí, obě složky se vzájemně doplňují. Přestože manažeři pracují s mnoha 

složitými proměnnými, a často i neznámými, mohou teoretické znalosti managementu přispět ke 

zdokonalení praktik, a tím zvýšit úspěšnost řízení. Např. znalost určitých modelových situací 

napomůže předjímat rizika, která mohou nastat, a minimalizovat nevýhody. Ti, kteří nedisponují těmito 

znalostmi, vychází ze svých dosavadních zkušeností, intuice apod. Z teorie také vychází techniky 

managementu, což jsou zásady provádění určitých činností. Jedná se např. o rozpočetnictví, 

účetnictví, síťové plánování a řídící techniky jako „metoda síťové analýzy“, „metoda kritické cesty“, 

„řízení návratnosti investic“ atd.  Vedle těchto technik a dovedností musí manažeři, pokud chtějí být 

úspěšní, ovládat i řadu znalostí z oblasti ekonomie, práva, financí, účetnictví, personalistiky, 

informatiky aj. Manažerská profese je tak ve výsledku vysoce kvalifikované a specializované povolání, 

které vyžaduje osvojit si řadu odborných znalostí i praktických postupů. 

 

Řízení ovšem není pouze izolovanou funkcí – je v podstatě deštníkem nad všemi ostatními 
vykonávanými manažerskými činnostmi, které pod něj spadají (organizování, plánování, rozhodování 
atd.). Proto zaujímá specifické postavení a musí mu být přikládána zvláštní důležitost. Úspěšný 
management, v našem případě management obce, také musí mít neustále na paměti stanovené cíle 
pro dané období a osobní odpovědnost za jejich naplňování. Platí totiž, že: „Velikost manažera se 

                                                      
7
 Zdroj: Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 2, odst. 2. 
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neměří velikostí jím řízeného organizačního celku, ale jeho schopnostmi dosahovat stanovených cílů 
organizace optimální kombinací lidí, prostředků a metod, jeho schopnostmi rozvíjet organizaci i 
zaměstnance.“

8
 

 

Následující problémové okruhy se dotýkají několika specifických problematik, které byly identifikovány 
jako problémové a zároveň mají důležitou a nezastupitelnou roli v rozvoji obcí, respektive procesu 
jejich řízení. Jedná se o: 

 zapojení podnikatelských subjektů do municipálního rozvoje, 

 zapojení neziskového sektoru do municipálního rozvoje, 

 zapojení veřejnosti do municipálního rozvoje, 

 zapojení orgánů a organizací obce do procesu řízení rozvoje obce a rozvoj lidských zdrojů, 

 financování rozvoje obce a 

 krizový management. 

 

2.2.4 ZAPOJENÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ DO MUNICIPÁLNÍHO ROZVOJE 

 
Na zapojení podnikatelů do municipálního rozvoje lze nahlížet podle způsobu zapojování podnikatelů 
samotnou obcí, nebo z pohledu aktivity samotných podnikatelských subjektů. V rámci manažerské 
funkce řízení chápané jako samostatné funkce, nikoliv jako průnik všech ostatních, je zapojení 
podnikatelských subjektů do procesu rozvoje obce nejproblematičtějším okruhem. Podnikatelé přitom 
představují jednoho ze čtyř hlavních aktérů regionální politiky. Jsou to tvůrci hospodářského rozvoje a 
také pracovních míst, jsou přímými poskytovateli služeb. Jejich přínos v oblasti municipálního rozvoje, 
zejména tedy v ekonomické oblasti, je nezpochybnitelný a hraje nenahraditelnou a významnou roli. 
Bez fungujícího soukromého sektoru by nebyl možný rozvoj celých sektorů ekonomiky – typickým 
příkladem může být cestovní ruch, kde jsou soukromé subjekty prakticky jedinými poskytovateli 
základních a obvykle i doplňkových služeb.  
 
Zapojení podnikatelů do rozvoje obce neprobíhá zdaleka optimálním způsobem, někdy není 
realizováno vůbec. Kriticky můžeme také nazírat na podobu, kterou nejčastěji zapojení podnikatelů do 
aktivit municipálního rozvoje má – obvykle to jsou pouze účelová setkání při konzultacích rozvojových 
záměrů obcí. Podíl pravidelných setkání, realizace společných projektů nebo pomoc ze strany obce 
(např. při tvorbě projektů, při propagaci) je minimální. Pohled z druhé strany, tj. aktivita samotných 
podnikatelských subjektů v oblasti municipálního rozvoje, je taktéž spíše zanedbatelná. 
 
Zapojení tedy není optimální ani z jedné strany, tzn. je zapotřebí soustředit se na obce i podnikatele a 
jejich vzájemnou souhru a uchopit tuto problematiku komplexně. Formy spolupráce obce s podnikateli 
přitom mohou mít celou řadu podob – od konzultací rozvojových záměrů (dosažení větší 
konsensuality, vytvoření lepších podmínek pro obě strany, následná podpora při realizaci záměrů) 
přes přímou spolupráci (např. projekty PPP, přebírání záštit nad pořádanými akcemi, mecenášství), 
která může přinést i další finanční zdroje, po zvýšení kvality poskytovaných služeb (např. partnerství 
s obcí, soutěže o nejlepšího poskytovatele dané služby atd.). Přínosem pro podnikatele je na druhé 
straně možnost zapojit se do procesu přípravy a realizace rozvojových aktivit, podílet se na směřování 
rozvoje obce do budoucna, optimalizovat podmínky pro vlastní podnikatelské činnosti, možnost 
ucházet se o zakázky ve výběrových řízeních či veřejných zakázkách, poskytnutí pomoci od obce – 
např. formou propagace či při zpracování žádostí atd. Je tedy zřejmé, že spolupráce přináší výhody a 
pozitiva oběma stranám a výsledkem je pak tzv. zpětná multiplikace podnikatelských aktivit směrem 
k rozvoji obce.  
 
Vyšší úroveň zapojení podnikatelů do procesu řízení rozvoje obce v sobě zahrnuje navýšení aktivity 
z pohledu kvantitativního, a to oběma směry – jednak ze strany obce směrem k podnikatelům, a 
jednak navýšení aktivity podnikatelů směrem k obci. Zároveň znamená také zvýšení kvality tohoto 
zapojení či zapojování obcí, tj. přechod od čistě účelových, jednorázových forem k systematické a 

                                                      
8
 Zdroj: H. Bartošová, J. Bartoš: Základy managementu, VŠRR 2007, str. 5,6 
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trvalé spolupráci, vycházející z přijaté koncepce a ze zájmu o dění v obci. Takovýto přístup se musí 
opírat o vědomí důležitosti a také smysluplnosti z obou stran.  
 
 

2.2.4.1 Proces zapojování podnikatelských subjektů do procesu municipálního 
rozvoje 

 
K úspěšnému zapojení podnikatelských subjektů do procesů municipálního rozvoje je třeba uskutečnit 
následující kroky: 
 

 Zmapování a evidence podnikatelských subjektů a podnikatelé struktury v obci: 
Evidence zahrnuje nejen subjekty, které mají v obci sídlo, ale především ty subjekty, které 
v obci aktivně působí – podnikají, mají zde své provozovny, případně zde realizují své aktivity 
a projekty. Účelem evidence je zpracovat podklad pro rozhodování a další kroky procesu.  

 

 Navázání kontaktů s podnikatelskými subjekty: Druhým krokem procesu je navázání 
kontaktů s podnikateli, které může mít nejrůznější podobu a které může být realizováno 
různou formou komunikačních nástrojů. Zvolená podoba záleží na konkrétním prostředí obce 
a jeho specifikách, potřebách obce a vhodnosti dané formy. Tento krok procesu je úzce 
propojen s manažerskou činností Informování a komunikace. Smyslem tohoto kroku je 
vstoupit do kontaktu, projevit zájem ze strany obce o seznámení se s postoji a potřebami 
podnikatelských subjektů, o aktivní komunikaci, o spolupráci. 

 

 Udržení kontaktů s podnikatelskými subjekty: Po navázání kontaktů následuje přirozeně 
jejich udržení, a to dlouhodobě bez časového omezení. Opět může být realizován různou 
formou komunikačních nástrojů (výběr podoby se opět odvíjí od konkrétního prostředí obce a 
jeho specifik, potřebách obce a vhodnosti dané formy). Důraz je kladen na soustavnost, 
vytrvání a překlenutí případných nesouladů mezi podnikatelskými subjekty navzájem 
(komunikačních bariér). Vhodné je uplatnit princip tzv. leadershipu - aby v čele tohoto procesu 
stanula osoba, která bude na ostatní působit jako přirozená autorita a integrační prvek.  
Tento procesní krok v sobě zároveň zahrnuje vedle popsané komunikační části také 
informační prvek. Podnikatelské subjekty musí být informovány o činnosti obce – o tom, jaké 
projekty jsou plánovány, v jaké realizační fázi se nachází, kdo je za ně zodpovědný atd. 
Informovanost (nebo alespoň možnost informace bez potíží získat) povede ke zvýšení 
motivace podnikatelských subjektů o zapojení se do municipálního rozvoje. I tento krok 
procesu je úzce spjat s manažerskou činností Informování a komunikace. 

 

 Zapojení podnikatelů: Samotná forma zapojení podnikatelských subjektů a její načasování 
se bude lišit dle potřeb a zaměření činnosti podnikatelského subjektu a zároveň realizační 
fáze rozvojové koncepce. Tj. význam každé akce bude záviset na konkrétní realizované 
aktivitě, od jejíhož zaměření se také bude odvíjet výběr subjektů, které obec pro spolupráci 
osloví – např. do koncepční přípravy strategických materiálů je vhodné zapojit celou 
podnikatelskou obec, do realizace konkrétních aktivit pak jen dotčené subjekty.  

 

 Podpora podnikatelských subjektů: Podpora podnikatelů a jejich činnosti obcí může mít 
nejrůznější podobu, v nejzákladnějším dělení ji můžeme rozlišovat na investiční a 
neinvestiční. 

 
 Investiční podpora podnikatelských subjektů 

V rámci investiční podpory zajišťuje obec přípravu podnikatelského prostředí, jako 
např. objekty k pronájmu, podnikatelskou infrastrukturu nebo podnikatelské 
inkubátory. Tento druh směřuje k podpoře podnikatelských aktivit, z hlediska 
podpory zapojení do municipálního rozvoje slouží jako motivační nástroj. 

 
 Neinvestiční podpora podnikatelských subjektů 

V rámci neinvestiční podpory zajišťuje obec propagaci prostřednictvím 
nejrůznějších informačních kanálů obce (na internetových stránkách obce či 
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DSO, v obecním periodiku, obecním rozhlasem atd.), poskytuje záštitu nad 
pořádanými akcemi či projekty, vytváří partnerství, poskytuje konzultace či 
pomáhá při vyhledávání vhodných dotačních zdrojů atd. 

 
Pro lepší zapojení podnikatelských subjektů do municipálního rozvoje hraje jejich podpora 
zásadní roli a nejedná se přitom čistě o podporu podnikání jako takovou, její význam je 
mnohem širší a směřuje k motivaci podnikatelských subjektů. Konkrétních podob podpory je 
celá řada, zásadní je přitom systematičnost a vytrvalost. Smyslem těchto podpor je, aby 
podnikatelský sektor získal důvěru k obci (jako instituci), aby si byl vědom smysluplnosti 
spolupráce a aby byl k této spolupráci motivován. Zároveň vzniklé funkční vazby mezi 
podnikateli a obcí vytvářejí stabilizační prvek při rozhodování podnikatelů o místě svého 
podnikání (brání nežádoucí migraci podnikatelů do jiných lokalit). 

 
Při snaze zapojit podnikatele do rozvojových aktivit a rozhodovacích procesů se však můžeme setkat 
s věcnými a procesními riziky, jako je nezájem ze strany podnikatelských subjektů zapojit se do 
municipálního rozvoje, nebo i naopak nezájem obce o zapojení podnikatelských subjektů do dění v 
obci. Mezi rizika lze zařadit i komunikační bariéry mezi podnikatelskými subjekty navzájem, možný 
negativní pohled veřejnosti nebo i možný střet se zákonem o veřejných zakázkách. 
 
 

2.2.4.2 Nástroje k zapojení podnikatelských subjektů do procesu municipálního 
rozvoje 

 
K zapojení podnikatelů do procesu rozvoje obce a naplnění jednotlivých kroků lze využít následujících 
nástrojů: 
 

 Evidence podnikatelských subjektů 

Databáze podnikatelských subjektů v elektronické, popřípadě i tištěné podobě. Jednoduchá 
podoba obsahující základní informace o každém subjektu: jméno, právní forma, sídlo firmy, IČO, 
adresa pobočky, jednatel(é), kontaktní osoby, předmět činnosti, kontaktní údaje (tel., web, mail, 
adresa), počet zaměstnanců, poznámky o spolupráci s obcí (např. realizované projekty, 
sponzorské dary atp.). 

 

 Komunikační a informační nástroje  

Komunikační a informační nástroje mohou mít řadu forem, jejich bližší specifikace je uvedena 
v kapitole Manažerská činnost Informování a komunikace. 

 

 Motivační nástroje 

Motivační nástroje uzpůsobené pro účely motivování podnikatelů obcí při zapojení do 
municipálního rozvoje mohou mít nejrůznější podobu  -  od např. zvýhodnění podmínek, 
propagace, budování pocitu sounáležitosti s obcí, posilování prestiže a významu podnikatelů 
v oblasti rozvoje, setkání s podnikateli, odměn, příkladů dobré praxe, příspěvků, soutěží, úlev, 
zvýhodnění atd. až po investiční akce. Při poskytování finanční podpory je třeba důsledně dbát na 
dodržování pravidel „veřejné podpory“, a to jak ze strany poskytovatele (municipality), tak ze 
strany příjemce (podnikatelského subjektu, resp. jakéhokoliv subjektu, kterému na základě 
poskytnutého příspěvku vzniká neodůvodněná konkurenční výhoda). 

 

 Formy funkční spolupráce 

 PPP 
 

Specifickou formou zapojení podnikatelů do rozvojových projektů obce je partnerství 
v rámci PPP (public private partnership). Tato forma má dva rozměry – jednak 
partnerství ve smyslu participace na společném projektu, a jednak finanční, tj. zajištění 
financování veřejných projektů. 
 
 Pracovní skupiny 
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 Konzultační podpora v oblasti veřejného financování 

 
 Sponzoring 

 

 Strategická rozvojová koncepce  

Existence koncepčního rozvojového dokumentu jako mimo jiné i marketingového materiálu obce 
bude sloužit podnikatelskému sektoru k seznámení se směřováním rozvoje obce a dalšími 
plánovanými aktivitami. 

 
 

2.2.4.3 Kontrola postupu a výstupů procesu zapojování podnikatelských subjektů do 
municipálního rozvoje 

 
Jednotlivé procesní kroky musí být průběžně kontrolovány. To znamená realizovat zmapování a 
evidenci podnikatelských subjektů a podnikatelské struktury v obci, navazování a udržování kontaktů 
s podnikatelskými subjekty, zapojování do dění a podporování podnikatelských subjektů.  
Poté by měla proběhnout kontrola všech výstupů procesu jednotlivě, tj. kontrola existence evidence, 
realizovaných komunikačních a informačních procesů, aplikovaných motivačních nástrojů a souladu 
s koncepčním rozvojovým dokumentem. Kontrola procesních postupů i kontrola výstupů by měla mít 
následující postup: 
 

- specifikace odpovědnosti, 

- stanovení hodnotících kritérií, 

- stanovení indikátorů,  

- periodické hodnocení dle stanovených kritérií a indikátorů, 

- přijetí nápravných opatření. 

 

2.2.5 ZAPOJENÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU DO MUNICIPÁLNÍHO ROZVOJE 

 
Neziskový sektor je jedním z klíčových aktérů regionálního rozvoje na všech územních úrovních. O 
neziskových organizacích lze obecně říci, že se jedná o organizovanou formu občanské společnosti. 
Neziskové organizace jsou zřizovány za účelem pokrytí potřeb občanů, které nejsou uspokojeny ani 
soukromým sektorem (nízká ekonomická efektivnost, resp. neefektivnost), ani veřejným sektorem 
(nižší prioritní úroveň, nedostatek finančních prostředků). Typickými oblastmi, které reprezentují 
neziskové organizace, jsou např. různorodé volnočasové aktivity (sport, kultura, zájmová činnost, 
apod.), ekologické aktivity, zdravotní a sociální služby. Institucionálně dělíme neziskové organizace na 
několik typů či forem podle organizační náročnosti, možností nebo podmínek: 
 

- občanská sdružení (zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění), 

- obecně prospěšné společnosti (zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, v platném znění), 

- nadace a nadační fondy (zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném 

znění), 

- zájmová sdružení právnických osob (zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 

znění), 

- politické strany (zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, v platném znění), 
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- církve a náboženské společnosti (zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, v platném znění), 

- obchodní společnosti založené za jiným účelem než je podnikání (zák. č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, v platném znění). 

 
Občanské sdružení je nejčastější typ neziskové organizace. Je samostatnou právnickou osobou, 
organizační, finanční a administrativní náročnost ve všech fázích existence sdružení je minimální 
(samozřejmě s ohledem na rozsah a zaměření činnosti). Tato forma neziskového subjektu je 
využívána pro činnost sportovních klubů, různorodých zájmových sdružení či ekologických hnutí. 
Vznik nevyžaduje od zakladatelů žádné majetkové vklady, registrace sdružení je zdarma. Občanské 
sdružení vzniká na základě registrace Ministerstva vnitra ČR. Návrh na registraci musí být podán 
minimálně třemi osobami, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let. Toto ustanovení umožňuje 
vznik i mládežnických organizací, což je v rámci rozvoje lidských zdrojů velmi příznivé. K návrhu na 
registraci občanského sdružení musí být přiloženy stanovy občanského sdružení. Na základě návrhu 
a obsahu stanov následně MV rozhodne o registraci. Pokud není návrh kompletní nebo pokud činnost 
zakládaného občanského sdružení odporuje zákonu, MV registraci odmítne. Registrace, která splňuje 
všechny náležitosti a není v rozporu se zákonem, je vyřízena cca za 14 dní. Dle výkladu Ministerstva 
vnitra ČR se mohou členy občanského sdružení stát i obce (jakožto právnické osoby), není však 
přípustné, aby byly jeho zakládajícím členem. 
 
Obecně prospěšná společnost je další forma neziskové organizace, která v Česku existuje od roku 
1996. Hlavními znaky této formy NNO (nevládní neziskové organizace) je způsobilost k právním 
úkonům, tedy že obecně prospěšná společnost má právní subjektivitu, je založena podle zákona o 
obecně prospěšných společnostech a poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem 
stanovených podmínek, které jsou stejné pro všechny uživatele. Vyprodukovaný hospodářský 
výsledek obecně prospěšné společnosti musí být použit pouze na poskytování obecně prospěšných 
služeb, pro které je společnost založena, a nesmí být využit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů 
společnosti či zaměstnanců. Pod pojmem obecně prospěná služba rozumíme takovou službu, jejímž 
prostřednictvím dochází k dosažení obecného blaha, a to zejména v oblasti kulturní, sociální, 
zdravotní, humanitární, vzdělávací, ekologie, apod. Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou 
být fyzické i právnické osoby bez rozdílu (oproti podmínkám zakládání občanského sdružení). 
Klíčovým rozhodovacím orgánem obecně prospěšné společnosti, jehož zřízení je ze zákona povinné, 
je správní rada. Fakultativně může být ustavena dozorčí rada a ředitel. Pro vznik obecně prospěšné 
společnosti je nutná registrace založené společnosti v rejstříku obecně prospěšných společností. 
Tento rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti ČR a tomu se též zasílá návrh na zápis založené 
obecně prospěšné společnosti.  
 
Nadace a nadační fondy jsou účelová sdružení majetku za účelem dosahování obecně prospěšných 
cílů, a to zejména na poli rozvoje duchovních hodnot, ochrany lidských práv nebo jiných 
humanitárních hodnot, ochrany životního prostředí, kulturních památek a tradic, v oblasti rozvoje 
sportu, tělovýchovy, vědy, apod. Vzhledem k faktu, že se jedná o účelová sdružení majetku, je právě 
majetek klíčovým nástrojem realizace vytyčených cílů nadace či nadačního fondu. A rozdílnost obou 
„nadačních“ forem NNO spočívá právě v míře zapojení majetku do obecně prospěšné činnosti. 
Zatímco nadace využívá pro obecně prospěšné aktivity pouze tzv. nadační jmění, které je 
jednoznačně odděleno od ostatního majetku nadace, nadační fond využívá k dosahování svých cílů 
veškerý svůj majetek. Nadační jmění je přitom peněžní vyjádření peněžních i nepeněžních vkladů a 
darů zapsaných do nadačního rejstříku. Nadace či nadační fond se zřizuje písemnou smlouvou 
zřizovatelů nebo závětí. Nadace (nadační fond) je povinna, na rozdíl od občanského sdružení či 
obecně prospěšné společnosti, disponovat alespoň minimálním nadačním jměním, které nesmí být 
nižší než 500 tis. Kč po celou dobu trvání nadace (nadačního fondu). Nadace (nadační fond) vzniká 
dnem zápisu do nadačního rejstříku, který vede rejstříkový soud v gesci Ministerstva spravedlnosti 
ČR.  
 
Zájmové sdružení právnických osob je účelově vytvořený svazek právnických osob k ochraně 
společných zájmů nebo k realizaci společného projektu. Právní úprava umožňuje sdružování 
jakýchkoliv právnických osob za jakýmkoliv (legálním) účelem. Z tohoto důvodu je toto funkční spojení 
možno využívat i v obcích, a to zejména v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 
Zájmové sdružení právnických osob se zakládá písemnou zakladatelskou smlouvou. Právní 
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způsobilosti sdružení nabývá zápisem do registru sdružení, který vede krajský úřad místně příslušný 
dle sídla sdružení. 
 
Politické strany a politická hnutí je možné považovat s ohledem na systém voleb do územních 
samospráv za základní formu sdružování občanů s cílem zajišťovat rozvoj spravovaného území. Vznik 
politických stran (politických hnutí) nepodléhá schvalování, nutná je pouze registrace. Registrujícím 
orgánem je Ministerstvo vnitra ČR, které může odmítnout registraci u těch politických stran, jejichž 
deklarovaná činnost je v rozporu s platnými právními předpisy ČR. Politické strany (politická hnutí) 
jsou právnickými osobami a odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky 
strany neodpovídají, ani za ně neručí. Strany a hnutí nesmí vlastním jménem podnikat. Mohou však 
zakládat podnikatelské subjekty, ale pouze pro činnosti související s činností strany (hnutí). Taxativně 
jsou vyjmenovány následující činnosti: 
 

- vydavatelství, nakladatelství, tiskárny, rozhlasové nebo televizní vysílání, 

- publikační a propagační činnost, 

- pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, 

- výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost strany (hnutí). 

 
Církve a náboženské společnosti jsou dobrovolná společenství osob založená za účelem vyznávání 
určité náboženské víry. Právnickou osobou se stávají po registraci na Ministerstvu kultury ČR. Návrh 
na registraci musí obsahovat základní charakteristiku církve, její učení a poslání, zápis o založení 
církve na území ČR, minimálně 300 podpisů (v originále) zletilých občanů ČR s trvalým pobytem v 
ČR, kteří se k církvi hlásí a základní (zakládací) dokument církve. 
 
Obchodní společnosti, resp. pouze společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, mohou 
být též založeny za jiným účelem, než je podnikání, i přesto, že jsou obchodním zákoníkem primárně 
k podnikání určeny. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost mohou být naopak 
založeny výhradně za účelem podnikání. Předmět činnosti obchodní společnosti založené za jiným 
účelem než podnikatelským se zapisuje do obchodního rejstříku a vzhledem k tomu, že na takovou 
činnost není vydáváno žádné oprávnění či rozhodnutí, měl by rejstříkový soud zapsat takovýto 
předmět činnosti bez doložení. Tato forma neziskové společnosti je však v praktickém životě poměrně 
těžkopádná a finančně mnohem náročnější než např. občanské sdružení či obecně prospěšná 
společnost. V tomto výčtu je tedy uváděna pro úplnost všech možností. 
 
Neziskový sektor je vedle podnikatelského sektoru a veřejnosti rovněž nezbytnou součástí utváření 
rozvoje municipalit a nemůže být proto v žádném ohledu opomíjen či vynecháván. Stejně jako zmínění 
dva další aktéři se i neziskový sektor podílí jak na přípravě regionálního rozvoje, tak na jeho realizaci. 
V přípravné fázi je forma podílení se obdobná jako u podnikatelského sektoru (návrhy, připomínky, 
představy, přání atd.), v realizační fázi je to formou např. péče o vlastní majetek, podpora 
realizovaných aktivit. 
 
Cílem aktivit managementu v této oblasti je dospět k vyšší úrovni zapojení neziskového sektoru do 
procesu municipálního rozvoje, tj. takové, která zajistí nejen jeho pravidelnou a systematickou účast 
ve všech fázích cyklu realizace rozvojové koncepce, ale zároveň bude projevem odpovědnosti a 
vědomí sounáležitosti k obci jako celku.  
 

2.2.5.1 Proces zapojování neziskových organizací do procesu municipálního rozvoje 

 
K úspěšnému zapojení neziskových organizací do procesů municipálního rozvoje je třeba uskutečnit 
některé kroky. Tyto jednotlivé procesní kroky jsou shodné s postupem zapojování podnikatelských 
subjektů do municipálního rozvoje (viz kap. 1.2.4.1) pouze s tím rozdílem, že cílovou skupinou jsou 
neziskové organizace. Stručně připomeňme: 

. 

 Zmapování a evidence neziskových subjektů 
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 Navázání kontaktů s neziskovým sektorem: Může mít nejrůznější podobu. Zvolená podoba 
záleží na konkrétním prostředí obce a jeho specifikách, potřebách obce a vhodnosti dané 
formy.  

 

 Udržení kontaktů s neziskovým sektorem 

 

 Zapojení neziskového sektoru 

 

 Podpora neziskového sektoru: Podpora neziskových organizací a jejich činností obcí může 
mít stejně jako u podnikatelských subjektů různou podobu. V nejzákladnějším dělení ji 
můžeme rozlišovat na investiční a neinvestiční. 

 
 Investiční podpora neziskového sektoru 

Příprava prostředí pro činnost neziskového sektoru, např. objekty k pronájmu, 
spolkové domy, investice do zařízení a vybavení atp. Tento druh podpory slouží 
jako motivační nástroj pro zapojení do municipálního rozvoje. 
 
 Neinvestiční podpora neziskového sektoru 

Propagace, záštity na akcemi nebo projekty, partnerství, konzultace, dotační 
podpora, granty. 

 
I zde se však můžeme setkat s bariérami, které vzájemné spolupráci mezi vedením obce a 
neziskovými organizacemi budou bránit. Obdobně jako u soukromého sektoru se může objevit 
nezájem jak ze strany neziskových subjektů, tak ze strany obcí. Mohou nastat komunikační problémy 
(občas působí „na druhé straně barikády“ a nemají se příliš v oblibě, např. ekologičtí aktivisté a rozvoj 
průmyslových zón v obcích). Vedle toho se můžeme setkat s negativním pohledem veřejnosti a 
možným střetem se zákonem o veřejných zakázkách. 
 

2.2.5.2 Nástroje 

 
K zapojení neziskových organizací do procesů municipálního rozvoje můžeme využít obdobné 
nástroje jako při snaze zapojit do dění v obci podnikatelské subjekty. Je to vedení evidence 
neziskového sektoru, využití vhodných komunikačních a informačních nástrojů, motivačních 
nástrojů (společné akce, budování pocitu sounáležitosti s obcí, posilování prestiže a významu 
neziskového sektoru v oblasti rozvoje). V neposlední řadě lze využít strategické rozvojové 
koncepce obce. Díky ní se subjekty seznámí se záměry obce a plánovanými aktivitami, svou činnost 
tak mohou lépe zacílit a přizpůsobit potřebám obce. 
 
 

2.2.5.3 Kontrola postupu a výstupů procesu zapojování neziskových organizací do 
municipálního rozvoje 

 
Opět by měla být dodržována důsledná kontrola všech stupňů procesu i jednotlivých výstupů. Postup 
kontroly je uplatňován naprosto stejným způsobem jako u podnikatelských subjektů (viz kap. 1.2.4.3): 
specifikace odpovědnosti, stanovení hodnotících kritérií, stanovení indikátorů, periodické hodnocení 
dle stanovených kritérií a indikátorů a přijetí nápravných opatření 
 

2.2.6 ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO MUNICIPÁLNÍHO ROZVOJE 

 
Tento problémový okruh se soustředí na zapojení veřejnosti do procesu řízení municipálního rozvoje, 
a to jednak z pohledu zájmových skupin (např. spolků, sdružení atd.) a jednak samotné veřejnosti. 
Tato problematika je vedle zapojování podnikatelských subjektů do municipálního rozvoje druhou 
nejkritičtější. Zájem veřejnosti o rozvoj obce je představiteli municipalit vnímán vesměs negativně 
nebo alespoň s určitými nedostatky, přičemž největší nedostatky jsou spatřovány v pasivitě, 
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s odstupem v prosazování účelových a osobních zájmů, popřípadě v orientaci na kritiku. Konstruktivní 
přístup veřejnosti vnímá jen asi pětina představitelů obcí. Úroveň aktivit zájmových skupin v obcích 
celkově není špatná, jen necelá desetina z nich je hodnocena jako pasivní. Zároveň naprosto 
převažuje pořádání akcí (kulturních, společenských, sportovních atd.) pro veřejnost nad akcemi pro 
členskou základnu.  
 
Stejně jako nezisková a podnikatelská obec je i veřejnost nezbytnou součástí utváření rozvoje 
municipalit a neměla by být v žádném ohledu opomíjena či vynechávána. Její role je nezastupitelná 
v každé fázi utváření rozvoje obce, podílí se jak na přípravě regionálního rozvoje, tak na realizaci. 
V přípravné fázi je forma podílení se obdobná jako u podnikatelského sektoru (návrhy, připomínky, 
představy, přání atd.), v realizační fázi je to formou např. péče o vlastní majetek, podpoře 
realizovaných aktivit, u spolků především v zajišťování kulturních, společenských, sportovních a jiných 
volnočasových aktivit. Klíčová úloha spolků a zájmových sdružení spočívá především v aktivitách 
s mládeží (prevence sociopatologických jevů), ale také seniorů (prevence sociální exkluze) a budování 
pocitu sounáležitosti s obcí.  
 
Obecně tak lze říci, že zapojení veřejnosti, ať už jako takové nebo prostřednictvím zájmových 
sdružení, posiluje pocit sounáležitosti s obcí. Pokud veřejnost tuto sounáležitost nepociťuje, nemá 
k obci vztah, může tak snáze dát přednost jinému místu pro život, ve kterém uvidí lepší budoucnost. 
Dalším rizikem je, že neinformovaní obyvatelé a obyvatelé bez zájmu o dění v obci, či dokonce 
nespokojení obyvatelé, nebudou podporovat rozvojové aktivity, nebo alespoň ne v té míře, jak by 
mohli. Pro politickou reprezentaci, tj. volené zástupce, to může znamenat, že u následujících voleb 
nedostanou kýženou podporu. Obecně to může vést k nestabilnímu politickému prostředí v obci. I 
když samozřejmě z hlediska demokracie je střídání volených orgánů nezbytné a jeho důležitost nelze 
než akcentovat, je zároveň, pokud k němu dochází příliš často (např. vytváření nestabilních politických 
uskupení ústící často v rozpad koalic v rámci volebního období atd.), rizikovým faktorem a může vést 
k celkové destabilizaci prostředí, což se projeví i na brzdění rozvoje obce. 
 
Cílem je dospět k vyšší úrovni zapojení veřejnosti do procesu municipálního rozvoje, tj. takové, která 
zajistí nejen pravidelnou a systematickou účast obyvatel obce ve všech fázích cyklu realizace 
koncepce, ale zároveň bude projevem odpovědnosti a vědomí sounáležitosti k obci jako celku. 
 
 

2.2.6.1 Proces zapojení veřejnosti do municipálního rozvoje 

 
Proces řešení problému má dva základní kroky, a to: 
 

 Kontakt s veřejností, který může mít nejrůznější podobu a může být realizován různou 
formou komunikačních nástrojů. Tento procesní krok v sobě zároveň zahrnuje vedle 
komunikační části také informační prvek. Veřejnost musí být informována o činnosti obce – 
o tom, jaké projekty jsou plánovány, v jaké realizační fázi se nachází, kdo je za ně 
zodpovědný atd. Informovanost (nebo alespoň možnost informace bez potíží získat) 
povede ke zvýšení motivace veřejnosti o zapojení se do municipálního rozvoje. 
Smyslem této činnosti je být v aktivním kontaktu, projevit zájem ze strany obce o 
seznámení se s postoji a potřebami veřejnosti, o aktivní komunikaci, o spolupráci. 
 
 

 Zapojení veřejnosti: Samotná forma zapojení veřejnosti a načasování se bude lišit dle 
potřeb a realizační fáze rozvojové koncepce. Tj. význam každé akce bude záviset na 
konkrétní realizované aktivitě. Smyslem je, aby veřejnost vlastní činností přispívala 
k municipálnímu rozvoji, tedy obec by měla usilovat o vyšší úroveň zapojení veřejnosti do 
procesu řízení rozvoje obce. 

 
Bariérou zde může být nezájem o zapojení do municipálního rozvoje jak ze strany obce, tak ze strany 
veřejnosti. 
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2.2.6.2 Nástroje zapojení veřejnosti do municipálního rozvoje 

 
K zapojení veřejnosti do rozvojových aktivit obce můžeme využít vhodně zvolených komunikačních a 
informačních nástrojů, motivačních nástrojů (např. pořádání společenských, kulturních nebo 
sportovních akcí pro veřejnost; pořádání tematických soutěží – např. o nejupravenější zahrádku či 
rodinný dům; posilování pocitu sounáležitosti s obcí, posilování prestiže a významu aktivit veřejnosti 
v oblasti rozvoje – např. udělení čestného občanství, vyznamenání apod.; specifická grantová 
podpora – např. opravy fasád v centru města apod.). Strategická rozvojová koncepce, která mj. 
slouží i jako marketingový materiál obce, je taktéž vhodným nástrojem pro zapojení veřejnosti do 
municipálního rozvoje. Slouží veřejnosti k seznámení se směřováním rozvoje obce a dalšími 
plánovanými aktivitami 
 
 

2.2.6.3 Kontrola postupu a výstupů procesu zapojování veřejnosti do municipálního 
rozvoje 

 
Kontrola postupu a výstupů procesu zapojování veřejnosti do municipálního rozvoje je shodná 
s kontrolními postupy procesů zapojování podnikatelských subjektů a neziskových organizací (viz kap. 
1.2.4.3). 
 

 

2.2.7 ZAPOJENÍ ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ OBCE DO PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE 

OBCE, ROZVOJ INTERNÍCH LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 
Problémový okruh „Zapojení orgánů a organizací obce do procesu řízení rozvoje obce“ vychází 
z podkladů okruhu otázek zkoumajících kvalitu tohoto zapojení, personální zajištění a problematiku 
motivace. Nedostatečné zapojení, ať již organizací obce, obecního úřadu nebo volených orgánů, 
může vést k nekvalitnímu řízení rozvoje vůbec, v kritických situacích mohou zúčastnění činitelé mařit 
své úsilí navzájem. Je proto zapotřebí, aby naopak postupovali společně a usilovali o dosažení 
vytyčených cílů, které byly stanoveny na základě konsenzu a dohod, a aby všechny složky byly aktivní 
a na naplnění cílů měly zájem. Dále je nutné, aby se zapojení účastníci opírali o kvalitní personální 
aparát, který se jednak bude orientovat v problematice způsobem adekvátním dané pozici, bude mít 
další potřebné znalosti a dovednosti, a jednak bude znát cíl, ke kterému daná rozvojová aktivita 
směřuje, a bude rovněž náležitě motivován, aby o dosažení cíle sám usiloval. 
 
Výstupy z analýzy výzkumu ukázaly, že kvalita zapojení obecního úřadu i volených orgánů má 
nedostatky spočívající především v soustředění se na ad hoc aktivity a běžnou rutinní činnost. 
Zapojení nevolené složky, tedy obecních úřadů a organizací obce, bylo přitom hodnoceno lépe oproti 
zapojení volených orgánů. Jejich nižší aktivita může být vyvolána poměrně rychlým střídáním 
zvolených osob po volbách, které vyvolá nedostatečný prostor pro orientaci, volení zástupci mohou 
být více politickými než komunálními odborníky, mohou uvažovat ve zkratce omezené doby volebního 
období apod. Analytické závěry hodnotící motivaci rovněž poukázaly na větší problémovost 
nedostatečné motivace u volených zástupců než u zaměstnanců obce. Jinak ale samostatně nebyla 
motivace hodnocena špatně, celkové výsledky za tento aspekt byly ve srovnání s ostatními 
zkoumanými na lepší úrovni. Situace by však neměla být podceněna, jelikož nemotivovaní lidé 
neodvádí při své práci náležitou kvalitu a neusilují tolik o dosažení stanovených cílů. Větší problémy a 
rizika byly oproti motivaci identifikovány v nedostatečném personálním zajištění po kvantitativní i 
kvalitativní stránce.  
 
Úřednický výkonný aparát, volené orgány i pracovníci organizací zřizovaných obcemi by měli 
být neustále motivováni ke zvýšení aktivity směrem k dosažení cílů stanovených koncepčním 
rozvojovým dokumentem. To znamená maximálně aktivizovat lidský potenciál - jediný potenciál, který 
má obec přímo k dispozici, a to ve smyslu kvantitativním i kvalitativním, tzn. odklonit se od ad hoc 
přístupu ke koncepčnosti. Aby všichni zmiňovaní aktéři představovali kvalitní personální zajištění 
managementu rozvoje obce, měli by mít potřebnou odbornost, kvalifikaci, dovednosti a orientovat se 
v problematice řízení rozvoje. 
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2.2.7.1 Proces zapojení orgánů a organizací obce do municipálního rozvoje 

 
K úspěšnému zapojení orgánů a organizací obce do procesů municipálního rozvoje je třeba uskutečnit 
některé kroky: 
 

 Optimalizace organizační struktury 

Smyslem optimalizace organizační struktury je vytvořit a aplikovat efektivní a kvalitně personálně 
zajištěnou organizační strukturu v oblasti řízení rozvoje obce.  

 

 Realizace opatření vedoucích ke zvýšení kvality činnosti: V rámci tohoto procesního kroku 
byla identifikována následující opatření: 
 

 Realizace vstupních školení volených zastupitelů (s účastí úředníků) 

Školení je postaveno jako vstupní po nástupu do funkce členů zvolených 
orgánů a je zároveň doporučeno i pro vybrané zaměstnance obce. 
 

 Realizace průběžného vzdělávání zaměstnanců obce 

Zaměstnanci obce budou vzděláváni formou školení či seminářů, a to 
průběžně podle potřeb jednotlivých pracovních pozic. 
 

 Specifikace odborných předpokladů pro pracovníky obce  

Obsahem tohoto bodu jsou doporučení pro přijímání nových pracovníků 
(případně odborný růst stávajících pracovníků), přehled jejich znalostí a 
dovedností, kterými by měli disponovat. 
 

Účelem tohoto procesního kroku je realizace takových opatření, která povedou ke zvýšení 
odborných a dalších potřebných znalostí a dovedností, a tedy výsledně celkové činnosti osob 
zúčastněných na procesu municipálního rozvoje podle zaměření jejich činnosti. 

 

 Motivace: 

Cílem motivace je maximalizovat výkon činnosti představitelů obce a pracovníků obce a 
organizací obce v oblasti regionálního rozvoje, směřující k vědomému naplňování stanovených 
koncepčních rozvojových cílů a opřená o pocit sounáležitosti k obci jako celku. K tomu budou 
sloužit motivační nástroje, které mohou mít nejrůznější podobu.  

 
Při snaze dosáhnout stanovených cílů se můžeme setkat s několika riziky – nevůlí volených 
představitelů pro realizaci vzdělávacích aktivit, nižší úrovní kvalifikace lidských zdrojů, nižší úrovní 
motivace lidských zdrojů, nedostatečnou kapacitou lidských zdrojů, nedostatkem finančních 
prostředků na realizaci průběžného vzdělávání zaměstnanců úřadu nebo s problémem získávání 
kvalifikovaných pracovníků (požadované kvality versus nabízené ohodnocení). 
 
 

2.2.7.2 Nástroje zapojení orgánů a organizací obce do municipálního rozvoje 

 

 Nástroje pro optimalizaci organizační analýzy: organizační analýza, organizační struktura 
a rozhodnutí zastupitelstva (podrobněji viz kap. Manažerská funkce Organizování). 

 

 Vzdělávací činnosti:  

 Vstupní školení volených zastupitelů (s účastí úředníků) 

Obsahem školení je: 
 

- aktuální informace a situace v obci (strategické dokumenty obce a stupeň 
jejich naplnění, stav financí a majetkové poměry obce, běžící a plánované 
projekty), 
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- specifikace organizační struktury obce a orgánů obce,  
- právní minimum,  
- práce s informačními zdroji,  
- ekonomické základy (finance, marketing, management) 

 
 Průběžné vzdělávání zaměstnanců obce 

Obsahem budou jednak aktivity zaměřené na schopnosti, dovednosti a 
znalosti související s rozvojem obce, tj. prohlubování témat obsažených ve 
vstupním školení, dále vztah regionálního rozvoje k jednotlivým agendám 
úřadu a činnostem organizací obce a pozice a fungování samosprávy; dále 
pak rozšiřování základních obecných znalostí a dovedností (ICT, agendy, 
legislativa, komunikace, asertivita, jazyková vybavenost).  

 
 Personalistika 

Obsahem je soubor doporučení pro přijímání nových pracovníků, seznam 
znalostí a dovedností, kterými by měli disponovat pro jednotlivé pracovní 
pozice.  

 
 Motivační nástroje 

Motivační nástroje uzpůsobené pro účely motivování volených zastupitelů 
obce a dalších zaměstnanců obce a jejích organizací při zapojení do 
municipálního rozvoje. Mohou mít nejrůznější podobu, např. finanční 
motivace, movité ohodnocení (zlepšení vybavení, dárek apod.), hodnocení 
nefinanční povahy (pochvala, vyzdvižení za zásluhy atp.), pracovní postup a 
seberealizace atd. 
 

 

2.2.7.3 Kontrola postupu a výstupů procesu zapojování orgánů a organizací obce do 
municipálního rozvoje 

 
Kontrolní mechanismus musí probíhat stejně jako u všech předchozích problémových okruhů na 
všech stupních procesu jednotlivě. V tomto případě tedy ve fázích realizace optimalizace organizační 
struktury, realizace opatření vedoucích ke zvýšení kvality činnosti a motivace. Postup kontroly je opět 
shodný s předchozími problémovými okruhy: specifikace odpovědnosti, stanovení hodnotících kritérií, 
stanovení indikátorů, periodické hodnocení dle stanovených kritérií a indikátorů a přijetí nápravných 
opatření. 
Kontrola výstupů musí být prováděna na základě stejného postupu jako u kontroly procesních kroků. 
Kontroluje se efektivnost motivačních nástrojů, počet úspěšně absolvovaných vzdělávacích aktivit 
(složené zkoušky, certifikáty, atesty, osvědčení apod.) 
 

2.3 FINANCOVÁNÍ ROZVOJE OBCE 

 
Tato problematika zaujímá specifické postavení. Nedostatek finančních prostředků je pokládán 
zástupci municipalit za zdaleka největší problém, s kterým se oblast řízení rozvoje potýká, a tedy 
často za zábranu realizace rozvoje. Ačkoliv finanční prostředky hrají zásadní roli, nejsou v tomto bodě 
řešitelé projektu se zástupci municipalit zajedno. Na nedostatek prostředků, který je trvalým jevem a 
ostatně se projevuje i v jakékoliv jiné sféře, nelze svádět všechno a nelze přejít do pasivity. Naopak 
může a také by měl posloužit k tomu, aby byly aktivovány všechny další zdroje ovlivňující municipální 
rozvoj, především pak lidské zdroje. Jejich prostřednictvím, v ideálním případě, je možné dosáhnout 
buď přímo plánovaných cílů, anebo k tomu alespoň otevřít cestu a připravit podmínky. Mohou být 
např. vyhledány alternativní a doplňkové finanční zdroje, daný projekt lze řešit ve spolupráci se 
soukromým sektorem atp. Klíčovou roli zde také sehrává kvalitní organizace a proces plánování, ve 
kterém jsou stanoveny realizační priority.  
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Zásadní chybou je rovněž častý jev, který by se dal nazvat honbou za dotačními tituly. Obce často 
realizují výběrově ty projekty, na které seženou dotace. Příčinou je opět nekoncepční přístup a špatné 
plánování s chybějící nastavenou priorizací jednotlivých aktivit. Obce se pak okrádají o multiplikační 
efekty spočívající v logické návaznosti projektů, které by přinesly vyšší přidanou hodnotu. Dalším 
rizikem je dodatečná finanční zátěž, kterou může způsobit povinné spolufinancování, nutné 
předfinancování a následně provozní náklady související s nutnou minimální udržitelností projektu.  
 
Cílem je posílit umění hospodařit s danými finančními prostředky, umění najít optimální cestu k dalším 
finančním zdrojům spojené s kvalitním a koncepčním plánováním a prací s informacemi a aktivizace 
vnitřních zdrojů. 
 
 

2.3.1 PROCES ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 
Aktéry financování rozvoje obce jsou zastupitelé obce a správci rozpočtových kapitol. K úspěšnému 
naplnění cílů tito aktéři musí: 
 

 Zpracovat rozpočtový výhled: Účelem zpracování rozpočtového výhledu je určení reálného 
rozpočtového plánu pro řízení rozvojových aktivit obce.Jde o prognózu finančního vývoje (z 
hlediska naplňování a čerpání rozpočtu obce v následujících letech), kterou lze zakomponovat 
následně do plánování rozvojových aktivit. Zpracování rozpočtového výhledu je povinné ze 
zákona č. 250/2000 Sb., v planém znění. 

  

 Provést finanční analýzu: Smyslem finanční analýzy je zjistit aktuální finanční situaci obce 
včetně zadluženosti, odkrýt možné rezervy financování a připravit tak podklady pro finanční 
plánování v návaznosti na koncepční rozvojový dokument. Výchozím dokumentem pro 
zpracování analýzy jsou rozpočty obce, rozpočtový výhled a výroční účetní výkazy. 

 

 Provést analýzu dotačních možností: Analýza dotačních možností vychází rovněž 
z koncepčního rozvojového dokumentu a jejím smyslem je najít možné zdroje dodatečných 
finančních prostředků na plánované aktivity. Dotační analýza se opírá o koncepční rozvojový 
dokument, a tudíž počítá s danou podobou plánovaných projektů i s jejich předem stanovenou 
priorizací a návazností.  
 

 Zpracovat finanční plán: Finanční plán navazuje na oba výše uvedené kroky procesu, tj. na 
finanční analýzu a analýzu dotačních možností, a zároveň také vychází z koncepčního 
rozvojového dokumentu obce. Finanční plán stanoví způsob financování plánovaných 
rozvojových projektů s ohledem na interní a externí finanční možnosti a stanovenou 
posloupnost rozvojových aktivit. Tento krok procesu je úzce propojen s manažerskou činností 
Plánování. 

 

 Realizovat finanční plán: Účelem realizace je naplnění finančního plánu ve vztahu k obecné 
rozvojové koncepci. 

 
Problémem při uplatňování jednotlivých procesních kroků vedoucích k efektivnímu financování rozvoje 
obce však může být neexistence strategického koncepčního dokumentu, od kterého se odvíjí finanční 
plánování nebo vynucené finanční náklady způsobené neplánovanými externími vlivy. 
 

2.3.2 NÁSTROJE FINANCOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ 

 
K financování rozvojových aktivit obce můžeme využít následujících nástrojů: 
 

 Finanční analýza současného stavu: analýza aktuálního stavu hospodaření obce včetně 
vývoje příjmů a výdajů rozpočtu, charakteristika rozpočtových položek a specifikace 
finančního zdraví (zadluženost, likvidita, rentabilita atd.). Klíčovým výstupem analýzy 
z hlediska rozvoje obce je určení objemu nemandatorních výdajů, které jsou k dispozici pro 
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oblast municipálního rozvoje (zdroje informací: rozpočty obce – výkazy o rozpočtovém 
hospodaření, rozpočtový výhled, účetní výkazy). 

 

 Dotační analýza: Obsahuje výběr vhodných dotačních titulů na vybrané projekty (ať již 
z domácích nebo zahraničních zdrojů) ve vazbě na rozvojovou koncepci a identifikaci 
podmínek pro jejich získání (např. potřebných dokumentů pro přílohy jako je projektová 
dokumentace, stavební povolení atp.).  

 

 Finanční plán vycházející z koncepčního rozvojového dokumentu obce a navazující na 
finanční a dotační analýzu.  

 
 

2.3.3 KONTROLA FINANCOVÁNÍ 

 
Všechny stupně procesu i výstupů procesu by měly být průběžně kontrolovány. Základem je 
specifikovat odpovědnosti, stanovit hodnotící kritéria, indikátory, periodicky provádět hodnocení na 
základě stanovených kritérií i indikátorů, popř. přijmout nápravná opatření. Musí proběhnout kontrola 
vynaložených prostředků (zda byly prostředky vynaloženy na to, na co byly plánovány) a zhodnocení 
souladu finančního plánu s požadavky na plnění rozvojové koncepce. Výsledky hodnocení musí být 
následně promítnuty v rámci zpětné vazby do plánovacích dokumentů. 
 
 

2.4 KRIZOVÝ MANAGEMENT OBCE 

 
Dle definice krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb.) je krizové řízení souhrn řídících činností včetně 
příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, 
organizování, realizaci a kontrolu činností, prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. 
Krizové řízení je tedy vše, co se týká jak přípravy na řešení krizové situace, tak i vlastního řešení již 
vzniklé krizové situace. Jeho cílem je, stejně jako u krizového řízení státu, včas a správně zareagovat 
při vzniku krizové situace a činit taková rozhodnutí, která v maximální možné míře omezí ohrožení 
životů, zdraví, majetku či životního prostředí. 
 
Mezi orgány krizového řízení patří také orgány obcí. Působnost a pravomoci při zajišťování 
připravenosti na krizové stavy a jejich řešení jsou stanoveny legislativou. Starosta obce odpovídá za 
její připravenost k řešení krizových situací, má stanoveny úkoly v době krizového stavu, obecní úřady 
organizují přípravu obce na krizové situace, poskytují podklady a informace potřebné ke zpracování 
krizového plánu kraje. Vzhledem k této zákonné úpravě a vymezeným povinnostem se následující 
kroky a řešení tohoto problému zaměřuje především na přípravnou fázi a směřují hlavně do oblasti 
připravenosti na krizové situace, případně na její prevenci. Klíčovou oblastí tedy je analyzování rizika, 
tvorba krizových plánů pro řešení mimořádných situací a organizování preventivních opatření. Pod 
krizovým managementem jsou v tomto případě chápána taková opatření, která jsou přijímána 
v prostředí obce s přijatou strategickou rozvojovou koncepcí. 
 
Klíčová právní úprava krizového managementu je obsažená v následujících zákonech: 
 

- zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů; 

- zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 
zákonů; 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; 
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; 
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
-  

Kromě těchto právních předpisů byly vydány příslušné prováděcí právní předpisy. 
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Cílem krizového managementu je adekvátně se připravit na krizové situace, při vzniku krizové situace 
včas a správně reagovat a činit takové kroky, které v maximální možné míře omezí ohrožení životů, 
zdraví, majetku či životního prostředí. 
 

2.4.1 PROCES KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 

 

 Analýza krizových situací: Analýza krizových situací zahrnuje identifikaci možných 
krizových situací. Ačkoliv je zřejmé, že není v lidských silách předvídat všechny možné 
krizové scénáře, je velice důležité tento krok nepodcenit a připravit se na všechny možné 
předvídatelné situace, především ty zákonem upravené a vyskytující se. Např.: povodně, 
sněhové kalamity, epidemie hospodářských zvířat, požáry větších rozměrů, zdravotní 
epidemie, havárie vodovodního řádu, přerušení dodávek energií apod. Účelem je 
identifikace klíčových krizových situací jako podklad pro přípravu plánů na jejich řešení. 
 

 Zpracování krizového plánu: Krizový plán směřuje do přípravné fáze na identifikované 
krizové situace. 
 

 Reakce na krizovou situaci: Cílem této fáze je minimalizace ztrát na životech, ohrožení 
zdraví a také škod na majetku a životního prostředí – při dané krizové situaci budou přesně 
určeny role a pravomoci jednotlivých orgánů v obci tak, aby reakce na vzniklou situaci byla 
rychlá a efektivní 

 

 Obnova území po krizové situaci: Tato situace přichází bezprostředně po ukončení 
krizového stavu. Cílem aktivit v této fázi je maximální obnova funkčnosti území 
s koncentrací na základní služby a provoz v území a následná likvidace škod a následků 
krizového stavu. Nedílnou součástí je také zmírňování možných rizik vyplývajících 
z krizové situace (např. epidemie apod.). 
 

S krizovým plánem by měly být seznámeny všechny orgány obce a úřednický aparát obce. 
Nedostatečná informovanost představuje riziko při zvládnutí krizových situací. Dalším rizikem může 
být například nedodržení zákonem daných povinných, podcenění situace a nerealizování 
preventivních opatření, ale také neaktuálnost dat při častých změnách podmínek (zejména kontaktů a 
odpovědností). 
 
 

2.4.2 NÁSTROJE 

 
Nástrojem k úspěšnému vypořádání s krizovou situací je krizový plán obce, který 
zahrnuje zejména: 
 zákonem dané náležitosti, 
 identifikaci krizových situací, 
 postup stanovený zákonem pro jednotlivé druhy krizových situací, 
 specifikaci funkcí jednotlivých složek IZS, 
 plány činností jednotlivých orgánů a organizací obce, 
 systém komunikace při krizových situacích, 
 systém vytvoření řídících center, 
 seznam kontaktů na klíčové orgány a osoby či organizace poskytující pomoc (nejen 

tísňové linky, ale především odpovědné osoby/kontakty – a to na všechny složky IZS, 
krajské orgány, rezorty, hygienické stanice, neziskové organizace (se souvisejícím 
předmětem činnosti), osoby povinně se účastnící záchranných akcí na výzvu), 

 dále také obsahuje identifikaci preventivních opatření proti krizovým situacím. 
 
 
 
 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

31 

2.4.3 KONTROLNÍ MECHANISMUS 

 
Kontrola procesních postupů i kontrola výstupů by měla mít opět následující postup: specifikace 
odpovědnosti, stanovení hodnotících kritérií, stanovení indikátorů, periodické hodnocení dle 
stanovených kritérií a indikátorů, přijetí nápravných opatření. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

32 

3 MANAŽERSKÁ FUNKCE ROZHODOVÁNÍ 

 

 

3.1 OBECNÝ POPIS MANAŽERSKÉ FUNKCE ROZHODOVÁNÍ 

 

 

Rozhodování patří mezi významné aktivity, které manažeři v organizacích realizují. Rozhodování je 

jádrem řízení a mnohdy je chápáno jako synonymum řízení. Jako nedílná složka manažerské práce 

se v rozhodování uplatňuje při jakýchkoli manažerských činnostech. Je procesem výběru mezi 

alespoň dvěma možnými variantami jednání. Při manažerském rozhodování jde o kombinaci vědy a 

umění rozhodovat. 

 

Význam rozhodování se projevuje především v tom, že kvalita a výsledky těchto procesů (především 

strategických rozhodovacích procesů probíhajících na nejvyšších úrovních řízení organizací) ovlivňují 

zásadním způsobem efektivnost fungování a budoucí prosperitu těchto organizací. Nekvalitní 

rozhodování může být přitom jednou z významných příčin neúspěchu. Význam rozhodování se 

současně odvíjí i od rozsahu zdrojů (především finančních prostředků), které jsou na rozhodování 

vázány, resp. o kterých se rozhoduje. Uvádí se, že denně se v našich organizacích rozhoduje o 

prostředcích, jejichž velikost se pohybuje řádově v miliardách korun. 

 

 

3.1.1 DVĚ STRÁNKY ROZHODOVÁNÍ A TEORIE ROZHODOVÁNÍ 

 

Rozhodování probíhá na různých úrovních řízení organizací a má dvě stránky: 

 stránku meritorní (věcnou, obsahovou) a 

 stránku formálně-logickou (procedurální).  

 

Meritorní stránka 

 

Meritorní stránka odráží odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů, resp. jejich typů. V závislosti 

na obsahové náplni se jistě vzájemně liší rozhodování o výrobním programu, rozhodování o 

kapitálových investicích, rozhodování o marketingové strategii, rozhodování o organizačním 

uspořádání firmy, rozhodování o výběru pracovníků na určitá místa atd. Každý tento typ 

rozhodovacího procesu má své specifické rysy, které jsou zdrojem odlišností těchto procesů. 

Jednotlivé procesy jsou též předmětem studia různých disciplín, např. rozhodování o kapitálových 

investicích je předmětem studia finančního managementu, rozhodovací procesy spojené s výběrem 

pracovníků studuje personalistika aj. 

 

Na druhé straně mají však jednotlivé rozhodovací procesy, resp. jejich typy, určité společné rysy a 

vlastnosti, a to bez ohledu na jejich odlišný obsah. To, co jednotlivé rozhodovací procesy spojuje, je 

určitý rámcový postup (procedura) řešení, odvíjející se od identifikace problému, vyjasňování jeho 

příčin, cílů řešení atd. až po hodnocení variantních řešení a volbu varianty určené k realizaci. 

Spojujícím článkem je i uplatnění určitých konceptů (např. utilita, resp. užitek variant rozhodování a 

jeho měření, které může být identické v případě rozhodovacích problémů různého věcného obsahu) a 

metod i modelových nástrojů podporujících řešení rozhodovacích problémů. 
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Formálně-logická stránka 

 

Právě společné rysy rozhodovacích procesů, jejich procedurální, formálně-logická a instrumentální 

stránka, jsou předmětem studia teorie rozhodování. V průběhu historického vývoje došlo postupně ke 

koncipování většího počtu teorií rozhodování, odlišných určitým způsobem pohledu na rozhodovací 

procesy, resp. soustředěním zájmu na určité aspekty těchto procesů. Jako příklady lze uvést různé 

teorie užitku, předmětem jejichž zájmu je stanovení celkového hodnocení variant v případě většího 

počtu kritérií hodnocení, sociálně psychologické teorie rozhodování zaměřené především na subjekt a 

jeho chování jakožto jeden ze základních prvků rozhodovacích procesů, kvantitativně orientované 

teorie rozhodování založené na aplikaci matematických modelů a metod při řešení rozhodovacích 

problémů (operační analýza jako nástroj řešení dobře strukturovaných rozhodovacích problémů, teorie 

her studující konfliktní rozhodovací procesy a rozhodovací analýza zaměřená na podporu řešení 

rozhodovacích procesů s významnými prvky rizika a nejistoty). Jako reakce na některé teorie 

rozhodování vycházející ze značné idealizace subjektu rozhodování z hlediska jeho znalostí a 

schopností (viz. koncepce tzv. ekonomického člověka) se rozvíjí teorie rozhodování v organizacích, 

respektující omezené schopnosti reálného subjektu rozhodování i omezení racionality v organizačních 

jednotkách. Odlišnost jednotlivých teorií rozhodování se projevuje v jejich konceptuálním zázemí, 

v uplatňovaných nástrojích, pojmovém aparátu, jazyku aj. I když existují určité pokusy o integraci 

poznatkové základny jednotlivých teorií rozhodování v rámci teorie řízení, nebyly zatím úspěšné, a 

proto nelze mluvit o jediné teorii rozhodování. 

 

Odlišnosti výše uvedených teorií rozhodování vyplývají též z jejich normativního, resp. deskriptivního 

charakteru. Normativní teorie se zaměřují na poskytnutí návodů, jak řešit rozhodovací problémy, jaké 

modely a jakým způsobem používat atd. Jde tedy o tvorbu určitých norem řešení rozhodovacích 

problémů, jejichž aplikace by umožnila dosažení žádoucí kvality rozhodování. Na rozdíl od normativní 

teorie jsou předmětem zájmu deskriptivní teorie již proběhlé rozhodovací procesy. Jde zde o deskripci, 

analýzu a hodnocení rozhodovacích procesů, jejich průběhu, základních prvků, předností a 

nedostatků, chování rozhodovatele a ostatních subjektů v průběhu rozhodovacího procesu aj. 

Deskriptivní teorie se tedy soustřeďuje na získávání poznatků o tom, jak rozhodování, resp. řešení 

rozhodovacích problémů ve skutečnosti probíhá. Deskriptivními teoriemi jsou především sociálně 

psychologické teorie rozhodování. 

 

 

3.1.2 ROZHODOVACÍ PROCESY A ROZHODOVACÍ PROBLÉMY 

 

Rozhodovací procesy budeme chápat jako procesy řešení rozhodovacích problémů, tj. problémů 

s více (alespoň dvěma) variantami řešení. Jestliže vycházíme z toho, že základním atributem 

rozhodování je proces volby, tj. posuzování jednotlivých variant a výběr rozhodnutí (optimální varianty, 

resp. varianty určené k realizaci), pak problémy s jediným řešením (ať existuje pouze jediné řešení, 

resp. bylo nalezeno pouze jediné řešení) nejsou rozhodovacími problémy a řešení těchto problémů 

nevyžaduje rozhodovací proces. 

 

Problémy (ať již rozhodovacího nebo nerozhodovacího charakteru) bychom mohli obecně vymezit 

existencí diference (odchylky) mezi žádoucím stavem (standardem, normou, plánem, tím, co má být) 

určité složky okolí rozhodovatele a jejím skutečným stavem. Přirozeně musí jít o diferenci nežádoucí, 

tzn., že skutečný stav je horší než stav žádoucí. Žádoucí stav může přitom vycházet z určitých 

minulých zkušeností. V tomto případě vede ke vzniku problémů např. vzrůst zásob, zvýšená fluktuace 

pracovníků, zvýšení určitých nákladových položek aj., tzn., že vznik problémů signalizují odchylky 

skutečného stavu od stavu, který existoval v minulosti a který se považuje za vyhovující. 
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V mnoha případech mohou být žádoucí hodnoty stavu stanoveny plánem, a to často kvantitativně, tj. 

v podobě určitých ukazatelů. Odchylky skutečnosti od plánovaných hodnot, zjištěné kontrolními 

procesy, pak identifikují problémy, které by měla organizace řešit. K identifikaci odchylek skutečnosti 

od žádoucího stavu mohou vést též určité kritické ohlasy na některé aktivity firmy, např. nespokojenost 

zákazníků s novým produktem. 

 

Ve většině výše uvedených problémů jde o reálné, již existující problémy, které se mohou ovšem lišit 

svým rozsahem, naléhavostí, a tím i dopady na firmu v případě, že se tyto problémy nebudou řešit. 

Určité problémy bychom však mohli označit jako problémy potencionální, které mohou vzniknout 

v budoucnu. Tyto problémy závisí často na vývoji určitých faktorů podnikatelského okolí, které mohou 

firmu buď ohrožovat, nebo jí mohou naopak přinášet příležitosti (objevení nových technologií aj.) 

Uvědomění si těchto hrozeb, resp. příležitostí a včasná reakce na ně znamenají prevenci pozdějších 

problémů, které by mohly ohrožovat i samu existenci organizace. 

 

 

3.1.2.1 Struktura rozhodovacích problémů 

 

Vzájemně závislé a návazné činnosti, jež tvoří náplň rozhodovacích procesů, lze dekomponovat do 

určitých složek, které se označují jako etapy (fáze) těchto procesů. Rozhodovací proces lze rozčlenit 

do etap více způsoby, a to buď podrobněji (rozlišujeme větší počet dílčích složek), nebo agregovaněji, 

kdy se pracuje s dekompozicí rozhodovacího procesu do relativně malého počtu etap.  

 

Jako příklad méně podrobné dekompozice rozhodovacího procesu můžeme uvést přístup Simonův, 

který rozlišuje tyto čtyři etapy (aktivity): 

 analýza okolí (intelligence activity), zahrnující zjišťování podmínek vyvolávajících nutnost 

rozhodovat, identifikaci rozhodovacích problémů a stanovení jejich příčin; 

 návrh řešení (choice activity), zahrnující hodnocení variantních směrů činnosti navržených 

v předchozí etapě, která vyúsťují do volby varianty určené k realizaci; 

 kontrola výsledků (review activity), orientovaná na hodnocení skutečně dosažených výsledků 

varianty po její realizaci a jejich posuzování vzhledem k předem stanoveným cílům. Výsledky této 

etapy mohou pak iniciovat nový rozhodovací proces.  

 

Dále uvedeme podrobnější členění rozhodovacího procesu, které rozlišuje osm níže uvedených 

etap. 

1. Identifikace rozhodovacího problému: Identifikace představuje první etapu rozhodovacího 

procesu. K řešení problému nelze přistoupit dříve, než bude tento problém identifikován. Častým 

nedostatkem této etapy při řešení rozhodovacích problémů v hospodářské praxi je necitlivost vůči 

problémům. Jejich opožděná identifikace až v okamžiku značného prohloubení, resp. preference 

řešení je podle významnosti problému, ale podle osobních zálib manažera, jeho profesní 

orientace aj. Všechny tyto nedostatky se zřetelně projevují na výkonnosti a prosperitě firmy. 

2. Analýza a formulace problému: Náplní této etapy je bližší poznání problémové situace, resp. 

problému vyžadujícího řešení. Důležité je především posoudit, zda známe příčiny daného 

problému, a pokud ne, zda je znalost této příčiny pro řešení problému podstatná. Výsledkem této 

fáze je vlastní formulace problému, která má pro kvalitu řešení zásadní význam. 

3. Tvorba variant řešení rozhodovacích problémů (variant rozhodování) je etapou s vysokými 

nároky na tvůrčí schopnosti řešitelů. Jejich snahou by proto mělo být zpracování při respektování 

daných omezení týkajících se času, finančních zdrojů aj. do co nejširšího souboru koncepčně 

odlišných variant.  

4. Stanovování kritérií hodnocení: Předpokladem hodnocení variant a volby varianty určené 

k realizaci je formulace kritérií hodnocení. Tato kritéria představují hlediska zvolená 
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rozhodovatelem, která slouží k posouzení výhodnosti jednotlivých variant, pokud jde o dosažení, 

resp. stupeň splnění stanovených cílů řešení problému. tato vazba na cíle znamená, že se kritéria 

hodnocení odvozují zpravidla od stanovených cílů řešení problému. Kromě těchto cílů mohou 

výběr kritérií hodnocení podpořit hledání možných nepříznivých důsledků a účinků variant, 

identifikace odlišností a rozdílů variantních řešení, popř. vymezení subjektů, jejich zájmy a cíle 

mohou být určitým řešením problému dotčeny.  

5. Určení důsledků variant: Tato etapa úzce souvisí s tvorbou variant rozhodování a stanovením 

kritérií pro jejich hodnocení. Její náplní je zjištění předpokládaných vlivů a účinků jednotlivých 

variant z hlediska zvoleného soboru kritérií hodnocení.  

6. Hodnocení a výběr varianty určené k realizaci: Smyslem této etapy je stanovení takové 

varianty řešení, která splňuje nejlépe cíle řešení, tj. je nejlepší z hlediska celého souboru kritérií. 

Proces hodnocení variant je zpravidla dvoufázovým procesem.  

a. V první fázi se vylučují nepřípustné varianty. 

b. V druhé fázi pak probíhá posuzování celkové výhodnosti přípustných variant. 

7. Realizace zvolené varianty: Tato etapa se svou povahou liší od předchozích etap, založených 

na myšlenkových pochodech zpracování informací tím, že nyní jde o fyzickou realizaci 

(implementaci) zvoleného řešení. 

8. Kontrola výsledků: Kontrola výsledů realizované varianty zahrnuje stanovení odchylek skutečně 

dosažených výsledků realizace vzhledem k stanoveným cílům, resp. předpokládaným výsledkům 

řešení.  

 

3.1.2.2 Typy rozhodovacích problémů 

 

Členění rozhodovacích problémů, resp. procesů na dobře a špatně strukturované z hlediska jejich 

složitosti a možnosti algoritmizace představuje jednu ze základních klasifikací.  

 

Dobře strukturované rozhodovací problémy (označujeme je též jako jednoduché, programované, 

resp. algoritmizované) se zpravidla opakovaně řeší na operativní úrovni řízení a existují pro ně rutinní 

postupy řešení.  

 

Špatně strukturované rozhodovací problémy jsou problémy řešené zpravidla na vyšších úrovních 

řízení, které jsou svým charakterem do určité míry nové a neopakovatelné. Řešení těchto problémů 

vždy vyžaduje tvůrčí přístup, využití rozsáhlých znalostí, zkušeností a intuice, přičemž zde neexistují 

standardní procedury.  

 

3.1.3 MODELY ROZHODOVÁNÍ 

 

Racionálně-ekonomický model rozhodování 

 

Pravděpodobně většina lidí má o sobě představu, že jsou plně racionální, a proto také dělají nejlepší 

možná rozhodnutí. Racionální rozhodování se proto chápe jako takové rozhodování, které, ať již jde o 

cíle jednotlivců, skupin či celých organizací, má na zřeteli maximalizaci dosažení cílů. Ekonomicky 

racionální subjekt se snaží systematicky vyhledávat nejlepší možná řešení problémů, a tak 

maximalizovat svůj zisk. Mezi vlastnosti ekonomicky racionálního člověka patří především: 

 

 znalost všech variant vedoucích k dosažení stanoveného cíle; 

 znalost všech důsledků těchto variant; 

 neomezená schopnost ohodnotit kvantitativně každou variantu, tj. stanovit číselně její užitek; 

 volba nejlepší varianty, tj. varianty s nejvyšším užitkem. 
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Ekonomicky racionální člověk tedy jedná v souladu s racionálně-ekonomickým modelem. Vyhledává 

všechny varianty řešení daného problému, ohodnotí je (číselně) z hlediska všech kritérií hodnocení a 

pak volí optimální, celkově nejvýhodnější variantu. Je to tedy subjekt, který je schopen získat všechny 

potřebné informace a dokonale je zpracovat bez jakýchkoli zkreslení. Přístup k řešení rozhodovacích 

problémů racionálního člověka je v mnoha ohledech v souladu s analytickým modelem rozhodování. 

Specifičnost ekonomicky racionálního přístupu pak spočívá v tom, že se předpokládá komplexní 

znalost všech variant řešení, jejich dokonalé ohodnocení a volba optimální varianty. Jde tedy o 

systematické uplatňování tzv. principu optimalizace.  

 

Z povahy tohoto modelu vyplývá, že jde o model normativní. Doporučuje, jak by se měli rozhodovatelé 

ideálně chovat tak, aby dělali nejlepší možná rozhodnutí. 

 

Administrativní model rozhodování 

 

Racionálně-ekonomický model však zřejmě neodráží mnoho podmínek a faktorů, za kterých probíhá 

skutečné rozhodování v organizacích. Skutečné schopnosti, znalosti i informační vybavení reálného 

rozhodovatele jsou však podstatně omezenější, a proto určitou reakcí na pojetí individuálního, plně 

racionálně ekonomického člověka je koncepce tzv. administrativního člověka, tj. reálného 

rozhodovatele v organizacích. Mezi typické vlastnosti takového administrativního člověka patří, že: 

 

 disponuje omezeným rozsahem informací; 

 má omezené schopnosti řešit rozhodovací problémy, vytváří si zjednodušený obraz reálného 

světa; 

 nestanovuje všechny varianty vedoucí k dosažení cíle a všechny jejich důsledky; 

 nehledá optimální variantu, ale volí první variantu, která je dostatečně dobrá. 

 

Reálný rozhodovatel v organizaci proto řeší rozhodovací problémy v souladu s tzv. administrativním 

modelem. Časový tlak a omezenost zdrojů (kapacity na zpracování informací, analytické schopnosti a 

dovednosti, finanční zdroje) zabraňují pečlivému hledání všech variant a jejich hodnocení. Znalost 

důsledků variant je pouze omezená, a to zvláště důsledků ovlivněných faktory rizika a nejistoty. 

Existence většího počtu kritérií a kvalitativní charakter některých z nich značně komplikují proces 

hodnocení variant. To vše vede k tomu, že administrativní člověk uplatňuje princip satisfakce, volí 

omezený soubor kritérií, stanovuje jejich hodnoty – maximální, resp. minimální – které by měla 

varianta zvolená k realizaci splňovat (tzv. aspirační úrovně) a volí pak první nalezenou variantu, která 

splňuje aspirační úroveň, tj. je dostatečně dobrá. Tato varianta pak představuje variantu, která 

zabezpečuje „přiměřený podíl“ na trhu, vede k „dostatečnému“ zisku apod.  

 

Jednání v souladu s administrativním modelem představuje běžný přístup k rozhodování 

v organizacích a je charakteristické omezeným vyhledáváním informací a menším vynaložením 

myšlenkového úsilí, než je tomu v případě racionálně-ekonomického modelu. Je to přístup, který 

odpovídá omezenosti času a ostatních disponibilních zdrojů v organizacích. Na rozdíl od normativního 

racionálně-ekonomického modelu je tedy administrativní model modelem deskriptivním. Ukazuje, jak 

se skuteční rozhodovatelé chovají a jak probíhají reálné rozhodovací procesy v organizacích. 

 

 

3.2 MANAŽERSKÁ FUNKCE ROZHODOVÁNÍ V PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE 
OBCÍ 

 

V předchozí části jsme se zabývali obsahovou náplní manažerské funkce rozhodování. Tento 

teoretický základ můžeme použít jako obecný klíč pro identifikaci společných či naopak rozdílných 

prvků manažerské funkce rozhodování v soukromém sektoru (obchodní firmy) a v sektoru veřejném  
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(v našem případě myšleno na úrovni obecních municipalit). Pro samotné srovnání je nutné přesněji 

vymezit jednotlivá prostředí, ve kterých je manažerská funkce vykonávána a ve kterých se především 

pohybují manažeři jakožto hlavní prvek výkonu managementu, a to na všech úrovních.  

 

Z podstaty manažerské funkce rozhodování můžeme říci, že každý jedinec je do jisté míry v běžném 

životě svým vlastním manažerem. O čem může rozhodovat a jak dobře, závisí jednak na prostředí 

(společnost a její rozvinutost) a na individuálních předpokladech či zkušenostech. Stejné srovnání se 

nám nabízí v oblastech obecních municipalit a obchodních firem. Ačkoli můžeme říci, že funkce 

rozhodování a management jako takový je uskutečňován v obou těchto oblastech, existují výrazné a 

podstatné rozdíly, které lze chápat jako důsledek samotné podstaty těchto organizací.  

 

Faktory a vlivy ovlivňující procesy a způsoby rozhodování manažerů municipalit:  

 

1. Obec (organizace) působí na základě veřejných potřeb, nikoliv na základě potřeb určených 

trhem. 

2. V soukromém sektoru je primární ziskový motiv, který zároveň slouží jako indikátor výkonnosti, 

což u organizací typu obce nelze aplikovat, a celkovou výkonnost tak není nijak možno 

jednoznačně určit. 

3. Rozdílné právní prostředí, ve kterém se pohybují manažeři soukromých firem a manažeři obcí. 

4. Manažeři municipalit vydávají rozhodnutí, která jsou takřka vždy veřejná (ovlivněno názory 

občanů či jiných zájmových skupin). 

5. Manažeři municipalit mají jasně stanovenou dobu své funkce (mandátně) a jsou ovlivňováni 

politickými tlaky. 

6. Komplexní kompetentnost manažerů municipalit pro výkon funkce není primární podmínkou, jako 

je tomu v sektoru soukromém 

 

Z výše detekovaných rozdílů je nutné konstatovat, že nedochází k rozdílnému chápání managementu 

co do obsahu a možností využití jak v soukromém sektoru, tak na úrovni municipalit. Samotné využití 

podnikového managementu u obcí, a v tomto případě funkce rozhodování, se v žádném případě 

nevylučuje. Naopak používání, zavádění metod a systémů z podnikového managementu, je již v tomto 

prostředí běžnou praktikou a v celkovém nastavení lze najít více podobností než rozdílů. 

Ačkoliv použití podnikového managementu do oblasti veřejné je v současné době žádoucí, je nutné si 

uvědomit, že popsaných 6 bodů sice samotnou možnost využití nepopírají, ale do značné míry 

samotné procesy nastavené jako ideální v podnikové sféře deformují.  

 

Manažerská funkce rozhodování v kontextu výše zmíněných podmínek je pak v oblasti municipalit 

ovlivňována řadou faktorů, jejichž nositelem je především vlastní manažer. Mezi nejpodstatnější patří:  

 

 kompetentnost (vzdělání, zkušenosti aj.),  

 doba, po kterou může kontinuálním způsobem rozhodovat a naplňovat stanovené cíle v 

rozvoji obce,  

 politické cíle, které nemusí být vždy v souladu s ideálním rozvojem obce, ale které manažerovi 

zvyšují šance na prodloužení svého mandátu.  

 

Ostatní faktory, jako neexistence trhu jakožto směrodatného ukazatele či motivu ziskovosti, lze označit 

v kontextu rozhodování a rozvoje obce za méně podstatné, jelikož v relativním konkurenčním boji 

municipalit je tento systém pro všechny stejný a konzistentní.    

 

Každá manažerská funkce nemůže být prováděna jako samostatná izolovaná činnost. Proto je nutné 

uvažovat nad komplexností povahy činností prováděných na všech úrovních municipálního 

managementu a v tomto smyslu i hodnocení a s tím spojené aktivity takto nastavit a chápat. 
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Teoretická základna managementu je pro studium a využitelnost v praxi v současnosti na velmi 

vysoké úrovni. Neexistuje snad jediná oblast, na kterou by nebylo možné aplikovat dosavadní znalosti 

a modely z této oblasti. Otázkou je, do jaké míry je nebo může být prostředí municipalit absorpční, 

progresivní, inovativní, a které faktory v tomto směru působí pozitivně a které negativně.   

 
Na základně šetření manažerské činnosti rozhodování byla zjištěna nepříliš povzbuzující situace. Při 
vyhodnocování celkového přístupu k této činnosti, tj. jak je municipalitami přistupováno k rozhodování 
v zásadních rozvojových otázkách obce, bylo zjištěno, že pouze pětina obcí považuje své 
rozhodování za koncepční a téměř třetina se rozhoduje dle aktuálních problémů a dané situace. 
Jedná se přitom o základní přístup respondenta k řešení zásadních, jak dlouhodobých, tak 
krátkodobých problémů či naplňování cílů obce. Omezení se na řešení aktuálních problémů bez vazby 
na plánované cíle ukazuje na podceňování významu manažerské činnosti rozhodování a 
nedostatečnou koncepční připravenost. 
 

3.2.1 AKTÉŘI ROZHODOVACÍHO PROCESU 

 
Tento problémový okruh se věnuje aktérům, kteří vstupují do rozhodovacího procesu. Zapojení 
zkoumá např. z pohledu, zda obce projednávají návrhy rozhodnutí o zásadních rozvojových 
otázkách v širší míře, než stanovuje zákon, a to jednak s příslušnými orgány kraje a sousedními 
obcemi a jednak v rámci orgánů samotné obce. Řeší tak aspekt externí komunikace s vyšší územní 
samosprávou a okolím a aspekt interní komunikace v obci, které oba mají přímý dopad na přijetí 
kvalitního rozhodnutí, jež mohou mít širší dosah nejen z pohledu místního (mikroregion, region, 
popřípadě i okres až kraj), ale i časového.  
 
Zajímavé je srovnání výsledků externí komunikace navzájem – obce přistupují ke kraji a sousedním 
obcím v celkovém hodnocení naprosto stejně, ovšem podoba komunikace a projednání zásadních 
rozvojových záměrů s nimi není uspokojivá. Rozhodně se nejedná o pravidelné či systematické 
konzultace záměrů.  
 
Zapojení orgánů obce do procesu rozhodování bylo zkoumáno ze dvou úhlů pohledu, a to jednak, jak 
se na rozhodování o zásadních rozvojových otázkách podílí výbory zastupitelstva, komise rady a 
případně odborné pracovní skupiny, a jednak, zda obce využívají pro projednání zásadních 
rozvojových otázek širší pojetí, než které ukládá zákon. Z výsledků zastoupení jednotlivých odpovědí 
lze nejprve obecně říci, že nejvíce se na rozhodování podílejí výbory zastupitelstev, dále komise rady 
a nejméně odborné pracovní skupiny, což je ovšem logické vzhledem k zákonem danému uspořádání 
dle velikosti obcí. Jen necelá polovina obcí projednává zásadní otázky v širší míře pravidelně a přes 
40% vůbec! Toto zjištění je velice znepokojivé. Analyzovaná problematika tak ukázala na značné 
nedostatky a je proto zapotřebí se na ni soustředit. 
 
Jedná se přitom o velice důležitou část procesu řízení rozvoje obcí. Absence širšího projednání může 
mít za následek řadu negativních dopadů – např. neprojednání projektového záměru může vyústit 
v negativní stanovisko při stavebním řízení, střet zájmu se sousedními obcemi, nedostatečnou 
podporu a nejčastěji pak v únik multiplikačních efektů. Naopak jeho přítomnost podpoří přinejmenším 
korektní vztahy, obvykle však i přispěje k multiplikaci kroků navazujících na projekt s očekávaným 
vyšším přínosem dané akce na regionální rozvoj – pokud by např. obec vybudovala atraktivitu 
cestovního ruchu, mohou na to okolní obce reagovat rozšířením nabídky základních a doplňkových 
služeb apod. 
 
Do rozhodovacího procesu by měli být zapojeni tito aktéři: 

 orgány obce, 

 dotčené organizace obce, 

 partnerské, sousedící, spádové obce, 

 svazky obcí, 

 kraj, 

 podnikatelský sektor, 

 neziskový sektor, 

 veřejnost, 

 zahraniční partneři. 
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3.2.1.1 Proces zapojování aktérů rozhodování do rozhodovacího procesu 

 
Cílem je nastavit koncepční systém zapojování aktérů rozhodovacího procesu tak, aby zásadní 
rozvojové otázky byly před přijetím definitivního rozhodnutí projednány jak s vnitřními aktéry (orgány a 
organizace obce), tak s vnějšími klíčovými partnery (kraj, sousední obce, mikroregiony) způsobem, 
který bude směřovat k realizaci multiplikačních efektů a k udržitelnému rozvoji. 
 

 Nastavení systému projednávání zásadních rozvojových otázek: Nadefinování 
věcných témat, která jsou předmětem rozhodnutí spadající pod širší projednání. 
 

 Stanovení posloupnosti projednání: Stanovení posloupnosti, kdy se určená témata mají 
projednat s vnějšími a vnitřními aktéry včetně časové specifikace a posloupnosti 
projednání, podkladové připravenosti a vytyčeného cíle jednání, popřípadě formulace 
nabídky možné spolupráce. Tento krok procesu je úzce propojen s manažerskou činností 
Plánování. 
 

 Realizace vlastního projednání: Účelem vlastního projednání je dosažení funkčního 
konsensu v řešení stanovených rozhodovacích problémů. Dle povahy předmětu 
rozhodování je konzultace rozhodnutí s dotčenými aktéry realizována na vnější a vnitřní 
úrovni, tj.: 
 

 vnitřní aktéři: 

- volené orgány obce, 
- úřad, 
- organizace obce, 
- další vnitřní aktéři: podnikatelský a neziskový sektor, veřejnost; 

 
 vnější aktéři: 

- sousední a spádové obce, 
- mikroregion, 
- kraj, 
- zahraniční partneři, 
- jiné dotčené subjekty se sídlem mimo obec. 

 
 

Mezi věcná nebo procesní rizika, s nimiž se můžeme setkat, patří nezájem či neochota dotčených 
aktérů rozhodovacího procesu na rozhodování podíle, osobní a politická rivalita či časové prodlevy 
způsobené procesem širšího projednávání. 
 

3.2.1.2 Nástroje pro zapojování aktérů rozhodování do rozhodovacího procesu 

 

 Koncepční rozvojový dokument: Výchozím nástrojem je koncepční rozvojový dokument, 
který v kartách aktivit vytyčuje partnery a bližší specifikaci dané aktivity (projektu). 
 

 Jednání: Vlastní podoba jednání vyplývá z charakteru z řešené aktivity a stanovené 
posloupnosti projednání, např.: 
- dvoustranná i vícestranná jednání, 
- projednávání v mikroregionálních institucích, 
- interní pokyn/sdělení, 
- bod programu jednání zastupitelstva. 

 
 

3.2.1.3 Kontrola procesu a výstupů procesu zapojování aktérů do rozhodování 

 
Kontrola všech stupňů procesu by měla probíhat jednotlivě, tj. realizace nastavení systému 
projednávání zásadních rozvojových otázek, stanovení posloupnosti projednání a realizace vlastního 
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projednání. Postup kontroly je již známý z předchozích kapitol: specifikace odpovědnosti, stanovení 
hodnotících kritérií, stanovení indikátorů, periodické hodnocení dle stanovených kritérií a indikátorů a 
přijetí nápravných opatření 
 

3.2.2 PROCES PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ 

 
Rozhodování ve veřejném sektoru vykazuje v porovnání se sektorem soukromým některé významné 
odlišnosti. Motivem činností soukromého sektoru je vytvářet zisk, maximalizovat obrat, plnit výrobní 
plán, uspokojovat potřeby vlastníků, apod., tzn. cílem soukromých aktivit je maximalizovat ekonomické 
charakteristiky, kdy pro dosažení tohoto cíle postačí „prosté“ rozhodování o nákladech a finančně 
vyjádřených přínosech. Ostatní hodnoty a rozhodovací veličiny vstupují do procesu rozhodování 
soukromého sektoru buď nahodile, nebo záměrným zařazením nefinančních faktorů vlastníkem (např. 
při rozhodování o lokalizaci může vlastník upřednostnit rozhodovací faktor místa svého rodiště). 
Základem rozhodování soukromého sektoru jsou proto zcela realistické, ekonomicky podložené a 
finančně vyčíslitelné faktory. V souvislosti se soukromým sektorem tedy hovoříme o maximalizaci 
ekonomických efektů. Na rozdíl od tohoto pojetí veřejný sektor plní jiné poslání. Posláním veřejného 
sektoru je zajišťovat produkci veřejných statků a veřejných služeb, tzn. takových společensky 
žádoucích produktů, jejichž poskytování je z pohledu soukromého sektoru ekonomicky neefektivní. 
Veřejný sektor svou činností (kromě správní činnosti) zaplňuje určité mezery na „trhu“, které nedokáže 
a ani nechce z výše uvedených důvodů pokrýt soukromý sektor. A právě ukazatele ekonomické 
efektivnosti odlišují výchozí rozhodovací pozice soukromého a veřejného sektoru. Posláním veřejného 
sektoru není maximalizace ekonomických efektů (u tržně neefektivních produktů to ani není možné), 
ale maximalizace společenských efektů. Tyto efekty však nejsou měřitelné, exaktně hodnotitelé ani 
finančně vyčíslitelné. Rozhodovacích problémů veřejného sektoru (a to zejména ve vztahu 
k rozhodování o klíčových otázkách směřování rozvoje obcí či regionů) k řešení při přijímání 
strategických, taktických i operativních rozhodnutí je tedy více než v případě sektoru soukromého. 
Veřejný sektor totiž nepracuje pouze s ekonomickými veličinami na straně vstupů a výstupů, ale musí 
ryze ekonomické vstupy (investiční náklady, provozní náklady) vyvážit společenskými efekty. Při 
rozhodování tedy nečiní pouze racionální argumenty, ale zejména argumenty společenské 
efektivnosti. Tato pozice sebou však nese následující problémy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELKÉ MNOŽSTVÍ RŮZNORODÝCH 

POTŘEB A OČEKÁVÁNÍ 

CHARAKTER ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 

• veřejné statky 

• veřejné služby 

OMEZENÉ ZDROJE 

• finanční 

• technické 

• personální 
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Uvedené schéma dokumentuje rozhodovací faktory, které musí brát v úvahu veřejný sektor při 
přijímání zejména rozvojových návrhů či opatření. V tomto ohledu veřejný / komunální sektor pracuje 
ve prospěch „municipálních akcionářů“, tj. občanů obce. Při rozhodování se tedy potýká se značným 
množstvím různorodých potřeb, očekávání a přání občanů, popř. individuálních či skupinových zájmů 
v různých oblastech. Druhým problémem je charakter poskytovaných (veřejností požadovaných) 
statků a služeb, a sice veřejný charakter poskytovaných produktů. Významným atributem veřejného 
produktu je přitom jeho cena (v penězích), která je hrazena buď plně, nebo minimálně částečně 
z veřejného rozpočtu, a tudíž neexistuje žádná finanční (nákladová) motivace konzumenta, což 
s sebou nese třetí klíčový rozhodovací problém, a to, že veřejný sektor na straně vstupů hradí svým 
dodavatelům tržní ceny, ale na straně výstupů ekonomický výnos nerealizuje (z podstaty svého 
poslání). Tímto způsobem se však dostává (i přesto, že je tento proces z hlediska teorie a praxe 
veřejných služeb) opět do problémů v rozhodování – kterými jsou omezené (nejen finanční zdroje). 
Veřejný sektor / obec tedy musí při rozhodování brát v úvahu nejen ekonomické hledisko (zejména na 
straně vstupů), tak, a to zejména, hledisko společenské efektivnosti. Schematicky je možné faktory 
ovlivňující rozhodování veřejného sektoru či obcí v oblasti regionálního rozvoje znázornit následujícím 
způsobem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problémový okruh Proces přijetí rozhodnutí se zabývá faktory, které vstupují do procesu přijímání 
rozhodnutí. Záběr okruhu je tedy poměrně široký, jak se však při podrobnějším šetření ukázalo, jako 
ostatně u řady dalších problémových okruhů, je i tento okruh úzce propojen s ostatními manažerskými 
činnostmi, především s Plánováním. Akcentováno zde proto bude především hledisko časové - tedy 
na faktor času – tzn. na to, jaký má nebo může mít čas dopad při procesu přijímání rozhodnutí 
v rozvojových otázkách, jak se projevuje při rozhodovacím procesu a jak velký podíl na rozhodování 
při řízení rozvoje obce má rozhodování pod tlakem a bez všech potřebných podkladů. Faktor času je 
představiteli municipalit označován jako třetí nejproblémovější. Nutnost řešit akutní/aktuální problémy, 
které brzdí koncepční rozvoj, představuje středně vážný problém a je problematický zhruba pro třetinu 
obcí. Jedná se v podstatě o nekoncepční přístup k řízení rozvoje obce, který pak na sebe nabaluje 
řadu dalších problémů, ale má také řadu příčin. Těmi nejhlavnějšími je nedostatečná realizace 
manažerské činnosti Plánování a Organizování, které s sebou nesou špatnou či žádnou priorizaci 
úkolů, nesystematické a nejasné rozdělení úkolů atd. Z pohledu výzkumu se jedná o zjištění kvality 
prostředí směřující k přijetí kvalitních rozhodnutí. Jelikož se u rozhodování jedná především o první 
fáze procesu s časovou náročností, můžeme říci, že to má poté dopad na přijetí rozhodnutí 
v návaznosti na komplexní řízení rozvoje obcí a samozřejmě i na jejich kvalitu. Nelze stoprocentně 
vyloučit situace, kdy bude nutné přijmout rozhodnutí pod tlakem – je přirozené, že je život s sebou 
přináší, a tomu odpovídají i stanovené kvartily pro varianty odpovědí. Jako příklad lze uvést  
v posledních letech časté záplavy, při kterých je nutné jednat rychle a rozhodně. Lze ovšem zvýšit 
připravenost na různé situace včetně těch krizových, která výrazně napomohou tomu, aby přijatá 
rozhodnutí byla optimální a koncepčně odpovídala stanovenému směru rozvoje dané obce.  
 
 
 
 

EKONOMICKÉ DOPADY 
 

sofistikované nástroje  
finančního řízení a investičního 

rozhodování 
 

MĚŘITELNÉ UKAZATELE 

X  

SPOLEČENSKÉ DOPADY 
MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY 

EXTERNALITY 
 

NEMĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 
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Proces přijímání rozhodnutí, respektive samotná rozhodnutí, byla rozdělena podle následujícího 
schématu: 
 
 

 
 

 
Rozhodování může být buď koncepční, tj, vycházející z přijatého koncepčního rozvojového 
dokumentu, který stanovuje cíle rozvoje obce, časové vymezení jejich naplnění a také priorizaci aktivit. 
Anebo může být nekoncepční, tj. nevycházející z žádné rozvojové koncepce, a tudíž nahodilé. 
Takovéto rozhodování absentuje stanovený směr rozvoje, neopírá se o celkovou analýzu a nepřináší 
možnou fruktifikaci v podobě multiplikačních efektů. Není proto v souladu s kvalitním řízením rozvoje 
obce, a proto ani není předmětem řešení tohoto manuálu, naopak cílem je takovýto rozhodovací 
model eliminovat. Koncepční rozhodování se dělí na nekrizové a krizové. Krizové rozhodování 
nastává v krizových situacích, které jsou způsobené vyšší mocí. Tento model je, jak již bylo řečeno, 
předmětem kapitoly Krizový management obce (1.4). Nekrizové rozhodování se dále člení na 
koherentní, tj. takové, které je v souladu s přijatou rozvojovou koncepcí, a nekoherentní, tj. rozhodnutí 
v rozporu s touto koncepcí. To je opět popřením kvalitního přístupu k řízení rozvoje obce, a tudíž, 
stejně jako nekoncepční rozhodování, není v této publikaci dále řešeno. Předmětem řešení je tedy 
koherentní rozhodování, tedy rozhodování v prostředí obce se strategickou rozvojovou 
koncepcí, které není činěno v krizové situaci a je v souladu s přijatou koncepcí. 
 
Cílem je aplikovat takový proces přijímání rozhodnutí v zásadních rozvojových otázkách, který povede 
k přijetí efektivních rozhodnutí. Tj. takových, která budou naplňovat cíle strategické rozvojové 
koncepce obce a zároveň povedou k trvale udržitelnému rozvoji obce, tj. budou respektovat 
ekonomický, společenský a ekologický aspekt.  
 
 

3.2.3 PROCES ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

 Identifikace a analýza problému: V rámci tohoto procesního kroku musí být provedena 
problémová analýza. Smyslem je připravit podklady pro určení variant řešení. 
 

 Příprava a stanovení variant řešení problému: Na základě podkladů z prvního 
procesního kroku budou připraveny jednotlivé varianty řešení včetně určení finanční, 
časové a realizační náročnosti a ekonomických, společenských a environmentálních 
dopadů a přínosů a multiplikačních efektů. Varianty řešení budou vycházet z přijaté 
rozvojové koncepce, anebo bude identifikován jejich (ne)soulad s koncepcí a jejími 
rozvojovými cíli. Účelem tohoto procesního kroku je příprava podkladů pro projednání 
variant a přijetí rozhodnutí. 

PŘIJATÉ ROZHODNUTÍ 

Koncepční 

Nekrizové 

Koherentní 

Nekoherentní 

Krizové  

Nekoncepční  



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

43 

 

 Projednání variant řešení a přijetí rozhodnutí: Jednotlivé varianty řešení budou 
projednány v příslušných orgánech obce, popř. s dalšími subjekty dle stanovené 
posloupnosti jednání (viz kap. 2.2.1 Aktéři rozhodovacího procesu). Účelem je vytvořit 
informační a argumentační podmínky pro přijetí kvalitního rozhodnutí a výběr varianty 
řešení. 

 
Cílem uplatnění analytických nástrojů je připravit argumenty pro přijetí rozhodnutí. Zpracovávat je a 
pracovat s nimi by měly orgány obce a zaměstnanci obecních úřadů. 
Určitými riziky při naplňování procesních kroků a uplatňování jednotlivých nástrojů mohou být 
neměřitelnost společenských ukazatelů či značná časová náročnost provádění analýz. 
 
 

3.2.4 NÁSTROJE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 
Jednotlivé výše uvedené procesní kroky lze naplnit pomocí následujících nástrojů: 
 

 Problémová analýza: Zahrnuje identifikaci problému týkajícího se rozvoje obce – situace 
je popsána a vyhodnocena z hlediska ekonomické, společenské a environmentální 
problémovosti. Součástí analýzy je také identifikace dopadů, tj. určení termínu potřebnosti 
řešení problému a následků neřešení situace včetně opět ekonomických, společenských a 
environmentálních dopadů. 
 

 Analýza variant řešení (podklady pro rozhodování) 
 

 SWOT analýza: Komplexní metoda kvalitativního hodnocení, která člení faktory 
rozvoje do čtyř skupin na silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), 
tj. vnitřní faktory, příležitosti (Opportunities) a hrozby  (Threats), tj. vnější faktory, a 
to vždy z hlediska subjektu hodnocení. 
 

 CBA – Cost-Benefit analýza: Podstata CBA spočívá v kvantifikaci veškerých 
pozitivních i negativní efektů plynoucích z projektu a zdrojů vynaložených na jejich 
dosažení, převodu těchto nákladů a přínosů na peněžní jednotky (získání tzv. 
socioekonomických toků) a jejich mezičasové agregaci.  
 

 SLEPT / PEST analýza: Analýza je založena na zkoumání sociálních, 
legislativních, ekonomických, ale i ekologických, politických a technologických 
faktorů, přičemž se jedná o komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či 
obce, které není stabilní a mění se. V rámci analýzy jsou vedle současné situace 
mapovány zejména otázky, jak se toto prostředí bude či může do budoucna vyvíjet 
a měnit. Analýzy SLEPT a PEST se liší v pořadí a počet faktorů. Název PEST 
vznikl z prvních písmen čtyř oblastí vnějšího prostředí: Politické a legislativní, 
Ekonomické, Sociální a kulturní a Technologické. SLEPT analýza zkoumá 
Sociální, Legislativní, Ekonomické a Politické faktory. 

 

 Studie proveditelnosti: Studie proveditelnosti (Feasibility Study) je co nejkomplexnější 
analýza projektového záměru (nejčastěji investičního nebo podnikatelského záměru). Její 
součástí je textová analýza projektu, analýza efektivnosti investic, předpověď stability 
projektu v čase v závislosti na změnách parametrů, předpověď stability investora nebo 
žadatele o úvěr. 

 

 Metoda subjektivní objektivizace: Metoda je založena na sumarizaci a vyhodnocení 
výsledků subjektivního bodového hodnocení předmětu analýzy skupinou odborníků na 
danou oblast, čímž je dosaženo alespoň částečně objektivního posudku v přímé závislosti 
na velikosti skupiny (počtu hodnotitelů).  
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3.2.5 KONTROLA PROCESŮ A VÝSTUPŮ ROZHODOVÁNÍ 

 
Kontrola musí probíhat na všech stupních procesu jednotlivě, tj. realizace identifikace a analýzy 
problému, přípravy a stanovení variant řešení problému a projednání variant řešení a přijetí 
rozhodnutí. Stejně tak musí proběhnout kontrola seznamu rozhodnutí učiněných v rámci 
rozhodovacího procesu. Obě kontroly probíhají pomocí známého postupu: 
 

- specifikace odpovědnosti,  
- stanovení hodnotících kritérií,  
- stanovení indikátorů,  
- periodické hodnocení dle stanovených kritérií a indikátorů, 
- přijetí nápravných opatření. 
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4 MANAŽERSKÁ FUNKCE ORGANIZOVÁNÍ 

 

 

4.1 OBECNÝ POPIS MANAŽERSKÉ FUNKCE ORGANIZOVÁNÍ 

 

Organizování je další ze základních manažerských činností a soustředí se na vytváření řádu a 

systému. V podstatě jde o organizování lidí, dalších zdrojů, procesů, služeb a struktur a systémů uvnitř 

organizace a o koordinaci jednotlivých aktivit tak, aby přispěly maximální měrou k dosažení 

stanovených úkolů celého systému.  

 

4.1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Organizací nazýváme sociální systém nebo útvar s určitým počtem členů, hranicí mezi vlastní 

strukturou a strukturami okolními, s vnitřní dělbou práce a rozdělením rolí, s hierarchickým rozdělením 

autority, orientovaný na cíl a racionálně uspořádaný, relativně nezávislý na svých konkrétních 

členech
9
.  

 

Organizování je tak vymezení a efektivní zajištění plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů 

a dalších potřeb firmy nebo její části. Využívá výhod dělby práce, zajišťuje koordinaci potřebných 

činností a vztahů lidí. Řád, disciplínu a způsob prováděných činností usnadňuje vymezením 

pravomocí a zodpovědnosti lidí zúčastněných v organizovaných procesech
10

. Velmi zjednodušeně lze 

organizování charakterizovat jako vymezení vzájemných vztahů výrobních zdrojů (práce a kapitálu) při 

plnění určitých záměrů. Jedná se hlavně o vymezení pravomocí a zodpovědnosti.  

 

Optimální rozpětí řízení záleží na maximálním počtu podřízených, které je vedoucí schopen efektivně 

řídit. Tento počet je ovlivněn rychlostí chápání a spolupráce s lidmi, druhem a složitostí práce 

podřízených, prostorovým rozmístěním vedoucích a podřízených, apod.  

 

Základním principem organizování je dělba pravomocí – tj. práva rozhodovat a vydávat příkazy. Tyto 

pravomoci jsou přenášeny buď na vyšší, nebo nižší organizační stupeň – tzv. centralizace nebo 

decentralizace. S principem decentralizace souvisí tzv. delegování pravomocí a organizační 

pyramida – hierarchické uspořádání organizace. 

 

Pro bezchybné fungování systému jsou vytvořeny organizační struktury, které formalizují aktivity členů 

systému. Procesem organizování mají být zajištěny požadavky manažerské funkce plánování – tj. 

určené cíle je potřeba pomocí daného postupu splnit, přičemž funkce organizování je silně propojena 

s funkcí koordinace.  

 

Organizování je složeno z dílčích procesů
11

: 

 stanovení a uspořádání činností nezbytných pro fungování celku, 

 stanovení a zajištění racionální dělby práce, a to s využitím výhod specializace i profesní a 

kvalifikační úrovně lidí, 

 sdružení dříve vymezených činností tak, aby odpovídaly potřebě uceleného řízení, 

 delegace rolí pracovníků, 

 koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností v prostoru a čase tak, aby to odpovídalo 

hospodárné realizaci plánovaných cílů. 

                                                      
9
   Jandourek J.: Sociologický slovník, Portál, Praha 2001 

10
 Vodáček L., Vodáčková O.: Management – teorie a praxe pro 90. léta, Management Press, Praha 1996, str. 90 

11
 Vodáček L., Vodáčková O.: Management – teorie a praxe pro 90. léta, Management Press, Praha 1996, str. 90 
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Pro stanovení optimální organizační formy je tak v první řadě nezbytné zjistit potřeby celé instituce či 

firmy, kterých cílů má dosahovat, jakými způsoby má těchto cílů dosahovat, apod. Známe-li cíle firmy 

a prostředky, jakými lze těchto cílů dosáhnout, jsme schopni vymezit potřebu lidských zdrojů, a to jak 

kvalitativně, tak i kvantitativně. Na základě takto vymezených organizačních potřeb lze vytvořit 

organizační schéma či diagram a můžeme k jednotlivým vymezeným činnostem přiřadit odpovídající 

kvalifikovanou pracovní sílu. 

 

Další fází organizování je průběžné sledování efektivity vytvořených struktur, přičemž může při 

nedostačující efektivitě docházet k restrukturalizaci organizačních struktur či k přesunům pracovníků 

mezi jednotlivými odděleními. Je nutné zamezit zbytňování organizační struktur při stejné či klesající 

efektivitě práce (tímto jsou velmi ohroženy hlavně instituce veřejné správy). Na druhou stranu je nutné 

si uvědomit, že organizování je dynamický proces, který musí být regulován tak, aby byl chod instituce 

či firmy zachován – nelze každý rok zcela měnit organizační jednotky či jejich kompetence. Docházelo 

by tak k naprosté ztrátě kontinuity firmy a k výrazné ztrátě efektivity.  

 

Nejpodstatnější na organizování je tedy správné rozpoznání cílů, vhodné zvolení organizační struktury 

a optimální zařazení pracovníků do těchto struktur. Dále je důležité sledovat aktuální potřeby instituce 

a firmy a vhodně upravovat organizační schémata tak, aby nedocházelo ke ztrátám efektivity. Tato v 

podstatě jednoduchá pravidla však není vždy snadné dodržovat, je nutné si totiž uvědomit, že za 

každým organizačním místem stojí člověk a lidské chování není vždy racionálně optimální. 

 

 

4.1.2 DRUHY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR 

 

Hierarchická organizace
12

, jednoduše také organizování firmy, je způsob uspořádání ekonomické 

jednotky. Vymezuje vzájemné vztahy lidí a prostředků při plnění určitých cílů. Je založena na vytváření 

formálních organizačních struktur - mechanismu, který koordinuje a řídí aktivity svých členů. Ty 

umožňují co nejefektivnější fungování firmy. Určují vztahy nadřízený - podřízený, odpovědnost, postup 

při plnění jednotlivých úkolů atd.  

 

Podle obvyklého pojetí se organizační architektura skládá z měkkých a tvrdých prvků. Tvrdé prvky 

tvoří pracovní místa seskupená do formální organizační struktury a procesní uspořádání organizace 

(viz procesy) jako cílená posloupnost logicky navazujících činností. Jedná se o oficiální strukturu 

uvedenou v organizačním řádu firmy, kde je jednoznačně určena podřízenost a nadřízenost 

zaměstnanců. Měkké prvky tvoří neformální organizační struktura (sociální síť), lidské zdroje (lidský 

kapitál) a organizační kultura (v užším pojetí). Neformální struktura není uvedena v žádných řádech. 

Síť těchto osobních vztahů vznikajících spontánně na základě osobních motivů zaměstnanců lze 

rozklíčovat pouze sociologickým výzkumem v rámci dané organizace. Spojovacím a řídícím prvkem je 

strategie organizace zahrnující vizi, poslání a cíle a naznačující způsoby jejich dosažení. Důležitým 

prvkem strategie i organizační architektury jsou sdílené hodnoty, které usměrňují a korigují chování 

pracovníků žádoucím směrem
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

  http://cs.wikipedia.org//wiki/Organizování_podniku (21. 10. 2009) 
13

 http://www.metodyrizeni.cz/org_architektura.html (21.10.2009) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizování_podniku
http://www.metodyrizeni.cz/org_architektura.html
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Obr.: Organizační architektura 

 

 
Zdroj: www.metodyrizeni.cz 

 

 

 

4.1.2.1 Organizační struktury z hlediska sdružování činností 

 

Jak již vyplývá z nadpisu, pracovníci jsou rozdělováni do jednotlivých skupin či oddělení dle 

podobnosti vykonávané pracovní činnosti.  

 

Funkcionální struktury 

 

Z bližšího pohledu pak můžeme členit organizační struktury dle podobnosti úkolů, dovedností a aktivit 

na funkcionální struktury, kde je významným činitelem specializace lidských činností a dělba práce, 

která umožňuje pracovníkům získání vysoce odborných znalostí v daném oboru. Činnosti probíhající v 

organizaci řídí specializovaný řídící pracovník, celá organizace je rozčleněna na odborné úseky, 

odbory a oddělení. Může se stát, že podřízený útvar řídí několik nadřízených a jejich příkazy se 

mohou křížit. 

 

Organizační schéma funkcionální struktury: 

  

  Vedoucí A      Vedoucí B 

  

Podřízený A   Podřízený B   Podřízený C  Podřízený D 

 

 

Pracovníci jsou rozdělováni do skupin dle podobnosti úkolů, dovedností a aktivit. Významným 

činitelem je zde specializace a dělba práce. Znalosti pracovníků jsou orientovány do hloubky. V rámci 

jedné organizace je postup jednodušší než při přestupu ke konkurenci. K hlavním výhodám 

http://www.metodyrizeni.cz/
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funkcionální struktury patří efektivnost vykonávané práce a odborná specializace pracovníků, na 

druhou stranu může docházet k zúženému vnímání pracovníků (neschopnost komplexního přístupu k 

řešení problémů). 

 

Divizní struktury 

 

Dalším možným typem členění je divizní struktura organizace, která vzniká rozdělením velkého 

subjektu na několik relativně samostatných středisek (divizí). Pracovníci v jednotlivých divizích 

disponují obecnými znalostmi, nedochází zde k takové specializaci jako u funkcionálního členění. 

  

Tato struktura vzniká dělením relativně samostatných divizí (provozoven, dílen, středisek atd.), a to z 

důvodu odlišnosti typu výroby či služby, v důsledku geografického umístění nebo podle náročnosti či 

typu zákazníka. Dovednosti a zkušenosti zaměstnanců v této struktuře jsou obecné – pracovníci 

pracují v jednotlivých divizích, kde se nemohou specializovat do hloubky, je pro ně tedy nutné mít 

široký okruh vědomostí.  

 

U výrobních podniků je jedním z charakteristických rozdělení tzv. výrobková struktura, kde jsou 

jednotlivé činnosti řízeny podle jednotlivých výrobků, kdy za každý výrobek odpovídá daná výrobní 

jednotka (divize). K výhodám patří komplexní řízení jednotlivých podnikových aktivit, řízení firmy je 

však obtížné, neboť může docházet k soupeření oborů mezi sebou.  

Ostatní účelové struktury odpovídají konkrétním potřebám firmy. 

 

 

4.1.2.2 Organizační struktury z hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti  

 

Z hlediska rozhodovací pravomoci rozdělujeme organizační struktury na liniové, kde jsou vztahy 

určeny přímo (vrcholový management – střední management – podřízený), štábní (jsou pomocníky 

pro liniovou strukturu….), liniově štábní (řídící pravomoce zůstávají na liniovém řízení a štáby mají 

určité přesně vymezené řídící kompetence) a cílově programované struktury (kdy jeden pracovník 

může být zároveň podřízen 2 a více vedoucím). 

 

 

4.1.2.3 Organizační struktury dle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti 

 

Centralizované organizace se vyznačují tím, že pravomoci a odpovědnost je v rukou omezeného 

okruhu vedoucích, u decentralizovaných organizací se pravomoci svěřují širšímu okruhu vedoucích. 

 

 

4.1.2.4 Organizační struktury dle ostatních faktorů  

 

Podle počtu řídích úrovní dělíme na ploché struktury (hodně podřízených, málo řídících úrovní) a úzké 

struktury (málo podřízených a mnoho řídících úrovní). Z hlediska časového trvání na dočasné (pro 

cílově programové struktury – projektový management) a trvalé (především liniově štábní struktury). 
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4.1.2.5 Organizační struktury v evropské veřejné správě14  

 

Na základě analýzy publikované na stránkách MV ČR můžeme rozdělit uspořádání místních 

samospráv v 17 evropských zemích na čtyři základní modely. Těmi jsou:  

1. model dominantního starosty,  

2. model kolektivního vedení,  

3. výborové vedení, a 

4. zastupitelsko-manažerský model. 

 

Model dominantního starosty 

 

Tento model zřetelně zdůrazňuje principy politického vedení, zosobněné v postavě starosty, nad 

principy profesionálního vedení. Tento model může být nalezen v zemích jižní a východní Evropy: 

Španělsku, Francii, Řecku, Itálii, Portugalsku, Kypru a Maďarsku. Starosta je politický činitel zákonně 

vybavený výkonnými pravomocemi. Formálně řečeno, je zodpovědný za provádění rozhodnutí 

zastupitelstva tím, že řídí obecní organizaci, dohlíží nad ní a personálem. Toho může být dosaženo 

buď kontrolou politické většiny v zastupitelstvu, nebo tím, že bylo dohodnuto jasné rozdělení 

pravomocí a povinností mezi zastupitelstvem a exekutivou zavedením prvků prezidentského systému 

na úroveň místní samosprávy, například přímou volbou starosty. Starosta má obvykle poměrně velký 

podíl moci a místní politický a administrativní systém je uspořádán kolem této postavy.  

 

Model kolektivního vedení 

 

V modelu kolektivního vedení, které můžeme najít v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a v České 

republice, rozhoduje kolektivní orgán (například výkonná rada), který má na starosti většinu výkonných 

pravomocí. Tato výkonná rada se skládá z radních s vládnoucí odpovědností a předsedá jí starosta. 

Výsledkem je, že role starosty je méně důležitá jak v praxi, tak na symbolické úrovni. V tomto modelu 

je kladen důraz na kolektivní povahu vedení a již ne tolik na individuální profesionalitu a politické 

vedení. Výkonné orgány místní samosprávy mají důležité kompetence ve vztahu k provoznímu 

managementu. Provozní management je aparát, který je zodpovědný za vykonávání rozhodnutí 

obecní rady. Management dílčích oblastí obvykle připadá na radních, ačkoli rozhodování je vždycky 

kolektivní. Starosta, zvolený z obecních radních, je „ceremoniální“ vůdce obce.  

 

Model výborového vedení 

 

Na základě minimálního institucionálního řešení je v Dánsku, Švédsku a v menší míře v Lotyšsku 

pravomoc organizace místních samospráv poměrně velká (ve srovnání s ostatními analyzovanými 

zeměmi), a to někdy vede ke vzniku velmi odlišných forem organizace místních samospráv. 

Společným činitelem v místních samosprávách těchto zemí je výskyt kolegiálního výkonného orgánu, 

který vykonává funkce strategického řízení a koordinace. Na druhé straně výkonné kompetence 

týkající se dílčích oblastí jsou vykonávány stálými výbory vytvořenými zastupitelstvem. Zastupitelstvo 

také určí rámec a oblast kompetencí těchto výborů (v Lotyšsku je povinnost zřídit výbory zabývající se 

sociálními, vzdělávacími a kulturními otázkami). Tyto výbory připravují rozhodnutí zastupitelstva, 

dohlíží na realizaci a sledují záležitosti managementu v rámci své kompetence a dohlíží nad plněním 

schváleného rozpočtu. V těchto zemích se může vyskytnout velký rozdíl ve výkonu exekutivních 

funkcí, které jsou obsazovány jmenováním. Díky této skutečnosti se jedná o model místní 

samosprávy, ve kterém manažeři místní samosprávy často dosahují vyššího významu v otázkách 

odpovědnosti a spolurozhodování. Výsledkem je skutečnost, že překrývání tří charakteristik, které 

určují organizaci místních samospráv (obecní zastupitelstvo musí dozírat nad výkonnou mocí, politický 

                                                      
14

 http://www.mvcr.cz/clanek/mistni-samospravy-a-manazeri-mistni-samospravy-v-sedmnacti-evropskych-zemich-i.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/mistni-samospravy-a-manazeri-mistni-samospravy-v-sedmnacti-evropskych-zemich-i.aspx
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činitel musí převzít roli politického vedení a také musí mít profesionální podporu), je větší než v 

ostatních zemích a modelech. 

 

Zastupitelsko-manažerský model 

 

Jde o model, který je v Evropské unii realizován ve Finsku a Irsku, mimo Evropskou unii i v Norsku, 

Austrálii a v mnoha místních samosprávách ve Spojených státech. V rámci tohoto modelu jsou 

všechny výkonné funkce v rukách profesionálního manažera, manažera místní samosprávy, který je 

jmenován zastupitelstvem, ačkoli v Irsku je toto jmenování založeno na doporučení Místní jmenovací 

komise, které může zastupitelstvo zamítnout. Zastupitelstvo obce má všeobecnou pravomoc nad 

veřejnou politikou, ačkoli nemůže zasahovat do administrativních výkonů, které patří do pravomocí 

manažera místní správy, skutečného výkonného vedoucího. Starosta pouze přebírá vedení v obecní 

radě a zpravidla pracuje v této pozici na částečný úvazek, přičemž zastává hlavně reprezentativní a 

slavnostní roli, dokonce i když zastává vedoucí funkci uvnitř politické většiny tohoto politického 

orgánu. 

 

 

4.2 MANAŽERSKÁ FUNKCE ORGANIZOVÁNÍ V PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE 
OBCÍ 

 

 

Organizování v procesu řízení rozvoje obce je velmi specifickou záležitostí. V první řadě je nutné si 

uvědomit, že každá obec má rozdílné podmínky pro vznik organizačních struktur. Vzhledem k tomu, 

že zastupitelstvo obce je voleno v demokratických volbách, mají zvolení zástupci různých stran různé 

cíle k dosažení (např. podpora podnikatelského prostředí, obnova kulturních památek, výstavba 

nových bytů, apod.). Zároveň má každá obec různý počet obyvatel, tudíž volené zastupitelstvo má 

různý počet členů. Základní pravidla pro organizování obce jsou dána Zákonem o obcích, ale 

vzhledem k samosprávnosti obcí je velká část pravidel pro organizování obce ponechána na uvážení 

představitelů obce.  

 

Podle § 68 zákona o obcích, odstavce 1 má obec podle počtu obyvatel zastupitelstvo obce 5 až 55 

členů: 

 zastupitelstvo obce do 500 obyvatel má 5 až 15 členů; 

 nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů; 

 nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů; 

 nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů;  

 nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů;  

 nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.  

 

Zároveň má každá velikostní kategorie obcí různé potřeby – jak na úrovni samosprávy, tak i na úrovni 

státní správy (přenesené působnosti). Organizování v procesu řízení obce je tak opravdu velmi 

individuální. 

 

Obec musí v první řadě splnit předepsané zákonné požadavky (vymezení počtu členů, určení 

zákonných výborů (§ 117, odst. 2  - Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor) a 

zároveň se musí shodnout na svých prioritách (opět závisí na výsledku voleb – tvorba koalic a 

politického konsenzu). Dále by obecní zastupitelstvo mělo vzít v úvahu stávající struktury obce (volby 

se konají každé čtyři roky, ale obec musí fungovat kontinuálně). V závislosti na velikosti obce tak 

může mít obec jednoduchou organizační strukturu s předepsaným minimem členů i výborů, nebo se 

může jednat o velmi komplikovaný organizační systém s různými divizemi, vlastními organizacemi, 

apod.  
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Na tomto zákonném základě již může nově zvolené zastupitelstvo stanovit změny ve stávající 

organizaci obce tak, aby dosahovalo co nejefektivněji svých cílů a priorit. Při zkoumání organizování v 

procesu řízení rozvoje obce se tak zaměřujeme hlavně na rozvojové priority obce. V časovém 

horizontu je nutné udržovat alespoň přibližně vytyčené cíle, protože pokud dochází k častým změnám 

rozvojových priorit, může docházet k roztříštěnosti obce a k její celkové nevyhraněnosti.  

 

Z hlediska historické kontinuity si tedy např. velmi těžko stává z obce zaměřené na průmysl obec 

zaměřená na cestovní ruch. Samozřejmě s historickým vývojem k takovým změnám dochází, ale 

jedná se o poměrně komplikovaný cíl, jehož dosažení trvá několik volebních období. Velmi zajímavými 

obcemi z tohoto pohledu jsou například satelitní obce, které zcela transformují svou podobu z 

původně rurálních obcí na obce zaměřené na obytnou funkci. 

 

Během funkčního období by měl starosta i zastupitelstvo průběžně sledovat efektivitu plnění cílů v 

rámci organizační struktury a případně provádět potřebné změny v organizační struktuře.
15

 

 

Faktory ovlivňující volbu organizační struktury dělíme na vnitřní a vnější. K vnitřním faktorům 

řadíme velikost firmy, výrobně-technickou základnu (typ činnosti), teritoriální rozmístění, apod., mezi 

vnější faktory řadíme všechno, co není firma schopna ovlivnit (legislativní možnosti, stabilitu 

podnikového prostředí, konkurenční vlivy,….). V České republice je organizační model kolektivního 

vedení obce předepsán Zákonem o obcích
16

, tj. jedná se o výrazný vnější faktor. Z hlediska vnitřních 

faktorů se organizační struktura obce odvíjí hlavně od velikosti obce a záleží na zastupitelstvu obce, 

na jaké organizační úrovni bude rozvoj obce řízen. 

 

Z našeho hlediska je optimálním případem situace, kdy se rozvoji obce věnuje samostatný útvar 

obecního úřadu. Může jím být odbor či oddělení, jehož pracovníci se zaměřují výhradně na rozvoj 

obce. Tento model však lze uplatnit u větších obcí, které disponují dostatečnými finančními zdroji pro 

takto specializované pracovníky (viz funkcionální liniová struktura).   

 

Dalším možným modelem organizace řízení rozvoje obce je existence smíšeného odboru (např. 

odbor výstavby a územního plánování, odbor výstavby a investic nebo jen oddělení rozvoje města 

spadající pod kancelář tajemníka). Takové modely již řadíme k funkcionálním liniově štábním 

strukturám. Výhodou takového uspořádání je širší rámec vědomostí a znalostí pracovníků, kteří rozvoj 

obce řídí a jsou tedy schopni se flexibilně přizpůsobovat aktuální situaci. Na druhou stranu však široké 

pole vědomostí nezaručuje vždy dostatečnou hloubku těchto znalostí. Další možnou nevýhodou je 

rozdílné nastavení priorit jednotlivých pracovníků. Pokud je rozvoj obce spojen s agendou, která není 

přímo související, může pracovník smíšeného odboru upřednostňovat plnění jiných úkolů.  

 

V současné době lze také rozvoj obce řešit subdodavatelským způsobem, kdy obec svěří realizaci 

rozvoje obce externí organizaci. Řízení rozvoje obce tak může být zabezpečeno buď organizací 

založenou obcí, nebo soukromou firmou. Hlavním motivem takového řešení je hospodárné 

vynakládání finančních prostředků. Pokud se pohybujeme na úrovni malých obcí, které nemají 

dostatečně velký organizační aparát, nemá pro tyto obce smysl tvořit samostatný odbor či oddělení. 

Ekonomicky efektivnější je vynaložit finanční prostředky na poradenství soukromé firmy, která díky své 

specializaci rozumí problematice rozvoje obcí a je schopná zpracovat plán rozvoje obce v rámci 

jednorázového projektu. Druhá varianta subdodavatelského řešení je přijatelná pro dostatečně veliké 

obce, které chtějí zjednodušit svou organizační strukturu, ale přikládají rozvoji obce dostatečnou 

důležitost. 

 

                                                      
15

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
16

 http://www.municipal.cz/predpisy/128_00.htm  

http://www.municipal.cz/predpisy/128_00.htm
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Organizační modely v obcích jsou tedy většinou funkcionálního typu, a to buď liniové, nebo liniově 

štábní. Ve vybraných případech lze vytvořit samostatnou divizi nebo celou problematiku svěřit externí 

firmě. Organizování obce je na rozdíl od organizování soukromých firem silněji zatíženo existencí 

byrokracie, kdy v hierarchickém modelu řízení dochází ke ztrátě pružnosti pracovníků a k nedostatku 

jejich iniciativy. Řízení rozvoje obce se může stát bojem o získání funkcí a většího podílu moci v obci, 

nezávisle na veřejném mínění. Management obce také může mít tendenci k centralizaci řízení, 

hromadění finančních prostředků a ignorování potřeb obyvatel obce. 

 

Další hrozbou spojenou s organizováním obce je klientelismus a korupce. Vzhledem k tomu, že v 

obcích fungují mnohem silnější neformální vazby než ve výrobním podniku – zastupitelé jsou zároveň 

obyvatelé obce, mají tak ve správě vlastní majetky, majetky svých příbuzných a známých, navíc někdy 

mohou zastupitelé trpět nedostatkem rozhledu (pokud někdo padesát let žije v jedné obci, není vždy 

zcela schopen vidět všechny problémy a možnosti obce z optimální perspektivy). Tato nevýhoda je 

však spjata s dokonalou znalostí místního prostředí a se znalostí místních neformálních autorit, které 

mohou svým rozhodnutím buď velmi pomoci, nebo také zcela zablokovat rozvojový plán obce. I z 

tohoto důvodu je dobré řešit rozvojový plán malých obcí subdodavatelsky, ale v těsné spolupráci s 

vedením obce. 

 

Organizování v procesu řízení rozvoje obce má velmi důležitou roli, protože na kvalitě a efektivitě 

organizačních struktur závisí kvalita řízení rozvoje obce. Pokud se obecní zastupitelstvo snaží o 

maximální účinnost svých rozhodnutí, není možné provádět řízení v podmínkách zbytnělé organizační 

struktury obce. Na druhou stranu, extrémně plochá organizační struktura bez kontrolních mechanismů 

a vzájemných vazeb může vést k nekonzistenci řízení rozvoje obce. Proto je nutné volit takovou formu 

organizování, aby byly splněny veškeré priority obecního zastupitelstva (a potažmo obyvatelstva obce) 

při co nejlepším využití dostupných zdrojů. 

 

V rámci jednotlivých prvků manažerské činnosti Organizování (specializace, koordinace vytváření 
útvarů, tvorba rozpětí řízení a dělba kompetencí) se zaměříme na dělbu kompetencí a vytváření 
útvarů, které se zabývají problematikou řízení rozvoje obce. Rozdělení manažerské činnosti na 
formální a neformální organizaci nebude předmětem dalších postupů, neboť v případě řízení 
municipálního rozvoje je zřejmé, že se jedná o formální organizaci, která je právně ustanovena a 
založena na cíleném určení úkolů, funkcí a vztahů autorit.  
 
V rámci zajištění této manažerské činnosti je využíváno několik metod organizování: byrokracie, 
adhokracie (tzn. opak byrokracie), organizační struktura se zde pružně mění a vyvíjí dle aktuálních 
potřeb a požadavků organizace, centralizace, decentralizace, zmocnění – přenos rozhodovacích 
pravomocí většinou z vedoucího na podřízené, apod. Samotný proces organizování se skládá 
z následujících kroků: 

 identifikace činností: co je potřeba k zajištění naplánovaných úkolů udělat; 

 seskupení vymezených činností a jejich přiřazení konkrétnímu odboru či lidem (z hlediska role 
– např. starosta, místostarosta, vedoucí odboru, apod.). 
 

Tzn., že musí být jasné, kdo má co dělat a kdo je odpovědný za výsledky. Zároveň by v obci měly 
existovat rozhodovací a komunikační sítě pro řešení neočekávaných problémů. 
 
Uvedené kroky jsou využívány při stanovování organizační struktury úřadu a vytváření náplní práce 
jednotlivých pracovníků. V rámci tohoto procesu je dobré zaměřit pozornost nejen na běžnou činnost 
úřadu, ale také na problematiku rozvoje obce. Změna organizační struktury může leckdy znamenat 
problém, a to zejména ze strachu před změnou něčeho, co v podstatě funguje a na co je obec zvyklá. 
Aby však organizační struktura napomáhala efektivně k dosažení stanovených úkolů, měla by být 
přizpůsobena cílům organizace.  
 
Jedná se zejména o využití lidských zdrojů při řízení rozvoje obce a jejich organizaci, tedy vytváření 
týmů či pracovních skupin podílejících se na řízení otázek týkajících se rozvoje obce. Je zde široké 
pole působnosti pro zlepšení, jelikož více než polovina dotazovaných obcí nemá vytvořený tým, který 
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řeší otázky řízení rozvoje obce. Tak, jako i u jiných manažerských činností, je nejhorší situace 
v malých obcích do 200 obyvatel. 
 
Další část manažerské činností Organizování se týká dělby práce. Výsledky šetření ukázaly, že 
zejména u menších obcí leží většina úkolů spojených s rozvojem obce na starostovi, který tyto úkoly 
deleguje jen velmi málo a pouze příležitostně na další osoby (zvolené zastupitele, pracovníky 
obecního úřadu nebo jiným – externím – spolupracovníkům). Otázkou je také to, zda má komu takto 
důležité činnosti svěřit, či jestli to vůbec chce udělat. 
 
Shrneme-li tedy nejproblematičtější části uvedené manažerské činnosti, vychází následující výsledky: 
 

 Velkým problémem z hlediska organizace a také plánování je, že ve třetině obcí se 
rozvojovými otázkami na úrovni úřadu nikdo nezabývá. 

 Ve 2/3 obcí závisí – z hlediska samosprávy obce – činnosti týkající se rozvoje obce na 
starostovi či místostarostovi, přičemž v pětině obcí je také starosta či místostarosta sám 
vykonává. 

 Další problém v rámci manažerské činnosti organizace je nepravidelné či žádné 
delegování úkolů na další osoby (především členy zastupitelstva a zaměstnance obecního 
úřadu). 

 
 

4.2.1 MODEL ORGANIZACE ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCE 

 
Pro přiblížení problému „Model organizace řízení rozvoje obce“ je nutné vymezit, co je myšleno a 
označeno za problémové faktory ovlivňující tento systém a v čem nebo co lze označit za úskalí či 
slabé stránky. 
 
Model organizace řízení rozvoje obecně především ovlivňují možnosti kvalitativních a kvantitativních 
personálních kapacit, které obec má a které může reálně využít k realizaci a implementaci modelu 
organizace. Z pohledu lidských zdrojů v kontextu modelu organizace řízení rozvoje obce hrají 
nezastupitelnou roli aktéři samosprávy, a to především starosta jako reprezentant, představitel a 
manažer obce, pak zastupitelé jako další významní (volení) představitelé obce, dále obecní úřad jako 
takový, obecní úřad z pohledu personálního obsazení, organizace zřizované obcemi, organizace a 
instituce charakterem externí povahy ve vztahu k obci. 
 
Dalším neméně významným aspektem je kvalita již zavedených a nastavených struktur a pravidel 
systému organizování, jejich flexibilní a efektivní využívání. V zásadě se jedná o podstatný problém 
s neexistencí modelů organizace, které by rozvojové týmy využívaly jako nástroj úspěšné kooperace v 
rámci rozvojových záměrů obce. Pokud organizační systém/y obec má, lze vidět problematiku 
v jeho/jejich reálné aplikaci a funkčnosti v podmínkách a prostředí rozvojových aktivit definovaných 
obcí a relevanci v kooperaci se stěžejními aktéry vstupujícími do procesu rozvoje. V tomto smyslu je 
uvažováno i nad stabilitou takového modelu. Rozvoj obce je dlouhodobá a permanentní činnost, na 
kterou navazuje i problém s kontinuitou modelu organizace řízení rozvoje obce, kterou lze spatřovat 
jak ve funkčním pojetí jednotlivých částí, tak v personálním obsazení těchto částí. 
 
Pro představu, v jakých podmínkách organizace (model organizace) řízení rozvoje se obce nacházejí, 
zmiňme stěžejní výsledky a závěry vyplývající z analýz dotazníkových šetření. Více jak polovina obcí 
nemá vytvořen tým zabývající se řízením rozvoje obce. Pokud obec tým má, tak se jedná ve většině 
obcí o týmy s dlouhodobou existencí a působením v oblasti řízení rozvoje obce (koncepční, 
strategický přístup), což je v kontextu rozvoje považováno za ideální stav. Méně jak polovina obcí si 
týmy sestavuje na každou aktivitu nově podle akutních a aktuálních potřeb. Z hlediska rozložení 
organizace řízení rozvoje obce do skupin starosta, obecní úřad, volení představitelé obce lze 
konstatovat, že ve více jak v 60% obcí leží váha organizace na starostovi. Pokud se zaměříme pouze 
na obecní úřad, tak zjištění není příliš pozitivní, jelikož nejčastěji je organizací, nebo činnostmi s tím 
souvisejícími, pověřena pouze jedna osoba (36% obcí), která má ovšem na starost ještě jiné agendy. 
Dle výsledků je nutné zmínit fakt, že 34% obcí deklaruje, že na obecním úřadu se touto činností nikdo 
nezabývá. Samostatně lze situaci popsat vzhledem k voleným orgánům samosprávy, komisím, 
výborům a organizacím jimi zřizovanými. Opět je velmi silná převaha činností u starosty, jako jediné 
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osoby (79% obcí). Zastupitelstvo, členové zastupitelstva se v různých formách uskupení a orgánech 
obce podílí na realizaci organizačního zajištění řízení rozvoje obce jen sporadicky, což tímto 
způsobem popisuje zhruba 18% obcí. Celková situace se pak ještě proměňuje vzhledem k velikosti 
obcí. Obecně platná výchozí situace problematiky modelu organizace řízení rozvoje obce je nejvíce 
markantní u malých obcí, zde obecně platí přímá závislost ve vztahu velikost obce a úroveň modelu 
organizace.             
 
Cílem je tedy nastavení efektivního modelu organizace řízení obce tak, aby tento systém umožňoval a 
podporoval celý systém rozvoje obce, nebránil tak využití jejího potenciálu a usnadňoval koordinaci 
všech aktérů, orgánů a organizací.  
 
 

4.2.1.1 Proces stanovení optimálního modelu organizace řízení rozvoje obce 

 

 Provedení analýzy organizačního modelu:  Smyslem organizační analýzy je zjistit 
aktuální aplikovanou organizační strukturu orgánů a organizací obce včetně kompetencí, 
náplně a zaměření jednotlivých složek, odkrýt možné rezervy pro řízení rozvoje obce a 
připravit tak podklady pro eventuální vytvoření nové organizační struktury nebo alespoň její 
úpravu a zkvalitnění v návaznosti na koncepční rozvojový dokument. Zahrnuje analýzu 
vnitřních zdrojů a nutných procesů, které je třeba propojit.  
 

 Vytvoření organizační struktury, včetně vytvořený týmu pro řízení rozvoje obce: 
Organizační struktura navazuje na výše uvedený krok procesu a zároveň vychází 
z koncepčního rozvojového dokumentu obce, a tedy potřeb managementu. Organizační 
struktura stanovuje hierarchii vztahů v orgánech a organizacích zřizovaných obcí včetně 
úřednického aparátu – jejich vzájemné vztahy, kompetence a odpovědnosti jednotlivých 
činitelů, a to takovým způsobem, který vytvoří optimální organizační podmínky pro řízení 
rozvoje obce. Organizační struktura zároveň musí odpovídat velikosti obce. 
 

Na procesu stanovování optimální organizační struktury modelu řízení rozvoje obce by se měly podílet 
volené orgány obce, zaměstnanci obecních úřadů a zaměstnanci organizací zřizovanými obcemi. 
 
V průběhu procesu je možné se setkat s některými úskalími, jako je: 
 

- nezájem vedení obce, 
- nevůle volených představitelů pro realizaci jednotlivých procesních kroků, 
- nedostatečná kapacita relevantních lidských zdrojů obce, 
- nižší úroveň vzdělanosti pracovníků obcí, 
- snaha volených zástupců přizpůsobovat model organizace řízení rozvoje obce aktuální 

politické situaci. 
 

4.2.1.2 Nástroje stanovení optimálního modelu organizace řízení rozvoje obce 

 

 Sofistikované organizační a ekonomické analytické metody: Tento nástroj umožní 
postupně zefektivňovat model organizace, který vytváří zázemí pro realizaci a 
implementaci rozvojových záměrů obce. 

 

 Organizační analýza: Organizační analýza obsahuje analýzu aktuální aplikované 
organizační struktury orgánů a organizací obce včetně kompetencí, náplně a zaměření 
jednotlivých složek a osob, dále zahrnuje analýzu vnitřních zdrojů a identifikaci nutných 
procesů včetně návaznosti. Z ní vychází optimalizovaná organizační struktura, která 
upravuje stávající strukturu pro účely kvalitního řízení rozvoje obce. Výchozím 
dokumentem pro její zpracování je popis pracovních náplní a kompetenčních vztahů. 
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4.2.1.3 Kontrolní mechanismus  

 
Ve všech fázích procesu by měla opět probíhat kontrola, stejně jako je nutná i kontrola výstupů celého 
procesu. Postup kontroly spočívá ve specifikování odpovědností, stanovení hodnotících kritérií, 
indikátorů, periodickém hodnocení dle stanovených kritérií a indikátorů a přijetí nápravných opatření. 

 
 

4.2.2 DĚLBA PRÁCE V SYSTÉMU ŘÍZENÍ ROZVOJE 

 
Pro přiblížení problému „Dělba práce v systému řízení rozvoje“ je nutné vymezit, co je myšleno a 
označeno za problémové faktory ovlivňující tento systém a v čem nebo co lze označit za úskalí či 
slabé stránky. 
 
Významnými faktory, které ovlivňují dělbu práce v systému řízení rozvoje na úrovni municipalit a které 
lze označit tedy za stěžejní, je faktor delegování obecně, faktor periodicity činností a aktivit vztahující 
se k rozdělování úkolů a faktor manažerských schopností. Faktor delegování je velmi důležitou 
součástí úspěšné organizace práce. U municipalit se jedná především o rozdělování úkolů či o 
pověřování osob, týmu, organizace ke splnění úkolu, a to nejčastěji na úrovni zastupitelstva buď jako 
celku, nebo jen jeho členům (forma žádosti), dále se nejčastěji jedná o pracovníky obecních úřadů - 
vedoucí odboru. V některých případech se může jednat o delegování úkolů směrem na organizaci, 
jejímž zřizovatelem je obec, a to v relevantním případě, nebo směrem k externí organizaci, partnerovi, 
který je v pozici dlouhodobé spolupráce nebo jednorázové spolupráce. Důležitým aspektem úspěšné 
dělby práce v oblasti řízení rozvoje obce je periodicita aktivit souvisejících s organizováním. Na 
periodicitu v zásadě lze nahlížet dvěma základními pohledy. První je situace, kdy je periodicita 
stanovená a pravidelná, v tomto případě se jedná o delegování funkční. Druhá je situace, kdy 
periodicita není nastavená a tím pádem je model nefunkční a naopak generuje problémy. Souběžně 
vedle zmíněných faktorů je faktor manažerských schopností ve smyslu dovednosti manažera 
priorizovat úkoly. Tento faktor je obecně důležitou součástí všech manažerských činností a hraje 
nezastupitelnou úlohu v předpokladech úspěšného řízení rozvoje obce.    
 
Šetření v oblasti rozdělování úkolů, resp. koho starosta deleguje k řešení úkolů, ukázalo následující 
výsledky. V průměru celoplošně je nejvíce úkolů rozdělováno směrem k členům zastupitelstva (53%) a 
směrem k pracovníkům OÚ (40%). Nejméně jsou pak využíváni externí spolupracovníci, partneři, i 
když se jedná o dlouhodobě spolupracujícího partnera s obcí. 1/5 obcí deklaruje, že starosta úkoly 
nerozděluje vůbec a snaží se celou agendu obsáhnout sám. V případě periodicity rozdělování úkolů 
jsou výsledky velmi neuspokojivé. Průměrně v 35% se úkoly rozdělují nepravidelně nebo relativní 
periodicita je 1x za měsíc (23% obcí). Možnosti denního rozdělování úkolů, nebo alespoň 1x za týden, 
jsou stejně významné ve váze odpovědí s odpovědí, kdy starosta nerozděluje vůbec nic, což tvoří 
16% obcí. V oblasti stanovování priorit pro řešení úkolů dosahují zjištěné výsledky pozitivních relací. 
Až zhruba 65% obcí vždy přiděluje úkolům priority a pouze 27% obcí přistupuje k přiřazování priorit 
podle uvážení, tzn. někdy, až když mají čas, s čímž také souvisí nejčastěji zmiňovaný argument při 
hodnocení limitujících faktorů v oblasti řízení rozvoje obce, kterým je právě nedostatek času. 
Z hlediska velikostních kategorií se dělba práce v systému řízení rozvoje stává nejzávažnější u malých 
obcí v kategoriích 0-200 a 201-500 obyvatel.   
 
Cílem dělby práce v systému řízení je tedy zajistit v obcích efektivní rozdělování úkolů souvisejících 
s rozvojem obce při zachování a nenarušení běžného chodu obce. Hlavní součástí řešení je vytvoření 
podpory systému dělby práce efektivní koordinací a kooperací.  
 
 

4.2.2.1 Proces dělby práce v procesu řízení rozvoje obce 

 

 Nastavení systému rozdělování úkolů: Zajištění zahrnutí všech aktérů účastnících se 
rozvoje obce do tohoto systému s důrazem na členy zastupitelstva a výbory 
zastupitelstev. 

 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

56 

 Úkolování volených zástupců: Účelem je zajištění a podpora participace a většího 
využití zastupitelů jako přímých aktérů rozvoje. 
 

 Úkolování pracovníků úřadu a organizací obce: Smyslem je zajištění podpory aktivit 
pracovníků OÚ na úrovni rozvojových úkolů a synchronizace s běžnou agendou chodu 
obce. 
 

 Úkolování externích partnerů: Zajištění podpory rozvoje obce formou poptávky 
odborných služeb (outsourcing) u externích partnerů a organizací a tím budování sítě 
partnerů. 

 
Do dělby práce by měli být zapojeni volení představitelé obce, úředníci, představitelé municipálních 
firem a organizací a externí partneři. Můžeme se však setkat s nezájmem a nevůlí těchto cílových 
skupin, nedostatečnou autoritou starosty jako zástupce a manažera obce nebo nedostatečnou 
autoritou členů zastupitelstva (veřejné mínění). 
 

4.2.2.2 Nástroje procesu dělby práce 

 

 Analýza interních lidských zdrojů obce: Jedná se o zanalyzování a vytvoření 
zdrojových podkladů a profesních a pracovních dispozic aktérů přímo participujících na 
řízení rozvoje municipality. Především jde o zaměření se na volené představitele obce, 
s argumentem vytvoření kompetenčního portfolia obce. 
 

 Manuál pravidel pro rozdělování úkolů: Součástí je kompetenční portfolio obce, které 
vychází z analýzy lidských zdrojů obce a pravidla rozdělování úkolů, které řeší využití 
kompetencí (s důrazem opět na volené představitele obce), časové hledisko, využívání 
prostředků, způsoby rozdělování úkolů, kompetence, jak často, jakými prostředky. 

 

4.2.2.3 Kontrolní mechanismus 

 
Ve všech fázích procesu by měla opět probíhat kontrola, stejně jako je nutná i kontrola výstupů celého 
procesu. Postup kontroly spočívá ve specifikování odpovědností, stanovení hodnotících kritérií, 
indikátorů, periodickém hodnocení dle stanovených kritérií a indikátorů a přijetí nápravných opatření. 
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5 MANAŽERSKÁ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ 

 

 

5.1 OBECNÝ POPIS MANAŽERSKÉ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ 

 

 

Plánování jako klíčovou manažerskou funkci lze charakterizovat jako rozhodovací proces volby cílů a 

prostředků k jejich dosažení. Jde o manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí vývoj organizace, 

určující čeho a jak má být dosaženo, tzn. definování a specifikace toho, co se má stát, nikoliv reakce 

na nastalou situaci. Plánování je výchozím procesem, který předchází výkon všech ostatních 

manažerských funkcí. Plánování je tedy základ kvalitního fungování každé činnosti. 

 

Tři základní skupiny plánovacích činností se postupně zabývají: 

 specifikací výchozího stavu (organizace, procesy, politika, apod.), 

 definováním zamýšleného, cílového stavu, 

 stanovením prostředků, cest, nástrojů, prostřednictvím kterých bude plánovaného cílového 

stavu dosaženo. 

 

V rámci uvedených skupin plánovacích činností obsahuje plánování jako klíčová manažerská funkce 

následující kroky: 

 analýzu výchozí situace a všech relevantních podmínek, 

 definování cílů organizace, 

 formulování celkové strategie pro jejich dosažení, 

 vytvoření uceleného souboru plánů pro integrování a koordinování činností organizace. 

 

Plán (někdy také program či koncepce) je výstupem procesu plánování. Specifikuje racionální cestu 

(vymezení postupů, programových úkolů, aktivit, opatření, priorit) k dosažení stanovených cílů. 

Nedílnou součástí plánu je též stanovení struktury a rozsahu zdrojů a určení časových dispozic 

realizace plánů (harmonogram). Mezi nástroje specifikující možnosti efektivního dosažení 

plánovaných výsledků v rámci omezených disponibilních zdrojů patří rozpočty. 

 

Plán představuje jakýkoliv promyšlený, uvědomělý postup budoucích činností. Z hlediska věcného, 

časového, popř. terminologického, může plán nabývat následujících podob: 

 poslání (hlubší smysl činnost / existence, stanovení „vyšších“ cílů organizace), 

 cíle (konečný účel činnost, žádoucí milník, k jehož dosažení směřuje veškerá činnost 

organizace), 

 strategie (dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení konkrétního stanoveného cíle) 

 taktiky (soubor konkrétních invenčních metod, postupů, nástrojů a inovací k dosažení 

stanovených cílů), 

 politiky (vodítko, způsob uvažování, návod k chování všech zaměstnanců organizace; 

všeobecné vymezení postoje vrcholového managementu k určité skutečnosti; 

charakteristickým znakem politik je, že představují pouze doporučení k rozhodování, v jejichž 

rámci mohou zaměstnanci využít určité volnosti), 

 postupu (posloupnosti jednotlivých žádoucích činností k dosažení zamýšleného účelu), 

 pravidel (obecně uznávaný postup či závazná forma realizace stanovených aktivit), 

 programu (věcný a časový plán, podle kterého se řídí průběh stanovených činností), 

 rozpočtu (představuje určení zdrojů (především finančních), které budou uvolněny na 

jednotlivé aktivity naplňující úkoly plánu, zpravidla ve vazbě na očekávané výsledky.). 
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Plánování v organizacích obecně plní následující úkoly: 

 Je nástrojem rozvoje organizace – směr rozvoje organizace se má určovat především plány, 

její chování by tak nemělo být odkázáno jen na ad hoc aktivity vlivem vývoje současného 

dění. Plány musí být základním nástrojem určujícím budoucí rozvoj organizace a jejích složek. 

Prostřednictvím plánů se musí realizovat rozhodující změny, které jsou připraveny 

profesionálními strukturami organizace. 

 Je prostředkem zabezpečujícím koordinaci a proporcionalitu uvnitř organizace. V organizaci 

se zpravidla sestavuje řada plánů, které na sebe musí navazovat: 

- z časového hlediska, tzn. propojení strategických, taktických, operativních plánů, 

- z věcného hlediska, tzn. provázanost plánů obchodních, výrobních, personálních, 

technického rozvoje, investic, finančních aj. 

 

5.1.1 PLÁNOVACÍ PROCES 

 

Počet a charakter fází plánovacího procesu není jednoznačně a striktně vymezen. Oba parametry se 

odvíjí od řady faktorů, jako například velikost organizace, zaměření ekonomické činnosti, vymezení 

sledovaných cílů, apod.  

 

5.1.1.1 Fáze plánovacího procesu 

 
Obecně lze jmenovat 4 fáze: 

 

1. Analýza – sběr informací, podkladů a provedení analýzy jednotlivých ovlivňujících faktorů 

(uvědomění si příležitostí a hrozeb z hlediska vnějšího a oborového okolí a silných a slabých 

stránek organizace – např. SWOT analýza). 

2. Stanovení cílů a návrh řešení – specifikace výsledného stavu a žádoucích výstupů, a to jak 

z hlediska věcného, tak z hlediska časového. 

3. Tvorba plánů – stanovení postupů jak a prostřednictvím jakých nástrojů lze dosáhnout 

stanovených cílů maximálně efektivně. Výstupem tvorby plánu je konkrétní specifikovaný 

návrh přesného postupu implementace nástrojů dosažení stanovených cílů, vč. personálních, 

technických, technologických a finančních zdrojů, časových dispozic a stanovení 

předpokládaných rizikových míst / situaci. 

4. Monitorování plánů a rozpočtů – průběžné hodnocení realizace plánů a naplňování 

stanovených cílů. 

 

5.1.1.2 Postup sestavování plánů 

 
Nejobecnější postup tvorby plánu z pohledu podnikové praxe spočívá v provedení následujících 

kroků: 

 konkretizace záměrů vyplývajících pro danou oblast plánování z nadřazených záměrů 

organizace, 

 zmapování současné situace, specifikace klíčových rozhodovacích skutečností, 

 monitoring vnějších podmínek, 

 zabezpečení nezbytných informačních zdrojů pro tvorbu plánů, 

 vypracování návrhu plánu, 

 seznámení dotčených útvarů organizace s návrhem plánu, 

 stanovisko dotčených útvarů k návrhu plánu, 

 korekce návrhu plánu v souladu s připomínkami dotčených útvarů, 

 schválení a vydání definitivní podoby plánu. 
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Obr.: Schéma postupu sestavování plánů v podnikové praxi. 

 

Východiskem pro sestavování plánu v podnikové praxi je znalost nadřazených záměrů organizace, 

které se týkají dané oblasti plánování. Například pro oblast sestavení strategických plánů jsou 

nadřazenými zájmy záměry uvedené v poslání či vizi, v etickém kodexu apod. Sestavování ročních 

plánů by mělo respektovat závěry pro danou oblast plánování, určené ve strategických plánech apod. 

 

Mají-li plány být nástroji, které v rozhodující míře determinují budoucí vývoj organizace, musí co 

nejlépe a s předstihem tento vývoj předvídat. K tomu je nutné mít k dispozici relevantní informace. 

Předmětem zkoumání přitom nejsou pouze interní informace organizace, ale i informace a poznatky 

externí (ekonomický vývoj, koupěschopnost poptávky, konkurenční prostředí, administrativní zátěž, 

apod.) Současné informační technické a programové zázemí dovoluje systematicky budovat a 

průběžně doplňovat datovou základnu, které lze využít pro plánovací činnost. 

 

Těžiště plánovací činnosti spočívá ve vypracování návrhu plánu. Ten tvoří základ, který je předmětem 

diskuze, připomínek, stanovisek, projednání, úprav atd., na jejichž konci je definitivní podoba plánu. 

 

Postupy a techniky tvorby plánu se budou lišit v závislosti na druhu a charakteru plánu. Vždy je však 

nutné přihlédnout k nadřazeným záměrům, mít na základě informačních zdrojů přehled o situaci 

týkající se řízené reality, disponovat co nejpřesnějšími podklady o zdrojích a na základě těchto 

podkladů vypracovat návrh či několik variant návrhu plánu. 

S návrhem plánu by měly být seznámeny dotčené útvary organizace. V prvé řadě jde o ty útvary, které 

budou zabezpečovat vlastní realizaci plánu, dále by to měly být útvary, kterých se záměry plánu 

dotýkají. 

 

Uvedené útvary by měly vypracovat stanovisko k návrhu plánu, popř. uvést připomínky či vlastní 

doporučení. 

 

Na základě stanovisek dotčených útvarů by zpracovatelé plánu měli provést jeho úpravy a v závislosti 

na závažnosti změn buď upravený návrh předložit k opětovným připomínkám, anebo již přímo ke 

schválení. 

 

 

Nadřazené záměry 
organizace 

Informační zdroje Návrh podoby plánu Definitivní podoba 
plánu 

Informování – 
stanovisko dotčených 

útvarů 
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5.1.1.3 Tým pro tvorbu plánů (účastníci plánovacího procesu) 

 

Jelikož úspěch celého procesu plánování závisí velkou měrou na primárních informacích, jejich kvalitě 

a adekvátnosti, je velice důležité věnovat pozornost tomu, kdo se bude plánovacího cyklu účastnit. 

Počet členů plánovacího týmu je opět odvislý od velikosti a struktury dané firmy. Pokud se bude jednat 

o malou soukromou firmu, která má obvykle jednostupňové vedení a služby ekonomické si najímá 

externě, bude se jednat o „jednoosobový“ tým tvořený zpravidla majitelem a manažerem firmy v jedné 

osobě. 

 

Pokud se však zaměříme na plánovací cyklus probíhající ve větším podniku, jehož organizační 

struktura je vícevrstvá a podnik obsahuje také několik samostatných oddělení, měl by být v týmu 

zastoupen mimo kontrolora či ekonoma (v podmínkách českých firem obvykle v jedné osobě) vyšší a 

střední management, např. zástupci jednotlivých oddělení jako nákup, prodej, výroba, logistika, 

marketing a v neposlední řadě účetní oddělení. 

 

Jednotliví členové týmu budou mít různé funkce. Vyšší a střední management se bude podílet na 

tvorbě firemní strategie, cílů, úkolů a taktiky pro jejich dosažení. Kontrolor či osoba v podobné pozici 

by měla představovat v týmu koordinátora veškeré činnosti. Smyslem a výstupem procesu plánování 

by měl být srozumitelný a racionální podklad sloužící dále pro tvorbu rozpočtu, tj. transformací plánů 

do finanční podoby a vlastní realizaci plánu. 

 

 

5.1.1.4 Stanovování cílů v rámci plánování 

 

Při určování cílů plánu je třeba mít na zřeteli požadavky: 

 

 Priorizace – v obsahu plánu by se přednostně měly objevit takové cíle, které mají rozhodující 

význam pro daný objekt plánování; je-li takových cílů více (nastane situace, kdy existuje více 

preferovaných cílů), je třeba stanovit jasné ukazatele, na základě kterých bude v podmínkách 

omezených zdrojů jednoznačná priorita jednotlivých cílů stanovena. 

 

 Měřitelnosti – má-li cíl prezentovat žádoucí stav, budoucí skutečnost a být zároveň vodítkem 

pro jejich dosažení, je nutné, aby specifikace cílů byla co nejsrozumitelnější. Použití 

kvantifikace jednak umožňuje snadné pochopení úkolu, dovoluje průběžně hodnotit jeho 

plnění, jednoznačná je i kontrola splnění plánovaných cílů. V případě neměřitelných cílů je 

důležité stanovit hodnotící parametry, které určují, zda tyto cíle naplněny byly či nikoliv 

(hodnotitelnost cílů). 

 

 Přiměřenosti – výklad tohoto požadavku má několik dimenzí. Předně je třeba upozornit na 

přiměřenost počtu dílčích cílů, které mají být náplní určitého plánu. Čím bude vyšší počet 

dílčích cílů, tím je pravděpodobnější, že nastane situace, kdy splnění jedněch cílů je v rozporu 

s cíli jinými či přímo vylučuje jejich splnění. Jako jisté řešení se v této souvislosti jeví užití 

agregovaných ukazatelů, které svým uspořádáním postihují širší spektrum požadovaného 

vývoje. Přiměřenost by měla být promítnuta do věcné náplně cílů. Na jedné straně musí být 

cíle přiměřené s ohledem na okolní vývoj (zvláště pak chování konkurence), na druhé straně 

musí korespondovat s možnostmi (zdroji) organizace. 

 

 Terminologické jednotnosti – jedná se o ryze formální doporučení, které však, je-li 

opomenuto, může vést ke komunikačním a výkladovým problémům při přípravě a následné 

realizaci plánů. Ve fázi zpracování plánu je třeba metodicky přesně stanovit jednotlivé 

plánovací úrovně, a to jak po obsahové stránce, tak po stránce časové posloupnosti. 
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Konkrétní označení dílčích plánovacích kroků není podstatné, klíčové je ovšem přesné věcné 

a časové vymezení těchto kroků. Tedy co přesně znamená např. strategický cíl, jakou má 

strukturu, jak je konkrétní, zda se skládá z více dílčích cílů apod. Je též nutné stanovit 

vzájemné vazby navazujících plánovacích úrovní na jedné straně a implementační či 

odpovědnostní kategorie na straně druhé. Metodicky je tak třeba specifikovat dílčí plánovací 

úrovně označované převážně jako opatření, priorita, prioritní osa, programový úkol, oblast 

podpory, aktivita, projekt, apod. 

 

5.1.1.5 Úrovně plánovací struktury 

 
Základní srozumitelná plánovací struktura obsahuje následující úrovně: 

 

Cíle, strategické cíle, dílčí cíle představují specifikované výsledky, kterých bude dosaženo realizací 

připravovaného plánu.  

 

Opatření, programové úkoly, tedy skupiny postupů, metod a nástrojů, jejichž postupnou aplikací 

bude zajištěno dosažení stanovených cílů. 

 

Aktivity představují obecný pojem pro konkrétní činnosti (skupiny činností), jejichž uskutečněním se 

dosahuje požadovaných změn, resp. cílů. V závislosti na charakteru cílů (rutinní, resp. jedinečné) se 

liší i charakter aktivit. U opakujících se a obdobných cílů jsou zpravidla k dispozici standardní postupy 

– pracovní instrukce, technologické postupy apod. Jiná situace je u aktivit, jimiž mají být zabezpečeny 

nové cíle. V tomto případě vymezení aktivit bude přesnější, včetně určení případných požadavků na 

zvyšování kvalifikace pracovníků, zapojení externistů apod. Lze-li s vysokou pravděpodobností 

předpokládat, že se uvedený cíl nebude opakovat, pak rozhodování o míře zapojení vlastních či 

externích aktivit má velice blízko k metodice vyčleňování (outsourcingu). Řady cílů, zvláště pak 

koncepčních, je možné dosáhnout prostřednictvím různých aktivit. Je na manažerech, kteří 

zpracovávají plány, aby zvolili správné (nejvýhodnější, efektivní) aktivity vedoucí ke konečným 

hodnotám cílů. 

 

V případě plánovací kategorie PRIORITA nepanuje v teorii plánování jednotný názor. Část odborné 

veřejnosti staví metodicky priority na roveň opatření či programových úkolů. Zcela pragmaticky 

z hlediska výkladu slova priorita vyjadřuje tento termín jednoznačně určité upřednostnění, větší váhu 

či význam. 

 

5.1.1.6 Realizace plánů 

 

Faktická realizace plánů se neobejde bez zabezpečení zdrojů. Zdroje se v řadě případů stávají 

limitujícím faktorem ovlivňujícím ostatní stavební kameny plánů, tzn. cíle, aktivity, termíny. Aby cíle 

mohly být ověřitelné, musí jejich zadání být konkrétní, co nejpřesněji určené.  

 

Pod pojmem zdroje lze chápat různé materiální i nemateriální prvky, které jsou nutné k naplnění 

plánovaných záměrů, např.: 

 finanční prostředky, 

 personální zabezpečení, zvláště pak v požadované kvalifikační struktuře, 

 kapacity (prostorové apod.), 

 materiální zabezpečení, 

 informační zabezpečení, 

 know-how, 

 infrastruktura. 
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Ne všechny zdroje bývají pro organizaci limitující, a proto jsou v plánech obvykle uvedeny pouze ty 

zdroje, které jsou omezeny. K nim patří finanční prostředky, ale mohou to být i kapacity či osvojení si 

nových technologií. 

Je pochopitelné, že čím přesněji budou určeny požadavky na zdroje, tím vyšší je pravděpodobnost 

úspěšnosti realizace plánů. S ohledem na originalitu sestavovaných plánů můžeme plány rozdělit do 

dvou skupin: 

 

1. Rutinní – jejich příkladem jsou plány s krátkým časovým horizontem (taktické a zvláště pak 

operativní plány), které organizace často či dokonce pravidelně sestavuje, pro jejich sestavení 

má řadu zkušeností, podkladů, standardů, takže vymezení požadavků na zdroje může být 

velice přesné. 

2. Jedinečné – záměry těchto plánů jsou nové, organizace má minimální zkušenosti s jejich 

realizací z minulosti, co nejpřesnější určení zdrojů nutných pro realizaci plánů závisí na 

dostatku informací, z kterých lze predikovat nároky na zdroje, dále je vhodné ve skupině 

odborníků vyhodnotit tyto nároky, pro úspěšnost realizace plánů je též vhodné při určování 

rozsahu zdrojů kalkulovat s určitými rezervami. 

 

Termíny a odpovědnosti jsou dalšími atributy, které musí plány obsahovat. V závislosti na 

charakteru cílů může být v plánu uveden pouze konečný termín a celková odpovědnost nebo 

s ohledem na strukturu aktivit, které vedou k realizaci plánu, mohou být pro každou aktivitu rozvedeny 

v rámci celkového harmonogramu samostatné termíny a dílčí odpovědnosti. 

Schválené plány lze považovat za formu přímých příkazů, takže jsou závazné pro pracovníky, kteří 

jsou zodpovědní za jejich realizaci. 

 

Vedle výše uvedených základních atributů mohou plány přímo nebo v přílohách obsahovat další 

údaje, např. informace o rizikách spojených s implementací plánu. 

 

 

5.1.1.7 Zásady plánování 

 

Proces plánování se velmi liší v závislosti na velikosti a struktuře organizace, její vyspělosti, předmětu 

činnosti, ekonomickém prostředí atd. Proto dříve, než je zahájen vlastní proces plánování, musí být 

jasné, co má být plánováno, jaké výstupy jsou žádoucí a kde má být těžiště plánu. Je nutné definovat 

dimenze plánování s ohledem na časový horizont, obsah, hloubku a šířku plánování. 

Každý plán by měl splňovat určité klíčové zásady (měl by být SMART): 

 

 specific (konkrétní) – Musí obsahovat požadované výstupy ve formě, kvalitě, míře 

podrobnosti, vypovídací schopnosti a úplnosti odpovídající požadavkům vedení. 

 measurable (měřitelný) – Musí být vyjádřený v měřitelných jednotkách (nejčastěji finančně). 

Zároveň musí být porovnatelný se skutečnými hodnotami současného období, ale i období 

minulých, aby byla zachována srovnatelnost trendů v čase a vypovídací schopnost. 

 attainable (dosažitelný a motivující) – Výsledek plánování je měřítkem úspěchu 

plánovaného období. Jde o to, aby se každý zaměstnanec organizace ztotožnil s cílovými 

hodnotami plánu a plán byl pro něj dosažitelný a motivující. 

 realistic (reálný) – tzn. v souladu se současným postavením organizace na trhu, musí 

reagovat na sílu a záměry konkurence, odpovídat okolnímu ekonomickému, politickému, 

technologickému, legislativnímu, sociálnímu a jinému prostředí. 

 tangible (materiální) – hmotný v tom slova smyslu, že je odrazem konkrétních hmatatelných 

akcí a kroků v oblasti vývoje, nákupu, výroby, obchodu, marketingu a jiných rozhodujících 

činností organizace. 
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5.1.1.8 Členění plánů 

 

Plány, připravované v rámci podnikové praxe, lze v základním rozdělení členit podle různých hledisek: 

 časového hlediska, 

 úrovně rozhodovacího (řídícího) procesu, 

 věcné náplně plánu, 

 účelu, kterému plány slouží. 

 

Z hlediska časového lze dělit plány na: 

 dlouhodobé – strategické (3 a více let v podnikové praxi, 15 a více let v oblasti regionálního 

rozvoje), 

 střednědobé - taktické (1-3 roky, resp. 4-7 let), 

 krátkodobé - operativní (1 rok a méně). 

 

 

5.1.1.9 Úrovně procesu plánování (v podnikatelské praxi): 

 

 Strategické plánování (výstupem procesu je strategický plán) 

Vychází z vize a poslání organizace, formuluje její celkové cíle a pozici ve vnějším prostředí. 

Strategické plány jsou dlouhodobé a mají zpravidla charakter rozvojového záměru a jsou 

jednorázové. Strategické plánování je realizováno na vrcholové úrovni řízení organizace a 

vyznačuje se vysokým stupněm rizika (strategická chyba znamená značnou ztrátu finanční i 

osobního úsilí). 

 

 Taktické (manažerské) plánování (výstupem procesu je taktický plán) 

Směřuje k uskutečňování strategických cílů (uvádí strategický plán do praxe). Dochází při 

něm ke specifikaci a konkretizaci cílů a prostředků k jejich dosažení. Odpovídají mu plány na 

úrovni jednotlivých organizačních celků. Jsou zaměřeny na řešení určitého problému či 

funkční oblasti. Je spjat s realokací a přeplánováním zdrojů tak, aby bylo usnadněno dosažení 

strategických cílů – např. rozvoj nových odbytišť, vzdělávání zaměstnanců, plánování a 

organizace aktivit. Jejich příprava je náplní středního managementu a jsou zpravidla roční. 

 

 Operativní plánování (výstupem procesu je operativní / akční plán) 

Nejdetailnější úroveň plánů. Zaměřuje se na bezproblémové fungování každodenních procesů 

ve firmě. Operativní plány jsou zapotřebí ve všech oblastech a na všech úrovních firmy. 

Rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi plánů z pohledu jednotlivých faktorů znázorňuje matice na 

obr. níže. 

 

Jsou sestavovány na čtvrtletí, popř. i kratší časové úseky – měsíce, týdny, dny, směny (tím 

jsou přesně určeny termíny). Při přípravě operativních plánů jsou respektovány záměry 

taktických plánů, při jejich sestavování se vychází z konkrétních podmínek, známých 

informací o zdrojích, adresně je určena též odpovědnost pracovníků realizujících plány. 

Operativní plány vypracovává střední management, denní či směnové plány jsou pak 

záležitostí managementu první linie. 

 

 

 

 

 

 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

64 

 

Tabulka – Rozdíly mezi jednotlivými typy plánů: 

 

  

Strategické 

plánování 

Manažerské 

plánování 

Operativní 

plánování 

Časový horizont 

Dlouhodobější - 

obvykle min. 1 rok a 

více 

Obvykle do 1 roku 

Krátkodobé (denní, 

týdenní, měsíční, 

kvartální) 

Hlavní důraz 

Ujasnit si a 

naplánovat budoucí 

rozhodnutí 

Naplánování, jak 

strategii implementovat 

v praxi 

Plánování denních 

podnikových operací 

Nejistota Velmi vysoká Střední Nízká 

Detailní úroveň / 

rozpracovanost 
Pouze globální otázky Více detailní Velmi detailní 

Šíře obsahu Velmi široká 

Zaměření na 

detailnější plánování 

dané strategie 

Velmi specifická 

Plánovací metody 
Většinou 

nestrukturované 
Více strukturované 

Vysoce 

strukturované 

(mnohdy speciální 

SW) 

Možnost 

vyhodnocení a 

změny plánů 

Poměrně složité a 

nesnadno opravitelné 

Po uvedení strategie 

do praxe 

Často snadno 

vyhodnotitelné a 

opravitelné 

 

Zdroj: Žůrková, H., Plánování a kontrola. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1844-6, str. 22 

 

 

Plány mohou sloužit různým účelům. Jak bylo uvedeno, řídící články organizace využívají plánů jako 

přímého nástroje řízení. Plány ovšem mohou sloužit např. také jako podklady pro získání úvěrů. 

V tomto případě je třeba plány dopracovat do podoby tzv. podnikatelských plánů, kterou příslušné 

bankovní instituce či jiní investoři vyžadují pro svá rozhodování. Podnikatelský plán má obvykle 

komplexní charakter, bude obsahovat řadu věcných plánů, míra podrobnosti předkládaných údajů 

uvedených plánů bude záviset na konkrétním účelu, charakteru, riziku podnikání apod. 

 

Plánování je zásadní manažerská funkce, která určuje budoucí stav řízených objektů a dále stanovuje 

cesty (aktivity), zdroje, termíny a odpovědnost, jejichž aplikace je nutná k dosažení těchto cílů. 

 

Při sestavování plánů je třeba vycházet z nadřazených záměrů, které jsou zpravidla dány plány vyšší 

hierarchické úrovně, dále je třeba vycházet z informačních zdrojů organizace a připravit návrh plánu; 

ten by měl být předložen k připomínkám útvarům, jichž se plánované úkoly týkají. Na základě 

připomínek se plány korigují a následně se nechají schválit. Schválené plány slouží jako přímý nástroj 

řízení. 

 

 

 

 

 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

65 

5.2 MANAŽERSKÁ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ V PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE 
OBCÍ 

 

 

Plánování jako klíčovou manažerskou funkci je třeba důsledně aplikovat nejen při řízení podniku, ale i 

pro řízení obce a jejího rozvoje. Oproti podnikové praxi je plánování a řízení procesu rozvoje obce 

složitější vzhledem k existenci společenských vlivů, které jsou v mnoha případech pro rozvoj obce 

příznačnější a důležitější než vlivy ekonomické, na kterých převážně stojí rozhodování a řízení 

podnikatelských subjektů. Pro maximálně efektivní implementaci rozvojových aktivit obcí je naprosto 

nezbytné stanovovat a realizovat municipální rozvoj plánovaně, koncepčně či programově, nikoliv 

nahodile, nesystémově či výhradně zájmově. Nekoncepční přístup nevede k rozvoji obce, ale 

v lepších případech ke stagnaci a v horších k úpadku. Vzhledem k tomu, že jsou v rámci rozvojových 

aktivit obcí redistribuovány výhradně veřejné finanční prostředky, poskytuje nekoncepčnost a 

nesystémovost v řízení municipálního rozvoje dostatečný prostor pro neefektivní nakládání s těmito 

prostředky a pro korupční jednání.  

 

Stejně jako v podnikové praxi, je plánování rozvoje obcí či jakéhokoliv jiného samosprávného 

uskupení v oblasti veřejné správy žádoucí a z hlediska prosperity dané oblasti absolutně nezbytné. 

 

„Platí, že stanovovat si rozvojový program je neoddělitelnou součástí existence každé sídelní jednotky. 

Stanovování cílů je nedílnou součástí duchovní výbavy každého organismu. Absence procesu 

stanovování cílů je v životě každé skupiny i jednotlivce více méně patologickým jevem. Je projevem 

nenormálnosti nebo chorobného stavu.“ (Prof. Kuta, Rozvojové problémy ostravské aglomerace, 

Ostrava 2000, str. 70)   

 

 

5.2.1 VÝZNAM MUNICIPÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

Plánování rozvoje municipality by mělo být z pohledu platné legislativy ČR realizováno prostřednictvím 

programu rozvoje obce (§ 84, odst. 1), zák. č. 128/2000 sb., v platném znění). 

 

Význam programu rozvoje obce, jakožto základního a nejvýznamnějšího nástroje koncepční přípravy 

rozvoje obce, lze definovat prostřednictvím následujících bodů: 

 je stěžejním podkladem pro vytvoření argumentační základny pro rozhodování orgánů města 

v zásadních rozvojových otázkách, 

 představuje manuál pro opatření vedoucí k aktivizaci vnitřních zdrojů města a realizaci 

rozvojových aktivit, 

 vytváří systémové předpoklady pro upevnění pozice města v regionu a posílení jeho 

konkurenceschopnosti, 

 je významnou koncepční oporou pro čerpání finančních prostředků z domácích dotačních 

zdrojů a ze zdrojů Evropské unie. 

 

Výše uvedené argumenty osvědčující potřebnost zpracovávat v obcích rozvojové programy jsou ryze 

racionální. Hledáme-li oporu v právních předpisech ČR, musíme konstatovat, že česká legislativa 

koncepční snažení obcí podporuje jen nepřímo. Povinnosti k zajišťování všestranného rozvoje ukládá 

obcím zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zejména v těchto ustanoveních (dílčí citace): 

 § 2, odst. 2 – obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,  

 § 7, odst. 1 – obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce plní v rozsahu 

stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce, 
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 § 35, odst. 1 – do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu 

obce a jejích občanů, 

 § 84, odst. 2, písm. a) – zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce. 

 

Konkrétní povinnost obcí připravovat svůj rozvoj systematicky a koncepčně však v žádné české normě 

přímo zakotvena není. Pokud jde o evropskou regionální politiku, tak princip programování je jedním z 

jejích základních postulátů. Při přípravě českých operačních programů pro programovací období 2007 

– 2013 však zůstal princip programování jen v úrovni základních dokumentů pro čerpání prostředků ze 

Strukturálních fondů. Do „nižších pater“ regionálního rozvoje se dostal jen prostřednictvím tzv. 

integrovaných plánů rozvoje měst, které se však týkají pouze specifikované skupiny velkých měst. 

Z konstrukce zejména regionálních operačních programů, které vytváří prostor pro čerpání strukturální 

pomoci i pro menší obce a města, žádná povinnost mít před podáváním projektových žádostí 

zpracovaný program rozvoje obce, nevyplývá. Smyslem rozvojové koncepce obce přitom není jen mít 

dokument, o který účelově opíráme konkrétní projekt. Cílem je naopak vytvoření materiálu, který ve 

stanoveném časovém období umožní realizovat v obci reálné, efektivní a socioekonomicky udržitelné 

rozvojové aktivity.  

 

 

5.2.2 PLÁNOVACÍ PROCES 

 

V obecné vymezení i z hlediska rozložení fází plánovacího procesu se programování v podnikové 

úrovni nijak výrazně neliší od programování rozvoje obcí. Čtyři základní plánovací fáze (analýza, 

stanovení cílů, tvorba plánů, monitoring a kontrola) zůstávají zachované. Konkrétní postup zpracování 

programu rozvoje obce je však odlišný a zcela odpovídá odlišnému vymezení veřejného a 

soukromého sektoru. Zatímco cílem snažení soukromého sektoru je maximalizace ekonomických 

ukazatelů (zisku, obratu), cílem, posláním či politikou veřejných subjektů je maximalizovat spíše 

společenské ukazatele ovšem s akceptací i ukazatelů ostatních, tj. ekonomických a 

environmentálních.  

 

Dílčí kroky tvorby programu rozvoje obce jsou následující: 

- zmapování současné situace, specifikace klíčových rozhodovacích skutečností, 

- monitoring vnějších podmínek, reflexe jiných podkladů regionálního rozvoje (programy rozvoje 

sousedních obcí, programy rozvoje svazků obcí, krajů, regionální operační programy, národní 

rozvojové strategie), 

- zabezpečení nezbytných informačních zdrojů pro tvorbu plánů (získávání dat a informací 

převážně z administrativních zdrojů; problematika minimální dostupnosti tzv. měkkých dat, 

problematika individuálních údajů zejména v ekonomické oblasti), 

- vypracování návrhu plánu, 

- seznámení dotčených orgánů s návrhem plánu (projednání v orgánech obce), 

- projednání s veřejností, 

- stanovisko dotčených orgánů obce a veřejnosti k návrhu plánu, 

- korekce návrhu plánu v souladu s připomínkami, náměty či názory dotčených orgánů obce a 

veřejnosti, 

- schválení a vydání definitivní podoby plánu (program rozvoje obce pro realizaci schvaluje 

výhradně zastupitelstvo obce – jde tedy o dokument se závazností usnesení zastupitelstva obce – 

takto by měl být i celý dokument vnímán jak uvnitř obecní struktury, tak mezi ostatními aktéry 

rozvoje obce, tzn. veřejností, podnikatelskými subjekty či neziskovou sférou; z hlediska 

legislativního zakotvení však není uvedená závaznost programu rozvoje obce žádným způsobem 

vynutitelná, což v mnoha případech opět vede k nekoncepčním a nesystémovým rozhodnutím). 
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Schéma plánovacího procesu (zpracování programu rozvoje obce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: Základní schéma zpracování programu rozvoje obce 

 

 

 

Účastníci plánovacího procesu – zajištění zpracování programu rozvoje obce 

 

Základní otázkou v procesu zpracování programu rozvoje obce je vyřešení problému, kdo 

konkrétně program zpracuje a jakým způsobem se do tohoto zpracování zapojí ostatní aktéři. 

Určení zpracovatele závisí v první řadě na požadavcích na kvalitu a praktickou využitelnost 

dokumentu a na personálních, časových a finančních možnostech samotné obce. 

 

 externí specializovaný dodavatel – tato alternativa se opírá o vysokou odbornost a zkušenosti 

vybraného zpracovatele a o jeho prověřenou metodickou podporu. Pozitivní je též garance 

návaznosti zpracovávaného programu rozvoje obce na další územní rozvojové dokumenty 

(mikroregionální, krajské, případně národní). Nevýhodou je případná menší znalost místních reálií 

(tato nevýhoda je však částečně pozitivně vyvažována určitým nadhledem zpracovatele, který tak 

není ovlivňován místními). Problematický může být též obchodní přístup zpracovatele a relativně 

vysoké finanční náklady. Aby byly využity klady tohoto modelu a eliminována jeho rizika, je třeba, 

aby bylo přesně specifikováno zpracovatelské zadání a aby byly výstupy přebírány a 

konzultovány obcí průběžně. Klíčovou roli pro úspěch celé akce též sehrává pověřený pracovník 

obce, který je kompetenčně vybaven práci zpracovatelů usměrňovat a kontrolovat. 

 

 obec ve vlastní režii – tato varianta proces zpracování programu rozvoje obce zlevňuje a 

akcentuje místní znalost zpracovatelů. Zásadním nedostatkem této alternativy je potenciálně nižší 

odbornost zpracovatelů (zejména v menších obcích bez strukturovaného personálního zázemí), 

případně nižší úroveň invence ovlivněná prostředím a osobním vztahem k řešenému území. 

ANALÝZA 

socioekonomická analýza 
organizační analýza 
finanční analýza 
analýza vnějších vztahů  

 
Analytické závěry 

(SWOT) 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

strategie rozvoje 
program rozvoje 

akční plán 
 VYHODNOCENÍ 
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V případě, že se obec rozhodne pro zpracování programu rozvoje obce touto cestou, je vhodné 

přizvat ke spolupráci alespoň pro metodickou podporu a obsahové korekce externího partnera. 

V tomto případě dojde k ideální kombinaci znalostí místních expertů a know-how a 

profesionálního nadhledu externího partnera. 

 

Vzhledem k tomu, že program rozvoje obce je plánovací dokument, který má zásadní význam nejen 

na činnost jednotlivých municipálních orgánů, ale jeho posláním je především zvelebovat obec 

zejména pro vlastní obyvatele a subjekty, které v obci existují a působí, je nezbytné, aby se i tyto 

skupiny aktérů zapojily do všech úrovní řízení a realizace rozvojových záměrů, tedy i do úrovně 

plánovací. Cílem zapojení maximálního množství partnerů z území je zajištění maximálního konsenzu 

v rozvojových záměrech obce a tedy bezproblémová realizace programu rozvoje obce, která se 

zapojením ostatních účastníků musí nezbytně počítat. 

 

Zpracování programu rozvoje obce a jeho následná realizace se ve svých důsledcích dotýká všech 

občanů obce. Ve společnosti panuje představa, že obecní aparát, který jsme si ve volbách vybrali, 

zajistí veškerý rozvoj obce sám a my budeme jen z povzdálí sledovat, jestli činí dle našich představ. 

Takový směr uvažování svědčí do jisté míry o nevyzrálosti občanské společnosti. Částečně je však 

tento stav způsoben i vlastní obecní samosprávou, kdy volení představitelé obcí nepotřebují 

„komplikace“ v podobě názorů veřejnosti, o to spíš, jsou-li odlišné než jejich vlastní. Je však zcela 

nesporné, že jen rozvojový plán obce, který je konsensuálně přijatý co nejširší veřejností a se kterým 

se občané obce ztotožní, zaručí jeho bezproblémovou realizaci vedoucí k naplnění stanovených cílů. 

 

Veřejnost je třeba zapojit do procesu přípravy rozvojových plánů obce od samého začátku. Klíčová je 

přitom dokonalá informovanost. Občané města, podnikatelé, zástupci neziskových či jiných zájmových 

organizací musí mít v průběhu příprav a následně i vlastního zpracování programu rozvoje obce 

dostatečný přístup ke všem informacím, které se této aktivity města týkají. K nejběžnějším a 

osvědčeným informačním prostředkům patří místní obecní tisk a internetové stránky obce. Zejména 

v elektronické podobě by informace k veřejnosti měly plynout prakticky on-line. Další vhodnou formou 

informovanosti jsou informační letáky, veřejné vývěsky či obecní rozhlas. Tyto formy, byť nemohou 

přenést tak velký objem podrobných informací, jsou vhodným informačním médiem zejména proto, že 

dokáží oslovit i tu část veřejnosti, pro kterou jsou moderní formy komunikace zcela cizí. Po klíčové 

informační fázi je třeba v co nejširší míře podchytit názory veřejnosti. Vyzkoušenými formami neosobní 

komunikace jsou zejména: zřízení speciální e-mailové adresy, vytvoření veřejného fóra na webových 

stránkách a instalace sběrných boxů na veřejně přístupných místech (např. školy, obchody, pošta, 

zdravotnická zařízení) pro písemné požadavky či názory občanů. Velmi často, a při zpracování 

programu rozvoje obce se bez toho prakticky neobejdeme, je však třeba zásadní kroky, vstupy a 

výstupy programu rozvoje obce občanům představit a podrobně vysvětlit. Veřejná zasedání obecního 

zastupitelstva jsou však málo – většinou jsou na programu i jiné body k projednání a na vysvětlování a 

přínosnou diskusi k důležitým otázkám rozvoje města nezbude potřebný čas. To může způsobit 

rozčarování občanů a ztrátu jejich zájmu. Vhodnou formou je proto série speciálních setkání s občany 

vždy pouze k rozvoji obce a na konkrétní témata – ta musí veřejnost znát dopředu, pokud možno i 

s podklady, které jsou k těmto tématům již k dispozici. Právě nabídka projednávaných témat vysoce 

motivuje občany k účasti na těchto jednáních, protože to svědčí o koncepčnosti řízení celého procesu 

rozvojové přípravy a svědčí to o skutečném zájmu samosprávy o konkrétní názory občanů ke 

konkrétním tématům. Vhodnou doplňkovou formou je možné získat názory a představy i od nejmladší 

generace občanů obce - dětí, studentů. Vyzkoušenými metodami jsou zejména malířské či slohové 

soutěže na rozvojová témata, budoucnost obce, apod. 

 

Pro úspěšné zapojení veřejnosti do přípravy a zpracování programu rozvoje obce je důležitá i 

osobnost člověka zodpovědného za celý tento proces. V menších městech a obcích by to měl být 

nepochybně starosta, u větších a velkých měst může být touto vůdčí osobností i někdo jiný, avšak měl 
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by to být volený zástupce, měla by to být osobnost uznávaná co nejširší veřejností a tato osobnost by 

měla mít opravdu široký mandát obecního zastupitelstva. 

 

5.2.3 PROBLEMATIKA STANOVOVÁNÍ CÍLŮ V PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

 

Ve srovnání s podnikovým plánováním, kde sledované cíle vychází téměř výhradně z ekonomických 

parametrů, je problematika stanovování a hierarchizace cílů v plánování rozvoje obcí výrazně 

složitější. V obou případech je totožný požadavek na přiměřenost cílů, tj. stanovení cílů, které jsou 

reálně v programovacím období splnitelné a které se vzájemně nevylučují. Podstatně problematičtější 

je parametr měřitelnosti cílů, vzhledem k tomu, že naprostá většina cílů a následně realizovaných 

rozvojových záměrů směřuje k růstu životní úrovně, životního standardu či spokojenosti obyvatel obce. 

V této oblasti je obtížné stanovit jednotku, která např. úroveň spokojenosti bude měřit. V obdobné 

pozici je i požadavek na priorizaci cílů a to z následujících důvodů: 

 demokratická mnohonázorová společnost je charakteristická velkým množstvím různorodých 

potřeb a očekávání, 

 rozvojové aktivity obcí jsou charakteristické téměř výhradním poskytováním veřejných statků a 

služeb, 

 obec jako právnická osoba disponuje pouze omezenými zdroji (finanční, technické, personální), 

jejichž rozsah do značné míry nemůže efektivně ovlivnit. 

 

Pro priorizaci cílů či rozvojových záměrů obcí tedy neexistuje žádný sofistikovaný, jednoduše 

aplikovatelný nástroj. K rozhodování o prioritách jsou tak využívány buď metody komunitního 

plánování, nebo, a to ve většině případů, procedury politického rozhodování odpovídající zastupitelské 

demokracii. Vzhledem k výše uvedeným problémům s omezenými personálními zdroji mnohdy není či 

nemusí být politická priorizace socioekonomicky optimální či efektivní.  

 

 

5.2.4 ČLENĚNÍ PLÁNŮ A PLÁNOVACÍ ÚROVNĚ (V PRAXI ROZVOJE OBCÍ) 

 

Plány v oblasti regionalisticky lze v základním vymezení členit podle časového hlediska a věcné 

náplně, resp. zaměření plánu.  

 

5.2.4.1 Členění dle časového hlediska 

 

Strategické plánování - obdobně jako v podnikové praxi jsou i v oblasti regionálního rozvoje 

realizovány dlouhodobé / strategické plány s horizontem plnění 15 a více let, jejichž posláním je 

stanovit jednotnou linii rozvoje obce konsensuálně přijatou a do jisté míry garantovanou bez ohledu na 

změny ve složení komunálních orgánů. Tyto plány jsou charakteristické značnou věcnou obecností, 

avšak strategické cíle by měly být stanoveny co možná nejpřesněji včetně identifikace indikátorů 

plnění s uvedením vazeb na příslušné statistické či jiné objektivní ukazatele. 

 

Taktické plánování – střednědobý rozvojový plán. V praxi rozvoje obce je taktickým plánem myšlen 

program rozvoje obce (dle terminologického vymezení v zákoně o obcích). Jde již o konkrétní 

rozvojový plán zpracovávaný většinou na období působení jednoho obecního zastupitelstva, tzn. 4 

roky. V běžné praxi zpracování programů rozvoje obcí je tzv. strategická část obsažena přímo 

v taktickém dokumentu. Většina obcí tedy nezpracovává zvlášť strategický a zvlášť taktický plán. Toto 

spojení je ekonomicky efektivní (zlevňuje zpracování koncepčních dokumentů), logicky propojuje 

strategickou a taktickou úroveň řízení rozvoje obce a není v rozporu s žádnými metodickými postupy. 
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Operativní plánování – krátkodobý / akční plán zpracovávaný na období jednoho rozpočtového roku 

ve vzájemné provázanosti s obecním rozpočtem, resp. jeho nemandatorní částí. Jedná se o konkrétní 

aktivity, resp. projekty, které se v průběhu roku postupně realizují. 

 

5.2.4.2 Členění dle věcné náplně / zaměření plánu 

 

V praxi plánování regionálního rozvoje rozlišujeme 2 typy plánovacích nástrojů (dokumentů): 

 komplexní / územní plánovací dokument, 

 sektorový plánovací dokument. 

 

Územní plánovací dokument (nejedná se o územně-plánovací dokument) řeší problematiku rozvoje 

předmětného území komplexně, tzn., že obsahuje všechny relevantní socioekonomické složky, které 

v první fázi analyzuje a následně v návrhové (koncepční) části rozvíjí. Tímto způsobem jsou 

zpracovávány program rozvoje obcí a program rozvoje krajů. Komplexní přístup je též charakteristický 

pro Strategii regionálního rozvoje ČR, Národní strategický referenční rámec a regionální operační 

programy. 

 

Sektorový plánovací dokument se zabývá výhradně jednou rozvojovou oblastí na řešeném území, 

např. cestovní ruch, životní prostředí, doprava, apod. Sektorové plánovací dokumenty jsou obvyklé u 

velkých měst a u krajů a samozřejmě na úrovni národní politiky. U menších obcí a měst není 

s ohledem na rozsah a význam problematiky zpracování sektorových plánovacích dokumentů obvyklé 

ani žádoucí. Dílčí rozvojové oblasti jsou integrovány do programu rozvoje obce. Výjimkou mohou být 

dobrovolné svazky obcí, tedy uskupení vytvořené převážně za přesně definovaným účelem – např. 

rozvoj cestovního ruchu, odpadové hospodářství, zásobování pitnou vodou, apod. Pro tyto svazky 

naopak není žádoucí (smysluplné) zpracovávat komplexní socioekonomický dokument a mohou si 

vytvořit pouze dokument sektorový zaměřený na tu problematiku, kvůli které byl svazek založen.  

 

5.2.5 SHRNUTÍ 

 
Plánování je zcela nezbytná manažerská funkce. Od její aplikace v praxi se odvíjí kvalita a 

aplikovatelnost všech dalších manažerských činností. Plánování je zásadní nástroj pro určování 

rozvojového směru jakékoliv organizace. V rámci plánování dochází k analyzování současných 

podmínek, predikci budoucího vývoje a ke stanovování rozvojových směrů a cílů. Pouze na základě 

promyšleného a důsledně uplatňovaného plánování lze dosahovat žádoucích a efektivních výstupů při 

realizaci rozvojových záměrů. Absence plánování vede k ad hoc řešení aktuálních problémů, 

poskytuje prostor pro neefektivní a nesystémové rozhodování a vytváří prostředí pro obtížně 

kontrolovatelné či korupční jednání odpovědných osob či orgánů.  

Plánování lze charakterizovat jako rozhodovací proces volby cílů a prostředků k jejich dosažení. Jde o 
manažerskou aktivitu zaměřenou na analýzu a budoucí vývoj organizace, určující čeho a jak má být 
dosaženo. Plánování je výchozím procesem, který předchází výkonu všech ostatních manažerských 
funkcí. Plánování je základ kvalitního fungování každé činnosti. 
 
Základem efektivního plánování je precizní analýza, která procesně obsahuje sběr informací, dat a 
podkladů a provedení rozborů jednotlivých relevantních rozvojových faktorů z hlediska časového 
vývoje, prostorového dopadu a kauzálních vztahů. Analýza tvoří přímý argumentačně podložený vstup 
pro návrhovou část, která musí být definována reálně (obsahově, časově, procesně), dostatečně 
určitě (specifikace, harmonogram, odpovědnost, financování) a s jasným, logickým rozvojovým 
záměrem (tedy ne plošně).  
 
V rámci řízení rozvoje obcí je kritická absence plánovaných aktivit. Tato nedostatečnost je 
nejmarkantnější u malých obcí (z hlediska počtu obyvatel), avšak ani větší obce nerealizují tuto 
manažerskou funkci v žádoucím, tj. manažersky dostatečném rozsahu. Příčiny jsou přitom poměrně 
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různorodé. Významná pozornost v řešení manažerské funkce Plánování by proto měla být věnována 
tomu, aby se komplexní oblast plánování v obcích stala klíčovou součástí přípravy koncepčního a 
systémového rozvoje jednotlivých municipalit. 
 

5.2.6 PROBLÉMOVÉ (KRITICKÉ) ASPEKTY MANAŽERESKÉ FUNKCE PLÁNOVÁNÍ 

 
Klíčovými problémy manažerské funkce Plánování v oblasti řízení rozvoje obcí jsou: 
 

 absence plánovacího socioekonomického dokumentu, 

 nedostatečná úroveň vnímání významu plánování pro rozvoj obce představiteli obcí, 

 forma a stav koncepčního dokumentu (problematická metodika, kompletnost dokumentu, 
neaktuálnost), 

 využívání koncepčního dokumentu v praxi, 

 absence vyhodnocování realizace plánu, absence zpětných vazeb, 

 nízká informační a metodická úroveň znalostí samosprávných aktérů regionálního rozvoje 
v oblasti plánování, 

 nízká úroveň provázanosti a kompatibility interních rozvojových dokumentů (program rozvoje, 
územní plán, rozpočtový výhled). 

 

5.2.7 VÝZNAM PLÁNOVÁNÍ A EXISTENCE A VYUŽITÍ KONCEPČNÍHO DOKUMENTU 

ROZVOJE OBCE PRO ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCE 

 
Zásadním problémem je samotná existence koncepčního dokumentu pro rozvoj obce. Vzhledem 
k neexistenci právní úpravy municipálního plánování (s výjimkou územního), s ohledem na malou 
osvětu a neuplatňování motivačních nástrojů v rámci regionální politiky ve vazbě na plánovací procesy 
a výstupy, je situace v oblasti koncepční přípravy rozvoje obcí nepřehledná, neuspořádaná a 
nejednotná. Obce za koncepční dokumenty často vydávají pouze územní plány, případně seznamy 
investičních akcí či politické programy. Příčiny tohoto negativního stavu lze tedy obecně shrnout 
následujícím způsobem: 
 

 neexistence právní úpravy municipálního plánování (s výjimkou územního), 

 malá osvěta mezi představiteli základních územních samospráv, 

 neuplatňování motivačních nástrojů v rámci regionální politiky. 

 
Představitelé municipalit ve značné většině vnímají oblast plánování jako zbytečnou a s ohledem na 
vynaložené prostředky za neefektivní („pouze složka papírů, která obci nepřinese nic“). Tato 
informační a kvalifikační nedostatečnost společně s neznalostí manažerských procesů (obecných i 
specifických pro oblast základní územní samosprávy) jsou hlavními příčinami selhávání výkonu 
manažerské funkce Plánování. Bezprostředně souvisejícím problémem je způsob a míra využívání 
zpracovaného koncepčního dokumentu v praxi. I zde se objevuje zásadní nedostatek v podobě 
nesprávného nebo neúplného vnímání významu rozvojového dokumentu ze strany představitelů 
územních samospráv. 
 
Problémový okruh existence a využití koncepčního dokumentu rozvoje obce se zabývá řešením tří 
vzájemně propojených skutečností:  
 

 existence či neexistence rozvojového dokumentu v obci,  

 důvody neexistence rozvojového dokumentu,  

  využití existujícího dokumentu v praxi.  
 

Fatální nedostatky vykazuje koncepční příprava rozvojových dokumentů typu program rozvoje obce. 
Ve srovnání s ostatními koncepčními podklady je to až 4x horší. Naprostou většinu rozvojových 
dokumentů v obcích tvoří územní plány, resp. dokumenty v rámci územně plánovací dokumentace. 
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Z hlediska koncepčního zajištění rozvoje obcí lze konstatovat, že celá problematika je značně 
nejednotná, bez jakékoliv legislativní a metodické podpory a bez jakékoliv vazby na národní regionální 
politiku. Systém podpory regionálního rozvoje zakotvený v zákoně č. 248/2000 Sb. v platném znění 
ani zákon o obcích problematiku plánování, koncepčního a systémového řízení neřeší a neupravuje. 
Podrobně je tak legislativně upravena pouze oblast územního plánování, která však v sobě ve většině 
případů nezahrnuje v potřebné míře důležité socioekonomické faktory a přístupy k municipálnímu 
plánování. Těmto zásadním problémům v systému regionální politiky ČR zcela odpovídá i úroveň 
koncepční připravenosti obcí v regionálním rozvoji a jejich přístup k těmto otázkám. Socioekonomické 
plánování se jeví jako nepodstatné a nedůležité. Individuální přístup každé obce k této problematice 
způsobuje nepřehlednost a vzájemnou nekompatibilitu. Koncepční připravenost municipálního rozvoje 
je na velmi nízké úrovni.  
 
Důvody neexistence koncepčního rozvojového dokumentu jsou následující: 
 

 60% obcí se domnívá, že jim pro rozvoj jejich obce stačí jiné nástroje (např. územní plán), 

 17,1% obcí nemá dostatečné personální obsazení, 

 14,3% obcí se domnívá, že program rozvoje vůbec nepotřebuje, 

 8,6% obcí uvádí nedostatek finančních prostředků. 
 

Politické důvody nevnímá jako problém žádná z respondentských obcí. 

 
Z výše uvedeného lze odvodit, že za nepotřebný považuje koncepční rozvojový dokument pro řízení 
rozvoje obce téměř 3/4 obcí! Z hlediska velikostní struktury vnímají rozvojové dokumenty jako 
nepotřebné obce do 2000 obyvatel, naopak obce s počtem obyvatel vyšším než 2000 tento důvod 
neuvádí.  
 
Obce nejsou motivované k promyšlenému plánování a s ohledem na nastavený systém národních a 
evropských dotačních podpor a vzhledem k problematické ekonomické soběstačnosti nemají ani 
dostatečný důvod k plánování a realizaci koncepčních a systémovým kroků. Správně a dostatečně též 
nevnímají význam plánování v systému řízení rozvoje obce. Cílem rozvojových aktivit obcí je tak 
v mnoha případech pouze získat maximální objem dotačních prostředků. Tyto závěry potvrzuje 
zejména komparace otázky na existenci koncepčního dokumentu a využívání těchto dokumentů 
v praktické municipální politice.  
 
Z hlediska následné implementace zpracovaných rozvojových programů municipalit ukazují průměrné 
hodnoty, že pouhá třetina obcí vyvíjí své aktivity podle zpracovaného koncepčního dokumentu s cílem 
účelně a efektivně rozvíjet svou obec, tzn., že ho plně a intenzivně využívá. Lze říci, že další dvě 
třetiny obcí využívají dokument pouze jako zdroj informací či jako podpůrný dokument při žádostech o 
dotace. Jedno procento obcí ho dokonce nevyužívá vůbec. Nesprávná implementace rozvojové 
koncepce je dle výzkumného zjištění typická pro malé obce. 
 
Lze statisticky dokumentovat, že existenci, resp. neexistenci rozvojového dokumentu a jeho relevantní 
implementaci je z hlediska velikostní struktury obcí možné vnímat jako obecný problém. Nejkritičtější 
situace je v obcích s počtem obyvatel do 200 (socioekonomicky nejzranitelnější obce). 
 

Cílem je tedy zvýšení úrovně plánování v obcích, a to jak z hlediska kvantitativního, tj. nárůst pokrytí 
municipalit relevantními socioekonomickými koncepčními rozvojovými dokumenty, tak z hlediska 
implementačního, tedy realizace plánovaných aktivit v rámci rozvoje obcí, resp. praktické využití dobře 
zpracovaných rozvojových dokumentů. Oba tyto aspekty primárně vychází z pochopení významu 
plánování a jeho důležitosti a praktické užitečnosti pro rozvoj obce. 

 

5.2.7.1 Proces řešení problému 

 

 Definování významu plánování pro rozvoj obce: Realizace osvětových kroků pro 
zajištění vnímání potřebnosti plánování a funkčního rozvojového dokumentu ze strany 
rozhodovacích orgánů obce (členů zastupitelstva). Tento procesní krok je součástí 
vstupního školení volených zastupitelů s účastí úředníků (viz kap. 1.2.7). 
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 Pochopení procesu plánování (metodika, aktéři, formulace výstupů) ve vztahu 
k implementaci rozvoje: Realizace cílené informační kampaně pro zajištění vnímání 
procesu plánování a jeho jednotlivých částí jako nástroje následné úspěšné realizace 
rozvojových aktivit obce. 

 
Cílovými skupinami, které musí být zapojeny do procesu, jsou rozhodovací orgány obcí, resp. volení 
představitelé územních samospráv a odpovědní pracovníci obecních úřadů. Za rizika lze považovat 
nezájem volených představitelů obcí nebo nevůli orgánů regionální politiky k realizaci osvěty, 
zavedení legislativních nástrojů a motivačních prvků. 
 

5.2.7.2 Nástroje 

 

 Vstupní školení volených zastupitelů (s účastí úředníků) – viz kap. 1.2.7 
 

 Doporučená struktura koncepčních plánovacích rozvojových dokumentů: Tento 
nástroj směřuje k vytvoření srozumitelné metodiky zpracování municipálních rozvojových 
programů (např. i s využitím interaktivních SW postupů). Rámcová metodika umožní 
orgánům obcí samostatně monitorovat stav a vývoj obce a plánovat její další rozvoj. 
Orgánům regionální politiky na národní a regionální úrovni umožní jednotná struktura 
dokumentů lepší orientaci v potřebách území a snadnější formulaci regionální politiky a 
jejích nástrojů.  

 

5.2.7.3 Kontrolní mechanismus 

 

 Kontrola procesu: Průběžná kontrola účasti na zvyšování kvalifikace volených představitelů 
a pracovníků úřadů v řešené problematice (jmenný seznam účastníků vzdělávání, obsah 
vzdělávací akce, časový rozsah, studijní materiály). 

 

 Kontrola výstupů: Hodnocení koncepčnosti rozhodování v oblasti rozvoje obce (zhodnocení 
uplatňování koncepčních zásad při přípravě a realizaci rozhodování v obci v otázkách 
municipálního rozvoje). 

 
 

5.2.8 CHARAKTERISTIKA A KVALITA KONCEPČNÍHO ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU 

 
Tato kapitola je orientována na obsahovou stránku koncepčního rozvojového dokumentu. 
V podmínkách ČR neexistuje celostátně uznávaná a aplikovaná metodika zpracování takového typu 
dokumentu. Instituce či zpracovatelské organizace, které se zabývají socioekonomickými dokumenty, 
prezentují své přístupy, terminologii, postupy, vnitřní uspořádání, řešené obsahové prvky, apod. zcela 
individuálně a jedinečně. V rámci řešené problematiky je charakterizován okruh problémů ve vztahu 
k charakteristice a zpracovatelské kvalitě rozvojového dokumentu.  
 
Téměř polovina obcí (v případě, že má k dispozici koncepční dokument) nezpracovává svou koncepci 
komplexně. Převažuje střednědobý plán v podobě priorit zastupitelstva pro volební období (určitá 
forma „programového prohlášení“) – tuto skutečnost uvádí více než 30% obcí, pouze dlouhodobé vize 
bez konkretizace si stanovuje 15% obcí. I v této oblasti je prokazatelná trendová shoda u obcí 
z velikostních kategorií 201-500 a nad 2000 obyvatel.  
 
Jaké zásadní výstupy vyplývají z provedené analýzy v rámci řešeného výzkumného projektu? 
 
Téměř polovina obcí si zpracovává dokument vlastními silami, u malých obcí do 200 obyvatel jsou to 
až dvě třetiny. S ohledem na personální základnu těchto obcí lze uvedený trend hodnotit jako značně 
problematický ve vztahu k očekávaným žádoucím efektům plánovací činnosti. Vyšší podíl vlastního 
zpracování je i ve velikostní kategorii obcí 501-2000 obyvatel.  
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Téměř polovina obcí se zpracovanými strategickými rozvojovými dokumenty nepovažuje za nutné 
zveřejňovat na svých internetových stránkách informace o procesech přípravy a vytváření těchto 
dokumentů (47,1%). Druhá polovina obcí o těchto procesech veřejnost informuje, přičemž podrobné 
informace poskytuje 23,5%, stručné 29,4%. Absence informací o postupu přípravy koncepčního 
rozvojového dokumentu je, z hlediska zajištění maximálního konsenzu v rámci plánovaných aktivit, 
který ve střednědobém i dlouhodobém horizontu výrazně ovlivní celkový rozvoj obce, klíčovým 
problémem. Bez podpory veřejnosti, která díky informační bariéře nemá možnost do plánovacího 
procesu vstoupit, je takový rozvojový dokument pouze proklamací současného zastupitelstva.  
 
Přes 70% obcí, které mají zveřejněn strategický rozvojový dokument na svých internetových 
stránkách, uvádí, jakým způsobem byl schvalován. Schválení programu rozvoje obce je dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích zcela v kompetenci obecního zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že zasedání 
obecního zastupitelstva je vždy veřejné, tedy i všechna usnesení jsou veřejná, není jediný důvod 
k tomu, aby rozhodnutí o schválení koncepčního rozvojového dokumentu obce nebylo zveřejněno. 
S ohledem na tento fakt je možné považovat uvedené procento za nízké, resp. vypovídající o vnímání 
závažnosti rozhodnutí tohoto typu ze strany orgánů municipalit.  
 
Pouze 56% obcí, které mají zveřejněný koncepční rozvojový dokument na svých internetových 
stránkách, má dokument kompletní – obsahující analytickou i návrhovou část s členěním na klíčové 
oblasti rozvoje. 44% obcí má tyto dokumenty nekompletní, tzn., že obsahují jen některé části. 
Kvalitativně se nejedná o příznivý závěr z hlediska MČ Plánování ani Informování v segmentu 
informací o koncepčním dokumentu. Z hlediska celkového pohledu na respondenční vzorek je situace 
samozřejmě výrazně horší – pouze necelých 8% obcí disponuje kompletním strategickým rozvojovým 
dokumentem a necelých 6% nekompletním dokumentem. 
 
100% obcí, které zveřejňují svůj strategický rozvojový dokument na svých internetových stránkách, má 
k dispozici aktuální dokument vč. období, které zahrnuje i rok zkoumání, tj. rok 2008. Pokud bychom 
brali tedy za základ tyto obce, je situace jednoznačně pozitivní. Výrazně jiná je však už situace, pokud 
bereme v potaz obce, které o sobě zveřejňují informace na internetu (tzn., že buď disponují vlastními 
webovými stránkami, nebo mají informace na hostovských stránkách), anebo dokonce celý 
respondentský vzorek. Zaměříme-li se na něj, pak v průměru pouze 13% disponuje aktuálním 
rozvojovým dokumentem a celých 88% nikoliv. Závěrem lze tedy konstatovat, že celková situace je 
velmi problematická. 
 
Z obcí, které zveřejňují svůj koncepční rozvojový dokument, prezentovalo jeho plán implementace na 
internetových stránkách ca 40% obcí, přičemž z toho 23,5% v konkrétní podobě včetně odpovědnosti, 
termínů atd., a 17,8% alespoň v obecných konturách. Téměř v 60% případů nebyl proces na 
stránkách obcí prezentován. Po vztažení na celý respondenční vzorek můžeme zkonstatovat, že plán 
implementace strategického rozvojového dokumentu má zpracován a uveřejněn pouze něco málo 
přes 5% obcí, a z toho jen 3,1% precizně, resp. konkrétně. 
 
Monitoring průběhu implementace strategického rozvojového dokumentu prezentovalo na svých 
internetových stránkách cca 12% obcí, přičemž u 5,9% obcí byly uvedeny periodické hodnotící zprávy 
a u 5,9 % obcí byl proces naplánován a na stránkách prezentován. V 88,2 % případů nebyl proces na 
stránkách obcí uveden. Při bližší analýze bylo zjištěno, že informace na svých webových stránkách 
měly pouze obce o velikosti nad 2000 obyvatel. Tento výsledek opět ukazuje na informační a 
komunikační bariéru při přípravě rozvojových dokumentů obcí, resp. přípravě budoucího 
municipálního rozvoje. Nepříliš dobré výsledky potvrzuje promítnutí získaných dat na celý 
respondenční vzorek, kdy pouhá necelá 2% obcí uveřejňují výsledky monitoringu strategických 
rozvojových dokumentů. Toto zjištění je velice negativní a opět potvrzuje závěry o nesystémovém a 
nekoncepčním řízení rozvoje obcí. 
 
Více než tři pětiny obcí mají ve svých koncepčních dokumentech pro rozvoj obce zahrnuty priority pro 
předkládání žádostí na čerpání dotací z EU či ČR, jedna pětina nikoli. Zmíněné tři pětiny obcí také 
koncepční dokument k žádostem o dotace plně využívá. Koncepční dokumenty zbývající části obcí 
priority pro čerpání dotací sice obsahují, nicméně jsou využívány jen velmi málo nebo vůbec. 
Specifikace opatření financovatelných z externích zdrojů do koncepčních dokumentů obcí je zcela 
v pořádku. Ve vazbě na rozbor předchozích otázek lze však konstatovat, že dotační politiky, resp. 
možnosti získat dotace pro obec, jsou prvním a mnohdy jediným motivem pro zpracování rozvojového 
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plánu obce. Dokumentuje to zcela jasně nesystémový a účelový přístup k řízení rozvoje obcí bez 
ohledu na zásadu udržitelnosti.  
 
Z hlediska kategorizace obcí vykazují největší problémy v této oblasti stejně jako v případě PO č. 1 
malé obce do 200 obyvatel. 
 
Výzkum z hlediska charakteristiky a kvality koncepčního rozvojového dokumentu věnoval pozornost 
zejména otázkám způsobu zpracování dokumentu a procesu tvorby, dále aktuálnosti a kompletnosti 
koncepce, schvalovacímu procesu, formě a aplikaci implementačních a monitorovacích prvků. 
Výzkum též zjišťoval míru orientace rozvojového dokumentu na oblast získávání dotačních 
prostředků. 
 
 

5.2.8.1 Proces řešení problému 

 

 Projednání a schválení záměru zpracovat koncepční rozvojový dokument:  Účelem je 
zajištění poskytnutí prvotní informace zastupitelstvu obce, schválení záměru. 

 

 Volba způsobu a postupu zpracování koncepčního rozvojového dokumentu:  

 Forma koncepčního rozvojového dokumentu 
 Způsob zpracování 
 Proces a metodika zpracování 

 
V  tomto procesním kroku bude definován způsob zpracování koncepčního rozvojového 
dokumentu. Nejprve bude zvolena forma dokumentu, která bude nejlépe odpovídat 
rozvojovým potřebám obce, tj. bude vymezeno obsahové zadání dokumentu a jeho struktura. 
Dále bude určen způsob zpracování – zda dokument bude obec zpracovávat vlastními silami, 
ve spolupráci s externím zpracovatelem, anebo čistě dodavatelsky. Nejvhodnější způsob bude 
zvolen po srovnání a zvážení všech kladů a záporů, jež s sebou jednotlivé způsoby 
zpracování přináší. Nakonec bude stanoven způsob zpracování, tj. budou definovány použité 
metody a určeny jednotlivé kroky procesu zpracování včetně harmonogramu a určení aktérů 
zapojených do procesu zpracování včetně jejich role (časové, významové) a také publicity 
procesu. Určení procesu bude zahrnovat i odpovědnost aktérů. 

 

 Vlastní zpracování koncepčního rozvojového dokumentu: Postup zpracování dle 
vybraného způsobu a postupu v režimu schváleného procesu. 

 

 Projednání a schválení koncepčního rozvojového dokumentu: Účelem je dosáhnout 
zastupitelského konsenzu v rámci koncepčního rozvojového dokumentu z důvodů zajištění 
následné bezproblémové realizace   

 

 Publicita koncepčního rozvojového dokumentu: Účelem je zajistit informační toky směrem 
ke stávajícím aktérům regionálního rozvoje v řešeném území a dalším relevantním cílovým 
skupinám – ve všech fázích přípravy, tvorby a existence koncepčního rozvojového dokumentu 
– tvorba, realizace, monitoring, aktualizace. 

 

 Realizace koncepčního rozvojového dokumentu: Účelem je definování a naplňování 
implementačních atributů (odpovědnost, náklady/přínosy, zdroje, termíny, partnerství) dle 
stanovené priorizace. 

 

 Hodnocení realizace koncepčního rozvojového dokumentu: Smyslem je vyhodnocení 
realizovaných opatření koncepčního rozvojového dokumentu, porovnání se zamýšleným 
stavem, vyvození důsledků při nesplnění programu, definování příčin, zajištění zpětné vazby 
do aktualizovaného koncepčního rozvojového dokumentu. S výstupy hodnocení budou 
seznámeny orgány obce, představitelé obce a také široká veřejnost, smyslem je seznámit je 
s plněním koncepčního rozvojového dokumentu, úspěchy i neúspěchy a předložit ke 
schválení varianty řešení dalšího postupu. 
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 Aktualizace koncepčního rozvojového dokumentu: Účelem je revidovat stávající 
koncepční rozvojové dokument prostřednictvím výsledků dílčí realizace a navrhnout další 
postup v oblasti municipálního rozvoje. 

 
 

Cílovými skupinami (aktéry procesu) jsou: 

- volení představitelé obce (rozhodovací orgán obce, iniciátor), 
- úředníci (výkonný aparát obce), 
- rozvojové agentury, instituce, organizace (realizátor rozvojových dokumentů), 
- podnikatelská sféra (aktér regionálního rozvoje), 
- NNO (aktér regionálního rozvoje, 
- veřejnost (aktér regionálního rozvoje). 

 
Problémy, které se mohou vyskytnout, jsou např. podcenění významu municipálního plánování, 
nezájem obce a jejích představitelů, nezájem ostatních aktérů regionálního rozvoje, osobní averze, 
vnitřní rozpory mezi jednotlivými aktéry a v orgánech obce, manažerská neschopnost / nevůle, 
podcenění veřejnosti jako aktéra municipálního rozvoje nebo obava přijmout odpovědnost / 
rozhodnout. 
 

5.2.8.2 Nástroje 

 

 Metodika zpracování koncepčního rozvojového dokumentu: Podrobná „step by step“ 
metodika zpracování koncepčního rozvojového dokumentu se specifikací zpracování 
jednotlivých částí, datových zdrojů, návrhu zpracovatelských přístupů a metod. 

 

 Procesní metodika koncepčního rozvojového dokumentu: Doporučené postupy 
projednávání koncepčního rozvojového dokumentu, zapojování veřejnosti, komunikace 
s pracovními skupinami, doporučené harmonogramy, specifikace výhod a nevýhod 
jednotlivých forem zpracování z procesního hlediska. Tento krok je úzce svázán 
s manažerskou činností Informování a komunikace. 

 

5.2.8.3 Kontrolní mechanismus 

 
Kontrolní mechanismus musí proběhnout na všech stupních procesu jednotlivě. Stejně tak kontrola 
výstupů nesmí být opomenuta. Kontrolní postup je stejný jako v předchozích kapitolách, tzn. 
Stanovení odpovědností, hodnotících kritérií, indikátorů, periodické hodnocení dle těchto kritérií a 
indikátorů a přijetí nápravných opatření. 
 
 

5.2.9 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ 

 
Tato kapitola je zaměřena na zajištění provázanosti a vzájemné kompatibility relevantních rozvojových 
dokumentů obce a dalších klíčových územních dokumentů (sousední municipality, mikroregiony, kraj, 
region soudržnosti, Strategie regionálního rozvoje ČR, apod.). Obec nemá ze zákona povinnost 
plánovat, avšak některé plánovací dokumenty je povinna sestavovat – územní plán (v definovaných 
případech) a rozpočtový výhled. Obec je též integrální součástí širšího území (regionu) a v zájmu 
integrace různých aktivit na jedné straně a zajištění dostatečné konkurenceschopnosti na straně 
druhé je žádoucí zajistit v alespoň minimální míře funkční kompatibilitu vlastních rozvojových aktivit 
s aktivitami širšího zázemí (typickým příkladem mohou být liniové infrastrukturní akce).  
 
V první fázi této problematiky je řešena otázka rozpočtového výhledu jakožto ze zákona povinného 
dokumentu, který má charakter plánu aktivit obce s promítnutím do rozpočtové představy. V druhé fázi 
je posuzováno zajištění návaznosti municipálních dokumentů na další relevantní rozvojové koncepce 
řešeného území. 
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90% obcí má zpracovaný rozpočtový výhled (zásady tvorby rozpočtu a jeho priority), z nichž více než 
dvě třetiny tento plán využívá a pravidelně aktualizuje. Jedna čtvrtina všech obcí rozpočtový výhled 
buď má, ale nevyužívá ho, nebo ho nemá vůbec. I přesto, že je zpracování rozpočtového výhledu pro 
obce povinné, je jeho uvedená absence u 10% obcí poměrně vysoká. Dalším problémem je metodické 
vymezení zpracování rozpočtového výhledu, kdy nejsou stanoveny zásadní parametry, podrobnost a 
struktura. Není též sjednocen postup zpracování a očekávané výstupy. Jednoznačně lepší výsledky 
jsou dosahovány v případě, že povinnost pro zpracování dokumentu je zákonem stanovená. To 
potvrzuje i zjištění, že jednou z hlavních příčin neexistence rozvojových dokumentů obcí je absence 
legislativní opory. Rozpočtový výhled vzhledem k tomu, že je pro obce jeho zpracování ze zákona 
povinné, by mohl být dobrým nástrojem plánování municipálního rozvoje i přesto, že se zabývá 
výhradně akcemi vyžadujícími přímé finanční plnění z rozpočtu obce. Pokud by byl definován širší 
rámec pro zpracování (metodika, struktura, způsob zpracování, definované výstupy), mohl by se stát 
alespoň minimálním koncepčním základem řízení rozvoje obcí. 
 
Pozitivní je fakt, že většina obcí dbá na návaznost a kompatibilitu svých jednotlivých koncepčních 
dokumentů a na další relevantní koncepce v širším území.  
 
Zajištění vzájemné vnitřní provázanosti všech vlastních obecních koncepcí (komplexních, případně 
sektorových) a vnější kompatibility s dokumenty sousedících obecních samospráv a další územních 
celků (DSO, kraje, regiony soudržnosti, apod.) by mělo být jednou z priorit plánování rozvoje obce. 
Dále je potřeba zajistit v obcích efektivní a účelné zpracování rozpočtového výhledu, který může být 
minimálním základem pro municipální programový dokument. Důvodem je vytvoření funkčního 
vnějšího partnerství na jedné straně a dostatečného prostoru pro zvyšování vlastní 
konkurenceschopnosti na straně druhé. 

 

5.2.9.1 Proces řešení problému: 

 

 Sladění záměrů relevantních strategických rozvojových dokumentů obce: Základním a 
výchozím dokumentem pro rozvoj obce by měl být koncepční rozvojový dokument, z něhož by 
měly vycházet a na němž by měly být postaveny ostatní strategické dokumenty (územně 
plánovací dokumentace, rozpočty a rozpočtové výhledy, sektorové dokumenty). Pokud se 
obec nachází v situaci, že koncepční rozvojový dokument nemá a teprve jej vytváří, pak se 
sladění ostatní strategické obecní dokumentace stane automaticky součástí procesu přípravy 
dokumentu (v rámci analýzy). Pokud obec dokument již má, pak právě on je výchozí 
platformou i pro ostatní strategické dokumenty. Tento procesní krok je úzce svázán 
s procesem Charakteristika a kvalita koncepčního rozvojového dokumentu manažerské 
funkce Plánování (kap. 4.2.8). Účelem je soulad strategických dokumentů obce, úspěšná 
realizace plánovaných projektů. 

 

 Evidence a vyhodnocení záměrů relevantních strategických rozvojových dokumentů 
vyšších a ostatním územních celků: Jedná se zejména o strategické rozvojové (případně 
sektorové) dokumenty kraje, DSO / MAS / mikroregionu a ostatních municipalit v zájmovém 
území obce. Tento krok je součástí procesu přípravy a tvorby koncepčního rozvojového 
dokumentu obce (v rámci analýzy). Tento procesní krok je úzce svázán s procesem 
Charakteristika a kvalita koncepčního rozvojového dokumentu manažerské funkce Plánování 
(kap. 4.2.8). Smyslem je monitoring plánovaných rozvojových záměrů sousedních lokalit a 
regionů, multiplikace plánovaných a realizovaných projektů.  

 

 Specifikace návrhu doporučené metodiky pro zpracování rozpočtového výhledu: 
Účelem je zjednodušení přímé zpracovatelské činnosti obce, částečné nasměrování metodiky 
pro potřeby širšího municipálního plánování. 

 

 Zpracování vlastního rozpočtového výhledu: Splnění zákonné povinnosti, sestavení 
reálného finančního plánu pro řízení rozvojových aktivit obce. 
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5.2.9.2 Nástroje 

 

 Metodické doporučení v oblasti evidence relevantních koncepčních dokumentů a 
jejich obsahu: Návrh struktury dokumentu mapujícího okolní koncepční výhledy ve vztahu 
k vlastní struktuře rozvojových dokumentů obce. 
 

 Manuál zpracování rozpočtového výhledu: Souhrn doporučení pro postup a obsah 
zpracování rozpočtového výhledu, specifikace významu a možností využití pro rozvoj 
obce. 
 

 

5.2.9.3 Kontrolní mechanismus  

 
Kontrolní mechanismus musí proběhnout na všech stupních procesu jednotlivě. Stejně tak kontrola 
výstupů nesmí být opomenuta. Kontrolní postup je stejný jako v předchozích kapitolách, tzn. stanovení 
odpovědností, hodnotících kritérií, indikátorů, periodické hodnocení dle těchto kritérií a indikátorů a 
přijetí nápravných opatření. 
 
 

5.2.10 ZÁVĚR 

 
Celkově lze oblast manažerské činnosti Plánování hodnotit jako značně problematickou. Kritická 
situace je přitom v malých obcích, kde je plánování jednoznačně podceňováno, stejně tak i oblast 
informování obyvatelstva o plánovaných rozvojových záměrech. Je nutné nejen vysvětlit starostům i 
pracovníkům obecních úřadů význam funkce plánování a zapojování veřejnosti do rozvojových plánů, 
ale je také nezbytné poučit občany o možnostech získávání informací od svých zastupitelů. Zároveň je 
nutné veřejnosti vysvětlit možnosti, jakými se mohou občané sami zapojit do procesů přípravy a 
realizace rozvojových plánů obce. 
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6 MANAŽERSKÁ FUNKCE INFORMOVÁNÍ A KOMUNIKACE 

 

 

Na počátku této kapitoly je vhodné objasnit základní rozdíly mezi oběma pojmy „Informování a 

komunikace“: pro účely našeho výzkumu budeme informování používat ve smyslu jednostranné 

komunikace, a to od obce (úřadu) k veřejnosti.  

 

Komunikaci potom budeme chápat jako oboustranný proces, tedy vzájemné předávání informací, 

reakcí, nápadů či podnětů jak směrem z úřadu k veřejnosti, tak i od veřejnosti k úřadu. 

 

 

6.1 OBECNÝ POPIS MANAŽERSKÉ FUNKCE INFORMOVÁNÍ A 
KOMUNIKACE 

 

 

6.1.1 INFORMOVÁNÍ 

 

Informování, resp. informace, nepatří mezi základní manažerské funkce (plánování, organizování, 

rozhodování, kontrola), ovšem v procesu řízení plní informace několik rolí a v podstatě je nezbytná pro 

všechny manažerské funkce. My se na informování budeme dívat z výše uvedeného pohledu 

(jednostranný tok informací), ačkoliv v následujícím textu se na tuto funkci podíváme z širšího 

hlediska. 

 

Informaci jako zdroj rozvoje můžeme považovat za obnovitelný zdroj, který svým užitím neztrácí svoji 

hodnotu. Pouze pokud poskytuje informace, resp. její znalost, konkurenční výhodu pro některý 

z dotčených subjektů před ostatními, potom se jedná o zdroj neobnovitelný. Pojem informace má 

mnoho významů, záleží na tom, v jakém kontextu je používán. V běžné řeči považujeme za informaci 

vědění, které můžeme předávat dál. V informatice tvoří informaci kódovaná data, která lze vysílat, 

přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Opakem informace je dezinformace, která 

může být neúmyslná, ale také záměrná. 

 

Užitečná informace by měla mít následující vlastnosti: 

 včasnost a dostupnost, 

 obsah: informace by měla být aktuální, relevantní, pravdivá, objektivní a přiměřená, 

 vhodný formát, 

 přiměřená cena a odpovídající užitná hodnota, 

 legálnost. 

 

Problémem dnešní doby je zahlcenost informacemi. Dnes a denně dostáváme velké množství 

informací z okolního světa k nejrůznějším tématům a může být problém informace roztřídit a vzít si 

z nich to důležité. 

 

Pokud se jedná o informační systémy, pak zde dochází v posledních letech k významnému pokroku.  

Vývoj počítačové techniky významně usnadnila pořizování a zpracování dat, ovšem informační systém 

nepředstavuje pouze soubor technických prostředků. 

Mezi základní funkce informačních systémů patří následující: 

 pořizování, 

 sběr, 

 přenos, 
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 zpracování informací, 

 distribuce, 

 prezentace (ve srozumitelné formě), 

 ochrana informací. 

 

Informační systémy můžeme rozdělit do dvou základních směrů: 

 nepočítačové informační systémy 

 výhody nepočítačových systémů: 

- nezávislost na technických prostředcích a zařízeních (data na CD si za 50 let 

třeba nikdo nepřečte), 

- přirozenost z hlediska čtení, aktualizace záznamu, archivace, 

- evidence, snadnost zjištění ztráty dokumentu a autentizace původce, 

- snadná realizace změn v postupu zpracování a vyřizování dokumentu (pouze 

administrativní změny v organizaci). 

 nevýhody nepočítačových systémů: 

- nevhodné pro hromadné zpracování, třídění a vyhledávání souborů údajů, 

- pomalý přenos informací. 

I v současné době mají klasické informační systémy, založené na dokumentech, význam. Jsou 

vhodné zejména pro informační podporu jednotlivých pracovníků, kde se nevyžaduje práce v reálném 

čase.  

 

 počítačové informační systémy 

 výhody počítačových systémů: 

- přenos dat elektronicky na libovolnou vzdálenost se zanedbatelným 

zpožděním, snadnost kopírování a archivace dat, 

- schopnost zpracovávat velké objemy dat a získat informace ze širokého 

spektra zájmových oblastí, 

- odezvy na informační požadavky v psychologicky přijatelných lhůtách, 

- schopnost vytvářet nové způsoby procesních a pracovních postupů, založené 

na možnostech ICT, 

- možnost prezentovat informace v obrazové, akustické a znakové formě, 

statickou nebo dynamickou scénou, 

- snadná distribuce softwaru libovolnému počtu uživatelů, 

- relativně nízké náklady na pořízení hardware. 

 

 nevýhody počítačových systémů: 

- obtížně specifikovatelné detailní požadavky na informační potřeby, 

- složitý, časově dlouhý a nákladný proces návrhu, výstavby, inovace a 

provozu informačního systému, 

- závislost fungování informačního systému na zdroji a dodávce el. energie, 

- relativně krátký životní cyklus hardwaru a softwaru, způsobený agresivní 

marketingovou politikou výrobců ICT a krátkým inovačním cyklem ICT, 

morálním opotřebením, 

- složitá informační podpora špatně strukturovaných problémů,  

- závislost činnosti organizace na fungování informačního systému, na 

technologiích a počítačové gramotnosti personálu, 

- riziko nadbytečnosti dat, 

- nutnost ochrany dat v počítačových sítích. 

Počítačové informační systémy jsou fenoménem dnešní doby. Bez počítače se již neobjedeme nejen 

v práci, ale často i v osobním životě. Počítačová gramotnost je dnes vyžadována stejně jako umění 

číst, psát a počítat. Zároveň roste význam informací. 
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Informační management je samostatný manažerský obor, který systémově rozvíjí poznatky o 

účelném využití informačních procesů, technologií a specialistů k informační podpoře chodu 

organizace. 

 

Cílem informačního procesu je poskytnout maximálně vyhovující služby za minimální ceny 

maximálnímu počtu uživatelů s minimální administrativní náročností v optimálním čase a v optimální 

formě. Základním informačním zdrojem je dokument. 

 

V podnikatelské i rozpočtové sféře jsou značně rozšířena tzv. informační střediska. Ta podnikatelská 

můžeme rozdělit takto: 

 informační služby: knihovnické, rešeršní, archivní, ostatní, 

 expertní: vyhodnocování informací, odborné poradenství, ostatní, 

 propagační: distribuce informací, informačně-osvětová, ostatní, 

 doplňková: překladatelská, ostatní. 

 

Pro naše účely bychom mohli použít především propagační služby „informačního střediska“. Jedná se 

o prezentaci organizace navenek, způsobu distribuce informací. Jinak je do této služby zahrnuta i 

práce s informacemi uvnitř organizace (přímý informační servis, intranet, ediční aktivita apod.). 

 

Cílem informačních středisek rozpočtové sféry je především poskytovat informační služby co 

nejširšímu okruhu zájemců, většinou bezplatně. V tomto případě je informační management zaměřen 

především na propagační a informační činnost, tedy distribuce letáků a informačně-osvětová činnost, 

poskytování informačních služeb a komunikaci s veřejností. Hlavně jde o zvýšení informovanosti, 

zvýšení počtu turistů, propagace a zvýšení zájmu o město apod.  

 

Informační střediska rozpočtové sféry můžeme rozdělit na 3 základní druhy: 

 

 Centrální informační střediska – výchozí informační místo pro informování odborníků, 

zájemců i širší veřejnosti z nejrůznějších oblastí, např. pro EU, při vysokých školách, 

vědeckých pracovištích apod. 

 

 Regionální informační střediska – podrobnější informování veřejnosti určitého regionu z co 

nejširší oblasti zájmů a potřeb, např. Regionální evropská informační střediska, regionální 

informační a poradenská centra, agentury regionálního rozvoje, turistická střediska apod. 

 

 Místní informační střediska – informační a poradenské služby v rámci konkrétní lokality, 

např. městská informační střediska, která poskytují především informace o pamětihodnostech, 

turistických a kulturních zajímavostech, informace o ubytovacích a stravovacích možnostech, 

o sportovním vyžití a nejrůznějších akcích apod. 

 

Základní služby poskytované informačními středisky v nepodnikatelské sféře se liší od těch 

poskytovaných v podnikatelské sféře, ovšem cíl zůstává stejný u obou typů, a to poskytovat 

maximálně vyhovující informační služby za minimálních nákladů maximálnímu počtu uživatelů za 

minimální administrativní náročnosti v optimální požadované formě. 

 

Obecně jsou požadavky na předávání informací následující: 

 

 jasně definovaný záměr – musí být zřejmé, čeho chceme poskytnutím informace dosáhnout 

(předání informace, změna postoje příjemce, pozvání,…), 

 konkrétnost a stručnost – informace musí mít konkrétní stručný obsah, kterému příjemce 

porozumí, není vhodné kalkulovat s předvídavostí či domýšlením, 
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 srozumitelnost podání – je nezbytné odstranit veškeré rušivé momenty, které by mohly ovlivnit 

srozumitelnost informací (informační šum), 

 srozumitelný jazyk – je nutno používat jazyk, kterému příjemce rozumí (není vhodné používat 

vysoce odborné výrazy či nevysvětlené zkratky), 

 dávkování – příliš mnoho informací „zahltí“ příjemce a blokuje kvalitu jeho příjmu, příliš málo 

informací může příjemce znejistit, 

 jednoznačnost informací – informace musí mít jednoznačnou vypovídací hodnotu, vzájemně si 

nesmí odporovat, ani být nejasná, 

 otevřenost – odesílatel by měl relevantní informace, své potřeby, postřehy případně i pocity 

předávat zcela otevřeně, 

 forma – komunikovaný obsah a předávané informace by měly mít přiměřenou formu, při 

dodržování zásad etiky a slušnosti, 

 verifikace – odesílatel si má ověřit, jestli příjemce předávané informace správně pochopil, jestli 

mu rozumí. 

 

Hlavní cíle Public Relations: 

 získat podporu, pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce nebo činnost organizace, 

 vyjadřovat zájmy organizace vůči veřejnosti, 

 informovat a tím získávat důvěru veřejnosti, 

 přesvědčit cílovou skupinu o užitečnosti nebo důležitosti záměrů, 

 vyjednávat, komunikovat s veřejností, 

 vytvářet nebo zlepšovat image organizace, 

 sladit zájmy veřejnosti a organizace, zajistit vzájemné porozumění, 

 omezovat možnost vzájemných konfliktů a napětí, 

 upravovat politiku organizace, její postupy a akce, aby nebyly v rozporu s veřejným zájmem a 

s potřebami přežití organizace, resp. aby byly vzájemně prospěšné pro organizaci a její veřejnost. 

 

 

6.1.2 KOMUNIKACE 

 

Komunikace v našem pojetí představuje dvousměrný tok informací, resp. oboustranné předávání 

informací mezi úřadem a občany. Základem komunikace je naslouchání. To platí jak v osobním životě 

každého z nás, tak i v komunikaci mezi úřadem a občany. 

 

Komunikaci můžeme rozdělit na: 

 verbální, tedy komunikace slovem či písmem, 

 neverbální, tedy komunikace gesty, mimikou, apod.; jiný název je také řeč těla, 

 elektronická, zahrnuje telefon, telegraf, e-mail, Skype apod. 

 

Z jiného úhlu pohledu se na komunikaci můžeme dívat takto: 

 interpersonální, tedy dialog mezi dvěma lidmi, kteří střídavě mluví a poslouchají, 

 skupinová, zde hovoří každý s každým, vzájemně si sdělují informace a názory, 

 masová, v tomto případě je informace schopná zasáhnout velké množství lidí během krátkého 

okamžiku; patří sem např. televize, rozhlas, internet, tisk. 

 

V procesu komunikace je velmi důležitá zpětná vazba, která nám dává příležitost si uvědomit: 

 co jsme udělali dobře/špatně, 

 co mohlo být uděláno jinak, 

 jaké další možnosti máme, 

 co příště nechceme udělat, 
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 co příště nesmíme udělat, 

 co nám pomohlo, 

 co nezabírá a na co lidé reagují špatně, 

 co zabírá a na co lidé reagují dobře, 

 co konkrétně budeme dělat jinak a jak. 

 

Abychom mohli zpětnou vazbu správně vyhodnotit, je nutná důslednost při zpracování a 

vyhodnocování výsledků a provádění zpětné vazby. 

 

Možné bariéry v informování a komunikaci: 

 nechuť naslouchat druhé straně, a to jak na straně úřadu, tak na straně obyvatel, 

 neochota obce dělit se o informace s občany, aby jim do toho takzvaně „nemluvili“, 

 neschopnost obce zpracovat a zařadit do rozhodnutí apod. pouze důležité a věcně správné 

připomínky a požadavky od veřejnosti,  

 nezájem občanů o věci veřejné, 

 předávání nesprávných informací, ať už záměrně, či neúmyslně,  

 používání nesprávných prostředků komunikace: internet v obci kde není připojení apod., 

 zahlcení obyvatelstva informacemi, ne vždy důležitými. 

 

Jedním z aspektů nutnosti informovat občany o dění v obci je mimo jiné předcházení konfliktů a 

nedorozumění či prohloubení vzájemného respektu a sociální zodpovědnosti. Není vhodné začít 

udržovat vztahy s veřejností teprve tehdy, když je potřebujeme. Vhodnější je průběžně, aktuálně a 

pravdivě informovat veřejnost o aktivitách v obci. 

 

Vztahy s veřejností by měly být založeny na důvěře a vzájemném pochopení. Ke komunikaci máme 

většinou 2 důvody informovat nebo přesvědčovat. Někdy může dostatečně přesná a vhodně podaná 

informace také přesvědčit, ovšem nemůžeme na to spoléhat. 

 

Cílové publikum jsou stávající a/nebo potenciální: 

 obyvatelé obce, 

 návštěvníci obce, 

 podnikatelé, 

 zájmové spolky, 

 sponzoři, 

 zákazníci – týká se v podstatě pouze obchodní sféry. 

 

Zvláštním způsobem rozvíjení vztahů obce s veřejností i podnikatelskou sférou je sponzorství. Buď 

může obec něco sponzorovat (sport, umění, kultura, výstavy, apod.) nebo může někdo (většinou 

podnikatelé) sponzorovat obec. 

 

V rámci sbírání informací obce od občanů může obec využít také výzkum veřejného mínění, které 

zkoumá, co si lidé myslí, co cítí, atd. Techniky výzkumů: průzkum (určení postojů a motivací cílových 

skupin), pozorování (sledování chování lidí v různých situacích a při jejich reakcích na různé podněty 

za přirozených podmínek). 
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6.2 MANAŽERSKÁ FUNKCE INFORMOVÁNÍ A KOMUNIKACE V PROCESU 
ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCÍ 

 

Zásadním rozdílem mezi obcemi a ostatními subjekty (podnikatelé, nezisková sféra, apod.)  

je pravděpodobně v povinnosti obcí informovat veřejnost o své činnosti dané zákonem (viz. níže).  

Pro ostatní subjekty je informování veřejnosti a komunikace s ní podmínkou pro zachování jejich 

existence (možná s výjimkou povinnosti vydávat výroční zprávy pro některé subjekty). Žádná firma či 

nezisková organizace by na trhu nevydržela dlouho, pokud by se její potencionální zákazníci vůbec 

nedozvěděli o tom, že existuje, jaké výrobky/služby nabízí, atd. Proto je bezesporu nejvyužívanějším 

způsobem informování veřejnosti v obchodní sféře reklama. 

 

Jinak většina teoretických východisek je v obou sektorech hodně podobná. Proto je aspektům 

podmínek pro informovanost a komunikaci na úrovní obcí a obecních úřadů věnována pozornost již 

v první části kapitoly (obecný popis manažerské funkce) a jsou tam již uvedeny některé rozdíly. 

 

 

6.2.1 ZMÍNKY O POVINNOSTI INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI V LEGISLATIVĚ ČESKÉ 

REPUBLIKY 

 

Za informování veřejnosti o činnosti obce je dle zákona o obcích (zákon č. 218/2000 Sb.) 

zodpovědný starosta obce. 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím určuje povinnost orgánů státní správy 

poskytovat informace veřejnosti, která je dána již Listinou základních práv a svobod. Zákon upravuje 

pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto 

informacím. Povinnými subjekty dle zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 

orgány a veřejné instituce, tedy i obce a obecní úřady. Povinné subjekty poskytují informace na 

základě žádosti nebo zveřejněním. Zákon o svobodném přístupu k informacím (§ 5) také stanoví 

podrobný seznam informací, které musí být zveřejněny na veřejně přístupném místě. Protože se však 

nejedná o informace přímo související s rozvojem obce, není nutné je zde všechny vyjmenovávat. Jde 

např. o způsob založení subjektu, popis organizační struktury, možnosti podávání opravných 

prostředků proti rozhodnutím, apod.  

 

O své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona je obec povinna zveřejnit každoročně 

výroční zprávu. 

 

Povinné subjekty jsou dále ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit právní předpisy 

vydávané v rámci jejich působnosti a také seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, 

strategické a programové povahy. Všichni zájemci do nich mohou nahlédnout, případně si pořídit opis, 

výpis nebo kopii.  

 

 

6.2.2 ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O ČINNOSTI OBCE A 

KOMUNIKACE 

 

Základními možnostmi informování veřejnosti o činnosti obce jsou: 

 

 Internetové stránky obce: obec jako subjekt veřejné správy má povinnost danou zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zřídit na internetu webové stránky a 
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informovat tímto způsobem občany o činnosti obce; význam webových stránek v dnešní době 

neustále roste, ovšem především v menších obcích jej není radno přeceňovat. 

 Obecní zpravodaj: oblíbená forma předávání informací ve všech velikostních kategoriích obcí, 

jde o vhodnou alternativu k internetovým stránkám pro starší či počítačově negramotné občany 

obce, případně pro občany bez přístupu k internetu. 

 Úřední deska: dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) zřizuje každý správní orgán úřední 

desku. Ta musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zřizuje i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce obce musí být např. vyhlášeny všechny obecně 

závazné vyhlášky a nařízení obce, a to po dobu 15 dnů. Jejich vyhlášení je přímo jedna 

z podmínek platnosti právních předpisů obce. 

 Obecní rozhlas: dnes již není tak využívaným způsobem předávání informací, naráží především 

na technické problémy, kdy obvykle není ve všech částech obce hlášení obecního rozhlasu 

akusticky srozumitelné. 

 Letáky, brožurky: jsou používány zejména pro upozornění na významné akce a činnosti obce, 

na různé záměry apod. 

 Obecní kronika: má svůj význam zejména z dlouhodobého hlediska a objevují se zde převážně 

obecné či nějak vybočující informace o událostech v obci; zápisky v obecní kronice se tedy 

netýkají přímo obecního úřadu a obecní kronikář nemusí mít s obecním úřadem nic společného. 

 Výstavy a konference: často se doplňují, pokud jsou pořádány zároveň, potom by mělo být 

zajištěno, aby se účastníci mohli zúčastnit jak výstavy, tak konference. V podmínkách obcí se 

jedná většinou o účast na veletrzích cestovního ruchu, účastnit se můžeme jak výstav 

tuzemských, tak i zahraničních. Dobře koncipovaný prezentační stánek může přilákat do obce 

mnoho nových turistů a návštěvníků. 

 Články, inzeráty v místním či regionálním tisku, příp. v regionální televizi: jde především o 

upozornění na důležité a většinou časově omezené akce, důležité informace jako např. vyhlášení 

výzvy pro podávání žádostí o dotace, pozvánky na nejrůznější akce, informace o různých 

záměrech apod. 

- Vztahy se sdělovacími prostředky: obci se zajisté vyplatí udržovat „přátelské“ vztahy se 

sdělovacími prostředky. Pokud bude sama vydávat tiskové zprávy (včetně doplňujících 

informací či fotografií), potom bude pravděpodobnější, že články budou přesnější a fakta 

méně překroucená. Dalšími náměty pro zpravodajské (sdělovací) prostředky jsou pozvánky a 

nejrůznější akce případně inzeráty. Velké obce zpravidla mají svého tiskového mluvčího, u 

těch menších obstarává komunikaci s tiskem i s veřejností starosta či úředníci. 

- Tiskové zprávy: Budeme-li poskytovat informace veřejnosti prostřednictvím tisku, pak dle 

Sama Blacka (Nejúčinnější propagace, public relations) je výhodné, vyčerpat všechny 

nezbytné informace v prvním odstavci, především co, kde, proč, kdo a kdy. V dalších 

odstavcích by potom měly být zásadní informace z prvního odstavce „pouze“ detailněji 

rozebírány. Je to z toho důvodu, že na základě prvního odstavce novinář většinou usoudí, 

jestli se má tématem zabývat i nadále. Při nedostatku místa jsou také články zkracovány, či je 

úplně vynechán poslední odstavec. Mnoho tiskových zpráv je také vhodné podpořit přidáním 

fotografií, především se to týká zpráv z nejrůznějších akcí. 

- Tiskové konference: Není radno je svolávat pokaždé kvůli „maličkostem“, je zde nebezpečí, že 

tisk potom nebude mít o „zbytečné“ informace zájem. Pozvánky na tiskové konference jsou 

obvykle zasílány cca týden předem. Zásadní je poskytnout dostatek zajímavých informací o 

tématu, ovšem ne ty zásadní. Důležitou součástí jakékoliv tiskové konference je dostatečný 

prostor na dotazy. To také odlišuje tiskovou konferenci od tiskové zprávy. Pokud je téma 

dostatečně zajímavé, je jisté, že otázek bude dostatek. 
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Kromě úřední desky a obecní kroniky se způsoby informování veřejnosti obcí a podnikatelských či 

jiných subjektů v podstatě neliší. 

Také mnoho především velkých obchodních společností využívá pro informování veřejnosti funkci 

tiskového mluvčího. 

 

Základní způsoby předávání informací a komunikace mezi úřadem a občany jsou: 

 

 Strukturovaná řízená diskuse, Kulatý stůl: Obě možnosti jsou vhodné spíše pro odborná 
témata, kdy je zapotřebí zapojit odbornou veřejnost a její poznatky a názory do řešení určitého 
problému, např. zpracování koncepčních dokumentů, apod. 

 

 Setkání se zástupci obce: většinou se jich účastní hlavně starosta, v některých obcích 
mohou být tato setkání pravidelná, jinde se konají nárazově v případě potřeby. 

 

 Jednání zastupitelstva obce: představují zvláštní formu setkání se zástupci obce; dle 
zákona o obcích jsou jednání zastupitelstva veřejná a konají se dle potřeby, nejméně však 
jedenkrát za 3 měsíce; termín a program zasedání je zveřejněn na úřední desce. 

 

 Přednášky, diskuse: může se jednat především o osvětovou činnost, prezentaci 
nejrůznějších záměrů; nemusí se jich účastnit pouze zástupci obce, mohou být pozváni 
odborníci z různých oblastí. 

 

 Možnost zaslání připomínek, podnětů a dotazů přes webové stránky obce: na webu 
může být odkaz pouze pro rozvojové otázky, případně se na jedné stránce mohou potkat 
nejrůznější témata (např. otázky k chodu úřadu, silnicím, odpadovému hospodářství, apod.); 
většinou se jedná o odkaz typu „návštěvní kniha“, atd. 

 

 Ankety / průzkumy / dotazníky k různým tématům: jsou vhodné pro orientační zjištění 
preferencí obyvatelstva; z hlediska návratnosti je výhodnější osobní dotazování než anketní 
lístky, apod.  

 

 Petice a stížnosti: měly by být rychle a plně vyřízeny přiměřeným a odpovídajícím způsobem 
(peticemi se většinou zabývá zastupitelstvo obce). Zástupci obce by je neměli považovat za 
obtěžování, protože se z nich mohou dozvědět spoustu zajímavých informací o aktuálním 
stavu života v obci, ačkoliv je určitě jisté procento stížností neopodstatněných. 

 

 Datové schránky: datová schránka představuje elektronické úložiště určené pro komunikaci 
s institucemi veřejné správy. Tento způsob doručování by měl postupně nahradit klasický 
způsob doručování dokumentů v listinné podobě. Povinnost založit si datovou schránku mají 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
všechny úřady a podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Systém je spuštěn od  
1. listopadu 2009. 

 

Způsoby komunikace mezi podnikatelským sektorem a veřejností se od obce poněkud liší. 

Z podnikového hlediska je komunikace v zásadě chápána jako způsob předávání informací v rámci 

organizace, týká se efektivního vedení porad, vztahů mezi lidmi na pracovišti, apod. V tom se pohled 

v obou sektorech na komunikaci výrazně liší. Z výše uvedených možností mohou být využívány 

přednášky (účasti na veletrzích, odborných seminářích většinou ze specializovaných oborů, apod.), 

ankety a průzkumy. Firmy také mohou nalákat veřejnost na den otevřených dveří, což je u obcí méně 

pravděpodobné. 
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Možnost zapojit se do činnosti obce mají občané tím nejužším způsobem, a to zvolením do 

zastupitelstva obce. Potom budou přímo v centru dění a budou rozhodovat o všech zásadních a 

důležitých záležitostech ohledně rozvoje obce.  

Informování a komunikace mají pro rozvoj obce zásadní význam. Ač by si někteří představitelé obcí 

rádi mysleli, že občané nemají zasahovat do toho, jak zastupitelstvo obec spravuje, bez dobré 

informovanosti obyvatelstva obce a jejich aktivního zapojení není v podstatě možné vytvořit kvalitní 

rozvojovou strategii, rozvojový dokument, a je ještě náročnější je naplňovat. Obyvatelé obce by se ve 

vlastním zájmu měli starat o činnosti obce a obecního úřadu, je třeba jim to však alespoň trochu 

usnadnit, a to právě předáváním kvalitních informací o činnosti obce, možnosti otevřené komunikace 

mezi úřadem a občany a zapojením obyvatel do rozvojových činností obce.  

 

Protože informování a komunikace není typickou manažerskou funkcí, je i předpokládanou slabinou 

především nedostatek v samotném provádění této funkce, tedy nedostatečné informovanosti či špatné 

komunikaci s veřejností. 

 

Informace mají velkou moc, a aby byly hodnotné a plnily dobře svoji funkci, měly by být včasné a 
dostupné, jejich obsah by měl být aktuální, relevantní, pravdivý, objektivní a přiměřený a samozřejmě 
také legální. Neméně důležitý je také vhodný formát předávané informace a dále přiměřená cena a 
odpovídající užitná hodnota. Přemíra dezorientujících informací může být kontraproduktivní a 
v konečném důsledku může spíše škodit než přinášet užitek. Zde je více než jinde důležité správně 
vyhodnotit konkrétní situaci a té potom přizpůsobit odpovídající (tedy vhodné) formy předávání 
informací a získávání zpětné vazby. 
 
Informování a komunikace mají pro rozvoj obce zásadní význam. V současné době není možné 
provádět plánování tzv. „od stolu“, bez znalosti místního prostředí a jeho specifik. K tomu, aby rozvoj 
obce sloužil především jejím obyvatelům, je třeba, aby představitelé obce získávali od občanů, 
podnikatelů, zástupců spolků či jiných zájmových skupin zpětnou vazbu. Ta je jedním ze způsobů, jak 
vyhodnotit, zda je rozvoj prováděn účelně a efektivně a ku prospěchu obce. 
 
Z hlediska rozvoje má informování zásadní vliv na zapojení veřejnosti do aktivit a rozvoje obce. Bez 
kvalitních, tj. ucelených, pravdivých a „otevřených“, informací o dění v obci a na obecním úřadě nelze 
vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj obce. Vytváření různých koncepčních dokumentů a strategií 
rozvoje bez zapojení veřejnosti pravděpodobně zabrání jejich efektivní realizaci. Obyvatelé a další 
účastníci rozvoje – podnikatelská obec, neziskový sektor, by v ideálním případě měli být do tvorby, ale 
i realizace programu, zapojeni. Pokud ne, pak by s ním měli být alespoň srozuměni.  
 
Manažerská funkce Informování a komunikace má ovšem kromě plánování rozvoje obce důležitý vliv 
také na všechny ostatní vymezené manažerské činnosti. Velmi dobře tuto skutečnost vystihuje úsloví, 
že „informace hýbou světem“. 
 
Níže uvedené problémové aspekty manažerské činnosti představují zjištěné nedostatky, které směřují 
především do samotného jádra provádění této funkce, tedy kvantitativně i kvalitativně nedostatečného 
informování a komunikaci. 
 

 

6.2.3 INFORMAČNÍ STRATEGIE 

 
Tato kapitola manažerské činnosti Informování je zaměřena na problematiku informování o 
municipálním rozvoji obce. Informování je jeho nedílnou a velice podstatnou částí, která by v žádném 
případě neměla být opomíjena, ovšem jak ukázala praxe, často je podceňována. 
 
Největší problém obcím působí zapojení většího množství prostředků využívaných při poskytování 
informací. Na vině může být i jistá konzervativnost představitelů obce v tom směru, že nechtějí 
zkoušet nové cesty a zůstávají u zavedených stereotypů, které považují za dostačující.  
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Velká pozornost musí být ovšem věnována existenci oficiálních internetových stránek obcí, jakožto 
nejvýznamnějšího informačního kanálu současnosti. Ačkoliv by v dnešní době oficiální webové stránky 
obce měly být v podstatě samozřejmostí (čím dál větší objem dat bude v budoucnosti předáván 
pomocí moderních informačních technologií, výhodou tohoto média je mimo jiné i snadná přístupnost 
pro subjekty od obce místně vzdálené – na rozdíl od jiných nosičů informací, jakými jsou např. 
vývěsky, nástěnky, místní periodikum atd.), přesto tomu tak není ve všech případech. Bylo zjištěno, že 
plných 10% obcí nemá své vlastní internetové stránky, resp. nebyly nalezeny. To může působit 
problémy nejen z hlediska informovanosti, ale i v samotném každodenním životě obce (vyhledávání 
kontaktů, otevíracích hodin atd.). Důležitá je rovněž kvalita stránek – v první řadě jejich aktuálnost a 
také snadná dohledatelnost pomocí internetových vyhledávačů. Tyto aspekty činí samosprávám 
rovněž problém. 
 
Prostor, který na svých oficiálních internetových stránkách obce věnují rozvoji, má velmi malý podíl na 
ostatních informacích, v mnoha případech dokonce žádný. Vysvětlení mohou být dvě – buď se v obci 
v oblasti jejího rozvoje nic neděje (což by bylo alarmující), anebo představitelé obce nepovažují za 
nutné veřejnost informovat.  
 
Určitá forma úvodníku (typu „Úvodní slovo starosty“) stručně shrnující, co se v obci zrealizovalo, co je 
plánováno atd., či pozornost věnovaná v obci problematickým okruhům (např. kanalizaci, bytové 
výstavbě, apod.), prostor pro zveřejnění rozvojových záměrů obce nebo informace o čerpání dotací na 
většině oficiálních internetových stránek obcí chybí. Částečně odlišná situace je u informování o 
usnesení volených orgánů, které se týkají rozvojových otázek. Ve většině případů jsou všechna 
rozhodnutí na internetu uvedena, ačkoliv obvykle pouze v rámci výpisu všech usnesení. To lze 
považovat za kladný výsledek, i když jsou takto hůře dohledatelné. Kromě obcí do 200 obyvatel jsou 
zveřejňovány termíny zasedání zastupitelstva, ovšem obvykle bez programu zasedání. Informace o 
organizačním zajištění rozvoje obce chybí na většině stránek obcí do 2000 obyvatel, v uvedené 
problematice to však nečiní tak významný problém, jako neexistence informací o konkrétních 
rozvojových záměrech, apod.  
 
Přestože cca ¾ obcí deklarovaly existenci koncepčního rozvojového dokumentu (či procesu jeho 
zpracování), pouhých 14% jej uveřejňuje na svých oficiálních stránkách (ponejvíce jsou to obce s více 
než 2000 obyvateli). Dalším aspektům a náležitostem patřícím k tomuto typu dokumentu (akční plán, 
konkrétní rozvojové oblasti atd.) je věnována ještě menší pozornost a prostor. Více než polovina obcí 
má k dispozici územně plánovací dokumentaci, ovšem i zde platí stejně kritická situace. Lepší situace 
je jen u zveřejňování rozpočtů obcí, ačkoliv ani zde není situace postačující. Rozpočet musí mít 
zpracovaný každá obec, proto by neměl být problém jej uveřejnit na internetu, a to v kompletní verzi i 
se schválenými změnami v průběhu roku. Informování o strategických rozvojových dokumentech je 
tedy nedostatečné. Je otázka, zda je tomu tak, protože představitelé municipalit nepovažují za důležité 
dané věci zveřejňovat, či zda je to tak z důvodů nedostatečného množství lidských či finančních 
zdrojů. 
 
Celkově se dá říci, že obce na svých oficiálních internetových stránkách nevěnují dostatek pozornosti 
a prostoru pro otázky týkající se rozvoje obce a oblastí s tím souvisejících. Především čelní 
představitelé obce by měli plně chápat veškeré výhody, které přináší informovaná veřejnost. Ačkoliv 
se může na první pohled zdát, že projednávání rozvojových dokumentů, uveřejňování rozvojových 
záměrů apod. celý proces zdržuje, v konečném důsledku je pro rozvoj obce jednoznačně výhodný. 
 
Poskytované informace musí být kvalitní, tj. aktuální, ucelené, pravdivé a přehledné. 
 

6.2.3.1 Proces řešení problému 

 

 Definování významu manažerské funkce Informování a komunikace pro rozvoj obce: 
Realizace osvětových kroků pro zajištění vnímání potřebnosti manažerské funkce Informování 
a komunikace ze strany rozhodovacích orgánů obce (členů zastupitelstva). Tento procesí krok 
má význam a přesah i pro další dva procesní kroky, tj. pro propagaci obce a komunikační 
strategii. Zároveň je tento krok součástí vstupního školení volených zastupitelů s účastí 
úředníků realizovaného v rámci kap. 1.2.7). 
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 Zpracování Informační strategie: Stanovení závazných pravidel - Informační strategie, 
která, která zohlední situaci v obci a přizpůsobí ji daným podmínkám a zaručí optimální a 
kvalitní poskytování informací. Účelem je zajištění minimálního standardu, který určí, které 
informace a jak budou poskytovány. 

 

 Realizace Informační strategie: Smyslem je realizace Informační strategie, která povede 
k optimální informovanosti. 

 

 Aktualizace Informační strategie: Účelem je pravidelná revize Informační strategie, která 
zaručí její aktuálnost a bude vycházet z aktuálních podmínek, cílů a rovněž finančních 
možností. 

 
Cílovými skupinami procesu informování a komunikace jsou volené orgány obce, úřednický aparát 
obce a vnitřní a vnější aktéři regionálního rozvoje. Věcnými riziky v tomto případě může být nevůle 
volených orgánů obcí poskytovat informace o rozvoji obce, nevůle volených orgánů obcí založit, 
provozovat či aktualizovat oficiální internetové stránky obce, nízká motivace lidí zapojených do 
procesu informování, podcenění významu informování, personální a technická nedostatečnost. 
 

6.2.3.2 Nástroje 

 

 Informační strategie 

Informační strategie bude obsahovat následující body: 
 

- Cíle: stanovení cílů informování – např. zlepšení image obecního úřadu, 
informovaná veřejnost, zvýšení participace dalších aktérů na procesu 
municipálního rozvoj, předání informací o nově připravovaném dokumentu, 
aktualizace územního plánu, přilákání investorů a nových obyvatel do obce apod.; 
cílů může být více. 

- Cílové skupiny: na základě stanovených cílů a podle předmětu předávaných 
informací budou určeny hlavní cílové skupiny, který se informování dotýká (např. 
mladé rodiny s dětmi, senioři, všichni obyvatelé obce, apod.). 

- Prostředky pro předání informací, tj. média: specifikace vhodných médií pro 
předání vytyčených informací a dle určené cílové skupiny (např. internetové 
stránky obce, vývěsky, letáky, obecní zpravodaj, setkání s představiteli obce, 
apod.). 

- Časové vymezení: stanovení termínů včetně určení periodicity, tj. zda se bude 
jednat o jednorázový krok či krok s pravidelnou aktualizací. 

- Personální zabezpečení: určení osoby zodpovědné za předání informací – může 
se jednat o pracovníka obecního úřadu nebo voleného zástupce obce; vždy je ale 
důležité, aby zvolená osoba koordinovala poskytování informací v oblasti rozvoje 
a zamezila dublování informací či jejich nedostatku. Pokud by pro jednotlivé typy 
informací byla určena jiná zodpovědná osoba, je nutné, aby byl stanoven 
„koordinátor“. 

- Finanční zabezpečení: finanční náročnost předávání informací souvisí se 
zvoleným médiem a pohybuje se od téměř nulových nákladů (webové stránky) po 
nákladnější způsoby (vytištění informačních brožur či letáků). 

- Kontrola: určení osoby zodpovědné za kontrolu realizace předchozích kroků 
včetně časového určení. 

 

 Vstupní školení volených zastupitelů (s účastí úředníků): Tento nástroj je součástí 
vstupního školení volených zastupitelů (s účastí úředníků) realizovaného v rámci kap. 
1.2.7. Aktivity vstupního školení je třeba realizovat i u ostatních okruhů této manažerské 
činnosti.  
 

 Tematická školení (Kurzy tvorby webových stránek, mediální trénink, efektivní 
komunikace): Pokud se obec rozhodne založit, optimalizovat a aktualizovat webové 
stránky vlastními silami a nemá v rámci úřadu či volených orgánů pro toto k dispozici 
odborníka, je vhodné, aby se určený člověk zúčastnil praktického kurzu týkajícího se 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

90 

tvorby webových stránek. Oproti příručce mají tyto kurzy výhodu v tom, že je možné 
s lektorem konzultovat konkrétní případy a dozvědět se něco z praxe daného odborníka, 
což v příručkách většinou nebývá. Nevýhodou může být vyšší cena, která se ovšem 
z dlouhodobého hlediska zajisté vyplatí. 
 

 Strategické dokumenty obce: Jedním ze zásadních nástrojů, který je nezbytný pro 
dosažení cíle tohoto problémového okruhu, je existence strategických rozvojových 
dokumentů, které by bylo možno uveřejňovat. To je však v působnosti manažerské činnosti 
Plánování. 

 
 

6.2.3.3 Kontrolní mechanismus 

 
Kontrola všech stupňů procesu jednotlivě, definování významu informování pro rozvoj obce, 
zpracování Informační strategie, jejího naplňování a aktualizace. Kontrola všech výstupů procesu 
jednotlivě, tj. existence Informační strategie a jejích jednotlivých výstupů. Postup: specifikace 
odpovědnosti, stanovení hodnotících kritérií, stanovení indikátorů, periodické hodnocení dle 
stanovených kritérií a indikátorů, přijetí nápravných opatření. 
 

 

6.2.4 PROPAGACE OBCE 

 
Mezi způsoby propagace obce jednoznačně vedou vlastní webové stránky, informační materiály 
distribuované při různých příležitostech a regionální tisk, rozhlas či v krajním případě televize. Ostatní 
možnosti nejsou obcemi při propagaci obce příliš preferovány. To, že malé obce nevyužívají 
zahraniční rozhlas, televizi či tisk je celkem pochopitelné, ovšem prostor pro zlepšení je v každé 
velikostní kategorii. Optimální způsob propagace obce by měl zahrnovat co nejširší záběr možných 
způsobů. Ovšem je zároveň nutné brát v potaz na efektivitu vynakládaných zdrojů a dopad na cílovou 
skupinu. 
 
Z hlediska oblastí či okruhů, které jsou v rámci propagace municipalit preferovány a nejčastěji 
opakovány, se jedná o možnosti pro cestovní ruch a rekreaci (v obcích s více než 2000 obyvateli se 
jedná dokonce o více než poloviční podíl v rámci všech oblastí), rozvoj bydlení či životní prostředí. 
Mnohem méně se představitelé obce zajímají o propagaci obce z hlediska občanské vybavenosti, 
možnosti volnočasových aktivit, a úplně minimálně je pozornost věnována podpoře či možnostem 
podnikání v obci. 
 
Je nutno mít na paměti, že propagace obce neslouží pouze obci samotné a jejím představitelům, ale 
také veřejnosti, podnikatelům, neziskovým organizacím a spolkům v obci působícím, tj. všem dalším 
účastníkům municipálního rozvoje. Proto je nutné věnovat jí dostatečnou pozornost a pečlivě 
promyslet, jakým oblastem bude věnována největší pozornost a jakým způsobem se tak učiní, aby 
bylo dosaženo co nejvyššího efektu při vynaložení přiměřeného množství finančních prostředků. 

 
Obce by měly zajišťovat efektivní propagaci relevantních rozvojových oblastí (cestovní ruch, 
ekonomický rozvoj, životní prostředí, lidské zdroje, bydlení atd.). 
 
 

6.2.4.1 Proces zajištění propagace obce 

 

 Zpracování Propagačního manuálu obce: Určení závazných pravidel pro propagaci obce – 
Propagačního manuálu obce. Bude se jednat o stručný dokument stanovující především cíle 
propagace a další související náležitosti. Manuál bude vycházet ze strategických cílů rozvoje 
obce a zaručí optimální a kvalitní realizaci propagace obce. Pro nastavení účinného způsobu 
propagace je vhodné, aby se do procesu zapojilo co nejvíce subjektů, pro které je propagace 
vhodným způsobem zveřejnění jejich podniků a aktivit. Účelem je zajištění minimálního 
standardu, který určí, jak bude obec propagována. 
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 Realizace Propagačního manuálu: Účelem je realizace Propagačního manuálu, která 
povede k optimální propagaci obce. 

 

 Aktualizace Propagačního manuálu: Pravidelná revize Propagačního manuálu, která zaručí 
jeho aktuálnost a bude vycházet z aktuálních podmínek, cílů a rovněž finančních možností. 

 
Cílovými skupinami procesu zajištění propagace obce jsou volené orgány obce, úřednický aparát obce 
a další aktéři regionálního rozvoje. 
 
Mezi procesní rizika řadíme nevůli volených orgánů obcí pro realizaci propagace obce, nízkou 
motivaci lidí zapojených do procesu propagace, podcenění významu propagace, personální a 
technickou nedostatečnost. 

 
 

6.2.4.2 Nástroje 

 

 Propagační manuál obce: Propagační manuál obce je stručný dokument, který stanovuje 
zásadní pravidla a schéma propagace obce. Obsahuje následující body: 

 
- Cíle propagace: cíle propagace obce vychází ze strategických rozvojových cílů 

obce – např. propagace obce coby klidného a kvalitně vybaveného místa pro 
rodinný život se zdravým životním prostředím, propagace obce jako atraktivní 
oblasti cestovního ruchu, propagace obce jako místa s dobrými podmínkami pro 
podnikání atd.; cílů může být více. 

- Cílové skupiny: na základě stanovených cílů budou vymezeny hlavní cílové 
skupiny (např. mladé rodiny s dětmi, senioři, podnikatelé, účastnící cestovního 
ruchu, apod.). 

- Média: specifikace vhodných médií pro propagaci a dle určené cílové skupiny 
(např. veletrhy, internetové stránky obce, internetové stránky 
mikroregionu/DSO/MAS/kraje, rozhlas, televize apod.). 

- Časové vymezení: stanovení termínů včetně určení periodicity, tj. zda se bude 
jednat o jednorázový či pravidelný krok. 

- Personální zabezpečení: určení osoby zodpovědné za realizaci propagace. 
- Finanční zabezpečení: finanční náročnost propagace souvisí se zvoleným 

médiem a pohybuje se od téměř nulových nákladů (vlastní internetové stránky 
obce) po nákladnější způsoby (účast na veletrzích či vytištění informačních brožur 
nebo letáků). 

- Kontrola: určení osoby zodpovědné za kontrolu realizace předchozích kroků 
včetně časového určení. 

 

 Strategické dokumenty obce: Jedním ze zásadních nástrojů, který je nezbytný pro 
dosažení cíle tohoto problémového okruhu, je existence strategických rozvojových 
dokumentů, které by bylo možno uveřejňovat. To je však v působnosti manažerské činnosti 
Plánování. 

 
 

6.2.4.3 Kontrolní mechanismus 

 
Kontrolní mechanismus musí opět proběhnout na všech stupních procesu jednotlivě. Stejně tak musí 
proběhnout i kontrola výstupů.  
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6.2.5 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

 
Kapitola týkající se Komunikace je posledním, ne však nejméně významným problémovým okruhem 
v rámci manažerské činnosti Informování a komunikace. Je samozřejmé, že ideálního stavu, kdy by 
všichni bez rozdílu byli spokojeni se životem v obci a kroky, které obec podniká, není možné 
dosáhnout, ale právě komunikace je tím krokem, který napomůže ukázat cesty, jak se tomuto stavu co 
nejvíce přiblížit. 
 
Na počátku je tedy nutné si ujasnit, proč je komunikace tak významná a co díky ní obec může získat. 
Je to zpětná vazba od ostatních účastníků municipálního rozvoje, se kterými obec komunikuje a 
kterým dá pro komunikaci prostor. Zpětná vazba je pro rozvoj obce velmi důležitá – například pro 
úspěšnost manažerské funkce Plánování je podstatné, aby rozvojové záměry byly projednány – bez 
toho není možné, aby se s nimi další subjekty ztotožnily. Komunikace je také zásadní pro zapojení do 
samotné realizace naplánovaných aktivit či opatření.  
 
V rámci zpětné vazby je také důležité, aby bylo jasné, jak bylo s tou či kterou připomínkou naloženo. 
K tomu mohou sloužit vypracované mechanismy pro využívání a zpracovávání námětů a připomínek 
ostatních účastníků municipálního rozvoje (občanů, podnikatelů atd.). Pokud tito neuvidí, jak bylo 
s jejich připomínkami či náměty naloženo (ať již v kladném či záporném smyslu), nebudou se příště 
v podobných otázkách angažovat.  
 
Přestože ve většině obcí nejsou tyto faktory z nejkritičtějších, je nutné věnovat jim také určitou dávku 
pozornosti, neboť při jejich zanedbání by v budoucnu mohly způsobit obci nemalé problémy. Pokud 
budou nastaveny určité standardy komunikace ještě za příznivého stavu, potom můžeme z velké míry 
předejít možným komplikacím. 
 
Cílem je nastavit koncepční systém komunikace uvnitř struktur obce a s ostatními účastníky 
regionálního rozvoje (veřejností, podnikatelskou obcí, neziskovým sektorem, zájmovými uskupeními) 
tak, aby obec na postoje těchto subjektů byla připravena a mohla zareagovat způsobem, který bude 
směřovat konsenzu a tím k realizaci multiplikačních efektů a k udržitelnému rozvoji.  
 
 

6.2.5.1 Proces stanovení komunikační strategie 

 

 Zpracování Komunikační strategie: Obsahem Komunikační strategie je stanovení jasných a 
závazných pravidel komunikování obce s ostatními aktéry municipálního rozvoje, které bude 
vycházet ze strategických cílů obce, zohlední situaci v obci a zaručí optimální a kvalitní 
komunikaci. 

 

 Realizace Komunikační strategie: Účelem je realizace komunikační strategie, která povede 
k zajištění optimálních informačních toků mezi aktéry regionálního rozvoje v obci, resp. 
zejména od veřejnosti směrem k obci. 

 

 Aktualizace Komunikační strategie:  Smyslem je pravidelná revize Komunikační strategie, 
která zaručí její aktuálnost a bude vycházet z aktuálních podmínek, cílů a rovněž finančních 
možností. 

 
Aktéry procesu stanovení komunikační strategie jsou volené orgány obce, úřednický aparát obce, 
vnitřní a vnější aktéři regionálního rozvoje a obyvatelé obce. Za rizika lze považovat nevůle volených 
orgánů zpracovat a realizovat Komunikační strategii, personální a technická nedostatečnost, nechuť 
představitelů obce k využívání zpětné vazby. 
 

6.2.5.2 Nástroje 

 

 Komunikační strategie: Komunikační strategie bude obsahovat následující body je stručný 
seznam mechanizmů a standardů pro komunikaci obce s ostatními aktéry municipálního 
rozvoje, který obsahuje odpovědi na následující otázky: 
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- Cíle: na jaké otázky nebo ke kterým aktivitám chce obec získat zpětnou vazbu? 
- Cílové skupiny: od kterých subjektů chce obec zpětnou vazbu získat? 
- Prostředky, tj. média: specifikace vhodných způsobů a médií pro získání zpětné 

vazby (např. internetové stránky obce – přímý odkaz či vlastní emailová adresa, 
FAQ, schránka pro náměty či připomínky v tištěné verzi, případně připomínky 
doručené na oficiální poštovní adresu úřadu, pořádání anket, pravidelná setkání 
s představiteli obce, stížnosti či petice – jejich využití je občanům obce umožněno 
ze zákona, žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím apod.). 

- Časové vymezení: stanovení termínů včetně určení periodicity, tj. zda se bude 
jednat o jednorázový krok či krok s pravidelnou aktualizací. 

- Personální zabezpečení: určení osoby či osob zodpovědných realizaci 
komunikace – může se jednat o pracovníka obecního úřadu nebo voleného 
zástupce obce; vždy je ale důležité, aby zvolená osoba koordinovala jednotlivé 
kroky. 

- Finanční zabezpečení: finanční náročnost předávání informací souvisí se 
zvoleným médiem a pohybuje se od téměř nulových nákladů (webové stránky 
obce) po nákladnější způsoby (např. vytištění informačních brožur či letáků pro 
anketu). 

- Vypořádání získaných informací: určení způsobu vypořádání a zpracování 
získaných informací – názorů, podnětů, připomínek, stížností, dotazů. 

- Kontrola: určení osoby zodpovědné za kontrolu realizace předchozích kroků 
včetně časového určení. 

 

 Strategické dokumenty obce: Jedním ze zásadních nástrojů, který je nezbytný pro 
dosažení cíle tohoto problémového okruhu, je existence strategických rozvojových 
dokumentů, které by bylo možno uveřejňovat. To je však v působnosti manažerské činnosti 
Plánování. 
 
 

6.2.5.3 Kontrolní mechanismus 

 
Kontrola všech stupňů procesu jednotlivě, tj. definování významu komunikace pro rozvoj obce, 
zpracování Komunikační strategie, jejího naplňování a aktualizace. Kontrola všech výstupů procesu 
jednotlivě, tj. existence Komunikační strategie a jejích jednotlivých výstupů. Postup: specifikace 
odpovědnosti, stanovení hodnotících kritérií a indikátorů, periodické hodnocení dle stanovených kritérií 
a indikátorů, přijetí nápravných opatření. 
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7 MANAŽERSKÁ FUNKCE KONTROLOVÁNÍ 

 

7.1 OBECNÝ POPIS MANAŽERSKÉ FUNKCE KONTROLOVÁNÍ 

 

Kontrolování je další z klíčových manažerských funkcí. I přes různá autorská pojetí je kontrolování 

vždy funkcí poslední, bez které by proces řízení nemohl fungovat a existovat.  

 

7.1.1 CHARAKTERISTIKA A POVAHA KONTROLOVÁNÍ 

 

Úlohou a posláním kontroly ovšem není jen její opravný charakter, ale naopak také preventivní a 

rozborový. Kromě nápravy stavu má smysl především v dopadu a zaměření na budoucnost – na lepší 

výsledky a rozvoj organizace. Má dopad na všechny další manažerské funkce. 

 

Definic kontrolování je opět mnoho, pro příklad uveďme: 

 definice podle Weihricha a Knootze: „Manažerská funkce kontrolování je zaměřena na 

měřená a korigování vykonané práce, aby bylo jisté, že plány budou plněny a cílů 

dosaženo.“
17

  

 definice podle Bartošové a Bartoše: „Kontrola – proces monitorování aktivit organizace s cíle 

zajistit, že budou provedeny podle plánu.“
18

 

 

Kontrolování tedy úzce souvisí s plánováním, jeho podstatou je porovnávání plnění plánů a cílů se 

skutečným stavem – bez stanovených cílů nemůže kontrola existovat.  

 

Kontrola je povinností manažerů, kteří odpovídají za realizaci plánů. Proto je kontrola nutná na všech 

organizačních stupních, i když se její rozsah a vymezení podle konkrétních podmínek samozřejmě liší. 

 

Základní kontrolní proces, který lze aplikovat téměř univerzálně, obsahuje tři prvky: 

 

1. Prvním krokem je stanovení standardů, které vycházejí ze zadaných plánů. Plány samotné 

nejsou pro kontrolu vhodné – často bývají velice podrobné a složité, a nebylo by v silách 

manažerů je v jejich komplexnosti uhlídat. Proto si stanoví tzv. standardy, které slouží jako 

„metr“ – jsou to kritické body, pomocí nichž se vyhodnocuje stav vykonané práce a které 

přinesou informaci, zda práce probíhá podle plánu. Stanovit ta vybrat takovéto body, limitující 

faktory, není snadné a patří to také mezi umění managementu. Obecně lze říci, že U 

technických procesů bývá stanovení standardů snazší než u netechnických. Obvykle se 

používají standardy: 

 fyzické standardy (nepeněžní měřítka, která vyjadřují potřebné množství či kvalitu); 

 nákladové standardy (peněžní měřítka sloužící k posouzení finančních aspektů 

operací); 

 kapitálové standardy (významné využití zejména u kapitálových investic); 

 příjmové standardy (vztahují se k prodeji); 

 programové standardy; 

 nekvantifikovatelné standardy (obtížné stanovení). 

 

2. Následným krokem je měření vykonané práce podle stanovených standardů. To v sobě 

zahrnuje dvě části, a to: 

 zjištění, neboli měření skutečné výkonnosti, a  

                                                      
17

 H. Knootz, H. Weihrich: Management, East Publishing s.r.o, 1998, str. 544 
18

 H. Bartošová, J. Bartoš: Základy managementu, VŠRR 2007, str. 130 
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 vyhodnocení, tj. porovnání s žádoucím stavem. 

 

3. Proces završuje korekce odchylek. Odchylky mohou být korigovány např. přepracováním 

plánů, modifikací cílů, přijetím dalších zaměstnanců nebo naopak propouštěním, 

přerozdělením povinností, školením pracovníků, kvalitnějším vedením atd. V tomto bodě se, 

jak i z uvedených příkladů korekcí vyplývá, kontrolování dostává do vztahu k ostatním 

manažerským funkcím. 

 

Důležitým faktorem v procesu kontrolování je čas. V současnosti již není problém získat informace 

v reálném čase o stavu celé řady operací, a díky nim tak zjistit odchylky od standardů. Problém 

nastává při realizaci korektivních opatření, kdy už nevyhnutelně dochází k časovým prodlevám. Jedna 

z důvodů analýzy samotných příčin odchylek, a jednak z důvodů, že výběr, přijetí a následná realizace 

korektivních opatření si žádá svůj čas. Určitou dobu může také trvat, než se zvolená opatření projeví. 

Z časového hlediska můžeme tedy druhy kontroly rozdělit na: 

 

 Preventivní neboli dopřednou, která je zaměřena na prevenci možných problémů před tím, 

než nastanou. Systém s dopřednou kontrolou monitoruje vstupy do procesu. Jedná se tedy 

v zásadě o systém, který manažerovi řekne, že je potřeba přijmout korektivní opatření, jinak 

by mohlo dojít k problémům. Mezi nejčastěji používané techniky patří prognózy nebo síťové 

plánování. V praxi však bývá systém dopředné kontroly často přehlížen. 

 

 Dalším typem je kontrola průběžná, která probíhá souběžně s realizací činností. Její 

nejznámější formou je přímý dohled, mezi moderní formy patří sebekontrolní mechanismy  

– např. odpovědnost za procesy. 

 

 Posledním typem je následná kontrola, která probíhá po provedení činností, tudíž místem a 

objektem měření jsou hodnoty na výstupech. Tento druh kontroly poskytuje informace 

především o kvalitě a efektivnosti plánování.  

 

Kontrolování má řadu podob. Mezi základní typy kontroly patří: 

 

 Interní audit: je to „nezávislá, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na 

přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci.“
19

 Jinými slovy, zjišťuje a analyzuje 

rizika. tento druh kontroly je prováděn zaměstnanci organizace, jeho cílem je zaměření 

zejména na zabránění finančních a jiných ztrát či poškození dobrého jména organizace.  

 

 Externí audit: jedná se o veřejný servis, který spočívá zpravidla v kontrole finančního stavu 

organizace (resp. kontrole účetních výkazů organizace), ale i dalších oblastí jako je audit 

jakosti, bezpečnosti, managementu, IT atd. Je poskytován kvalifikovanými odborníky.  

 

 Vnitřní (podniková) kontrola zjišťuje a odstraňuje nedostatky mezi plánovaným a skutečným 

stavem. Jedná se o činnosti spadající do kompetence a povinností každého manažera, které 

mají vést k odstranění nedostatků při plněný běžných úkolů. Pod vnitřní kontrolu se řadí i 

controlling, který je zodpovědný za plánování nákladů, výnosů. investic a dalších 

ekonomických veličin a zároveň i za jejich kontrolu. 

 

Pro kontrolování a jeho usnadnění využívají manažeři řadu technik a nástrojů. Mezi starší patří např. 

rozpočetnictví, které představuje transformaci plánů na dané období do numerické podoby. Mezi často 

využívané typy rozpočtů patří příjmů a výdajů; času, prostoru a výrobků; kapitálových výdajů; 

                                                      
19

 H. Bartošová, J. Bartoš: Základy managementu, VŠRR 2007, str. 131 
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hotovosti. Jeho největším nebezpečím je nepružnost. Za nerozpočtové prostředky můžeme uvést 

např.: 

 statistické údaje a jejich analýzy – data jsou srovnávána tak, aby umožňovala srovnání se 

zvoleným základem a pokud možno i extrapolaci do budoucna, využívají se v tabulkové či 

grafické podobě; 

 speciální analýzy a zprávy – využití především v oblastech, kde statistické výkazy nemají 

dostatečnou vypovídací schopnost; 

 provozní audity,  

 pozorování,  

 síťové analýzy atd. 

 

7.1.2 HLEDISKA ÚSPĚŠNOSTI KONTROLOVÁNÍ 

 

Základním předpokladem úspěšné a funkční kontroly je, že je vhodně modifikována na dané 

prostředí. Musí být uzpůsobena plánům, organizační struktuře a kultuře, osobám manažerů a 

respektovat požadavek efektivnosti a účinnosti. Obecně platí, že čím více je kontrola uzpůsobena 

specifickým podmínkám, tím více slouží manažerským potřebám. 

 Plány: každý plán a druh operací má svá specifika, kontrolovány tudíž budou jiné standardy 

(např. kontrola plnění marketingového plánu je zcela odlišná od kontroly plánu výroby). 

 Organizační struktura: kontrolu je třeba přizpůsobit i pracovním pozicím – organizační 

struktura se liší podle velikosti podniku i podle jeho typu. Ačkoliv některé kontrolní techniky 

mají široké využití (např. techniky využívající rozpočtů, nákladů atd.), žádná není uplatnitelná 

univerzálně. Organizační struktura také určuje, kdo je za co zodpovědný – za realizaci kterých 

plánů a za kterou odchylku od nich. 

 Organizační kultura: jiné prostředí je v podmínkách liberálního rozhodování, jiné v prostředí, 

kde se lidé nepodílí na rozhodování.  

 Osoba manažera: kontrola musí manažerovi pomáhat při řízení. Musí být tedy pro něho 

vhodná, tj. srozumitelná. 

 

Dalším předpokladem úspěšné kontroly je správná práce s odchylkami. Manažer musí být schopen 

vyhodnotit význam zjištěné odchylky. Některé jsou zásadní, některé méně důležité. Kontrola by proto 

měla být zaměřena na odchylky v rozhodujících – kritických – bodech. Měla by být také správně 

načasovaná, aby významné odchylky byly zachyceny co nejdříve. 

 

Kontrola by se také měla, pokud možno, oprostit od subjektivního hodnocení a být objektivní. Měla by 

být tedy opřena o přesné, jasné a objektivní standardy. Měly by být propojena s reálnými a 

hospodárnými nápravnými opatřeními.  

 

Dále by kontrola měla být přiměřená, tj. taková, aby nevznikaly pochybnosti o její úrovni (ať už kvůli 

nedostatečnosti či naopak přehnanosti). Z tohoto důvodu by měla být co nejjednodušší – z hlediska 

nákladů, času, ale především srozumitelnosti. 

 

V každém případě by kontrola měla být hospodárná, přinejmenším tak, aby náklady na ní 

nepřevyšovaly případné škody. 

 

K tomu, aby byla efektivní, musí být kontrola také dostatečně pružná. Musí být schopna zareagovat i 

na změny plánů nebo vznik nepředvídatelných okolností či naprostá selhání.  

 

Dále by kontrola měla být managementem vysvětlena pracovníkům organizace tak, aby ji pochopili, 

sami se jí aktivně účastnili a necítili se jí ohroženi. 

 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

97 

Závěrem lze požadavky na úspěšnou kontrolu shrnout citátem H. Knootze a H. Weihricha: „Dobrý 

kontrolní systém by měl odhalovat selhání a to, kdo je za ně odpovědný, aby bylo jisté, že budou 

uplatněny korektivní aktivity. Kontrola má smysl jedině tehdy, jsou-li odchylky od plánu korigovány 

pomocí plánování, organizování, personalistiky a vedení.“
20

 

 

 

7.2 MANAŽERSKÁ FUNKCE KONTROLOVÁNÍ V PROCESU ŘÍZENÍ ROZVOJE 
OBCÍ 

 

 

7.2.1 POVAHA KONTROLOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ŘÍZENÍ ROZVOJE OBCE 

 

Kontrolování v prostředí obcí, res. veřejné správy a samosprávy, je upraveno zákonem o obcích  

č. 128/2000 Sb., v platném znění, a finanční kontrola podle zvláštním právním předpisem, kterým je 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), v platném znění.  

 

 

7.2.1.1 Kontrola v rámci zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění 

 

Kontrola v rámci obce je realizována především výbory zastupitelstva, a to povinně finančním a 

kontrolním a fakultativně dalšími (§ 117). Zákonné vymezení je následující: finanční a kontrolní 

výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního 

úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Finanční výbor provádí 

kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, kontrolní výbor kontroluje plnění 

usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů 

ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž 

jej pověřilo zastupitelstvo obce. Výbory pořídí o provedené kontrole zápis obsahující informaci o tom, 

co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění 

nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se 

kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě 

zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

 

Dále provádí kontrolu rada obce, pokud je zřízena (§ 102, odst. 2). Té je vyhrazeno mimo jiné 

kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce. 

 

Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti (§ 129) je dále prováděna Ministerstvem 

vnitra, které kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, a krajskými úřady v 

přenesené působnosti, které kontrolují výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí. Kontrolou 

se v tomto případě pro účely zákona rozumí činnost uvedených orgánů veřejné správy, při které se 

zjišťuje, zda orgány obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst 

dodržují: 

 při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, 

 při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích též usnesení 

vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření příslušných orgánů veřejné správy 

přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.
21

 

 

                                                      
20

 H. Knootz, H. Weihrich: Management, East Publishing s.r.o, 1998, str. 559 
21

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 



Lze řídit obec jako firmu? 

Projekt: WD-50-07-1                                                                       Národní akademie regionálního managementu, o. s. 

 

98 

Vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy zahrnuje finanční kontrolu zajišťovanou vedoucími 

zaměstnanci, ale zároveň zakotvuje povinnost ustanovit interní audit, který je jak funkčně, tak 

organizačně nezávislý.  

 

Zprávy o výsledcích finanční kontroly (§ 22) - organizační složky státu a další orgány, které 

hospodaří s veřejnými prostředky, předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol – obce 

předkládají tyto zprávy krajům. 

 

Podle § 25 odst. 1 je vedoucí orgánu veřejné správy (v obci starosta) v rámci své odpovědnosti 

povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který: 

 vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, 

 je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika 

vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy, 

 zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných 

nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.“ 

 

Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných 

operací (§ 26) vedoucí tohoto orgánu – starosta obce (nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k 

nakládání s veřejnými prostředky), vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu 

rozpočtu (nebo jiný zaměstnanec pověřený jako správce rozpočtu), vedoucí zaměstnanec 

organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy (nebo jiný zaměstnanec 

pověřený jako hlavní účetní).  

 

Průběžnou a následnou kontrolu (§ 27) zajišťují uvnitř orgánu veřejné správy jeho vedoucí (starosta 

obce) prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů (nebo k tomu pověřených 

zaměstnanců). 

 

Interní audit (§ 28): uvnitř orgánu veřejné správy zajišťuje interní audit funkčně nezávislý útvar, 

případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur. 

Interní audit zahrnuje zejména finanční audity, audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy 

zajištění příjmů orgánu veřejné správy, a audity výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem 

hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.  

Vedoucího útvaru interního auditu jmenuje a odvolává rada obce na návrh starosty obce, pokud jde o 

útvar interního auditu obce, nebo statutární orgán příspěvkové organizace územního samosprávného 

celku po projednání se starostou obce, pokud jde o útvar interního auditu příspěvkové organizace 

obce. Obce a městské části hl. m. Prahy, které mají méně jak 15 tis. obyvatel, mohou nahradit funkci 

útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření. V takovém případě zajišťují průběžné 

sledování a hodnocení účinnosti těchto opatření a přitom zvažují zavedení útvaru interního auditu. 

Pokud v návaznosti na toto hodnocení zjistí, že přijatá opatření nejsou dostatečně účinná, jsou obce a 

městské části hl. m. Prahy povinny bez zbytečného odkladu útvar interního auditu zřídit.
22

 

 

Kontrolování procesu rozvoje obce se s ostatními procesy obce v mnoha aspektech shoduje. Výše 

uvedené a zákonem vymezené prostředky a nástroje kontroly, povinně ustavované výbory atd., lze 

proto z naprosté většiny pro kontrolu procesu rozvoje obce a jeho řízení rovněž využít a aplikovat na 

něj.  

 

 

 

                                                      
22

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v 
platném znění 
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7.2.1.2 Hlediska úspěšnosti 

 

Hlediska úspěšnosti jsou v případě kontroly řízení rozvoje obce stejná jako u obecně u jakéhokoliv 

systému kontroly. 

 

Kontrolování je nezbytnou činností, resp. manažerskou funkcí; Nastavuje zpětné zrcadlo, jakým 

způsobem a zda vůbec se daří danou organizaci řídit a dosahovat stanovených cílů. Bez kontrolování 

by veškeré další aktivity, činnosti a funkce mohly zůstat jen rétoriky a deklarací. Kontrola je nezbytná 

rovněž jako prevence a předcházení nežádoucích chyb a nedostatků. Je proto nutné ji provádět a 

prosazovat v co nejefektivnější podobě, což platí bez výjimky pro všechny organizace, obce a proces 

řízení rozvoje obce nevyjímaje. 

 
 

7.2.2 KONTROLNÍ PROCES 

 
Kontrolování je nezbytnou manažerskou funkcí na všech organizačních stupních. Tato funkce se 

soustředí na měření a koordinování vykonané práce, aby bylo jisté, že plány budou splněny a cílů 

bude dosaženo. Plánování a kontrola spolu těsně souvisejí a v určitých organizacích se tyto činnosti 

od sebe neoddělují. Bez cílů a plánů nemůže existovat kontrola, protože vykonávaná práce musí být 

měřena s ohledem na určitá kritéria. 

 

Stručně lze proces kontroly vymezit jako zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry, určení, zda 

bylo dosaženo shody ve vývoji kontrolované skutečnosti vůči specifikovaným požadavkům.  

 

K základním bodům kontrolního procesu patří: 

 

1. Stanovení standardů (kritérií vykonané práce představující určité body z celkových 

plánů), podle kterých se vyhodnocuje vykonaná práce a manažer tak může podle 

zadaných kritérií zjistit průběh   

V případě řízení rozvoje obcí lze tedy vymezit standardy pro kontrolu všech procesů 

probíhajících na úrovni státní správy i samosprávy, přičemž část těchto procesů je vymezena 

zákonem, ostatní kontrolní mechanismy si obec tvoří sama na základě svých potřeb. 

 

2. Měření  vykonané práce vzhledem ke stanoveným standardům 

Srovnání standardů a právě probíhajících procesů lze provádět s předstihem, tak, aby byly 

možné odchylky od plánu identifikovány dříve, než se objeví a pomocí vhodných aktivit tyto 

odchylky eliminovat. Pokud jsou standardy vhodně stanoveny a umožňují přesné určení stavu 

v rámci probíhajících procesů, lze tyto „kritické body“ objevit relativně snadno. V municipální 

praxi existuje relativně velké množství aktivit, pro které je poměrně náročné stanovit přesné 

standardy. Proto je pro manažera (starostu, místostarostu, vedoucího odboru) důležité přesné 

rozpoznání probíhajících procesů, aby tak mohly být kritické body nalezeny na základě 

vlastních zkušeností.  

 

3. Korekce odchylek od standardů a plánů 

Standardy by měly odrážet různé pozice v organizační struktuře. Je-li vykonaná práce měřena 

s ohledem na tyto pozice, je korekce odchylek přesnější. Starosta tak musí přesně vědět 

(vzhledem k určené skupinové nebo individuální odpovědnosti), kde musí být korektní měření 

provedeno. Korekce odchylek je okamžikem, kdy lze kontrolu chápat jako součást celého 

systému managementu.  
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Odchylky od plánovaného procesu mohou být korigovány tak, že jsou aktualizovány plány 

nebo modifikovány cíle. Odchylky lze korigovat i zaměstnáním dalších lidí nebo lepším 

výběrem a školením podřízených, případně snížením počtu pracovníků. 

 

Kontrolní proces můžeme ještě rozdělit dle obsahové náplně (hodnocení kvality různých činností 

organizace), podle úrovně řízení (strategické či operativní řízení) a podle charakteru provádění 

kontroly (pravidelně, interně x externě, preventivně x průběžně x následně) i podle rozsahu kontroly 

(komplexní x dílčí). 

 

Kontrolní mechanismy v obcích lze považovat za relativně podceňovanou manažerskou aktivitu, a to 

z toho důvodu, že v mnoha obcích je tato činnost považována za nadbytečnou. V soukromém sektoru 

je kontrola velice úzce spjata s efektivitou výkonu a s finanční náročností projektů, ve veřejném 

sektoru narážíme na problém byrokracie a na neefektivní hospodaření se svěřenými finančními 

prostředky. Vzhledem k tomu, že funkce starosty jako manažera řízení rozvoje obce je volenou funkcí, 

starosta není odvolatelný za „špatné manažerské výkony“ a tudíž není motivován k efektnějšímu 

výkonu své funkce.  

 

V kontextu tohoto tématu zaměřeného na řízení municipálního rozvoje se další pozornost soustředí na 

jediný okruh, a to na kontrolu realizace rozvojových koncepcí a jejich cílů jako na zásadní a stěžejní 

objekt kontroly. Kontroly ostatních procesů, navržených v jednotlivých problémových okruzích, jsou 

obsaženy přímo v nich samotných. Jak již bylo zmíněno, je kontrola naplňování rozvojových záměrů a 

jejich cílů nezbytnou součástí procesu řízení rozvoje – bez ní by např. plánování mohlo zůstat jen u 

planých proklamací a bylo by zbytečně vynaloženou energií. Zabrání také zbytečným plýtváním sil a 

finančních prostředků na bezvýznamné projekty - nebude docházet k dokončování projektů, které 

třeba již ztratily aktuálnost a naopak, plánované cíle budou stále sledovat aktuální potřeby obce. Proto 

je zapotřebí, aby kontrola byla pravidelná, systematická, důsledná a konstruktivní. 

 

 

7.2.3 KONTROLA REALIZACE ROZVOJOVÝCH KONCEPCÍ A JEJICH CÍLŮ 

 

 

Tento okruh se zaměřuje na praktickou aplikaci výsledků kontroly rozvojových cílů a jejich plnění.  

Podrobněji rozebírá kontrolu plnění stanovených cílů, konkrétně se zajímá o to, jakým způsobem jsou 

projednávány a schvalovány výstupy vzešlé z kontroly plnění cílů koncepčního rozvojového 

dokumentu. Vzhledem k tomu, že kontrola je nedílnou součástí řízení rozvoje obce, je potřeba, aby 

orgány obce přijímající rozhodnutí a zadávající úkoly měly k dispozici i zpětnou vazbu. 

Z manažerského hlediska je velmi zarážející, pokud orgány obce nesledují, jak byly plněny (a splněny) 

jimi zadané cíle. Pokud totiž nedochází k průběžné kontrole, je zcela nemožné korigovat zadané úkoly 

a výsledky se nakonec mohou natolik odlišovat od zadaných cílů, že veškeré úsilí vynaložené 

k plánování a realizaci úkolů přijde nazmar. V byrokratickém modelu řízení lze akceptovat určité 

neefektivity, které by však neměly převážit přínosy prováděných projektů (vystavění silnice „odnikud 

nikam“, investice do PR aktivit s nulovým výsledkem apod.). Takové situace by neměly vůbec nastat, 

a proto je potřeba veškeré procesy pečlivě sledovat. 

 

Koncepční rozvojový dokument obce by měl být „živým“ dokumentem a měl by pružně reagovat na 

aktuální potřeby rozvoje obce. V případě např. živelných pohrom se musí okamžitě přehodnotit priority 

rozvojového plánu a provést přesuny finančních prostředků pro naléhavější potřeby (samozřejmě 

mimo prostředky vyčleněné na tyto případy). Stejně tak je potřeba reagovat při dalších situacích (např. 

stavba obchvatu a zablokování dopravy ve městě, dostavba satelitní čtvrti a nárazové zvýšení zátěže 

veřejných komunikací apod.). Proto je nezbytně nutné pravidelně (alespoň jednou ročně) provést 

srovnání vytyčených cílů v rozvojovém dokumentu obce s aktuálními i prognózovanými potřebami 
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obce a následně korigovat tyto cíle tak, aby vedly k optimálnímu rozvoji obce (nejefektivnější využití 

zdrojů a maximalizace společenského užitku).  

 

Na základě provedené kontroly by měl být zhodnocen skutečný stav, určeny odchylky od plánu a 

důvody, proč je realita odlišná od plánované skutečnosti. Součástí výstupů kontrolního procesu by 

měly být i návrhy dalšího postupu. Výsledky by měly být projednány a schváleny stejně tak jako 

prvotní plán, respektive koncepční rozvojový dokument. 

 

Aby bylo možné provádět efektivní kontrolu, je nutné, aby v koncepčním rozvojovém dokumentu obce 

byly stanoveny nejen priority, ale také měřitelné ukazatele dosažení kýženého stavu včetně časového 

horizontu a odpovědných osob či útvaru. 

 

Zhruba polovina obcí provádí pravidelnou kontrolu plnění cílů stanovených v koncepčním rozvojovém 

dokumentu a necelá polovina z nich provádí kontrolu nepravidelně, 80% obcí disponujících 

rozvojovým dokumentem změny a výstupy vzešlé z kontroly plnění cílů projednává, schvaluje a 

zařazuje do dokumentu. Velké obce provádějí kontrolu alespoň jednou ročně – ovšem naopak u 

menších obcí je kritický fakt, že stále mezi nimi jsou obce, které tuto závěrečnou fázi kontrolního 

procesu neprovádějí – jedná se hlavně o obce ve velikostních kategoriích do 2000 obyvatel. Dalším 

faktem je skutečnost, že malé obce nepovažují tuto otázku za relevantní, protože ve většině případů 

nemají rozvojové dokumenty. Je tedy zřejmé, že i přes ne úplnou absenci realizace této manažerské 

činnosti je do budoucna nutné zdůraznit její potřebu a význam a nepodceňovat ji, zaměření by mělo 

směřovat zejména k menším obcím. Vzhledem k často chybějícímu odbornému vzdělání volených 

orgánů obce je potřeba zdůraznit potřebu manažerského přístupu k řízení rozvoje obce a s tím 

související důležitost manažerské činnosti kontrolování. 

 

7.2.3.1 Proces řešení problému 

 

 Vytvoření Minimálních kontrolních standardů v obcích: Předmětem tohoto procesního 

kroku je vytvoření stručných minimálních kontrolních standardů v obci, tj. stručného 

manuálu kontrolních procesů pro řídící pracovníky v obcích. Cílem je maximální 

univerzálnost těchto standardů, aby i nově zvolené orgány v obcích měly možnost 

přistupovat k řízení koncepčně a celistvě. 

 

 Realizace kontrolních procesů: Předmětem tohoto procesního kroku je realizace 

kontrolních procesů dle Minimálních kontrolních standardů obce. 

 

 Vyhodnocení výsledků kontroly: Předmětem tohoto procesního kroku je vyhodnocení 

výstupů kontrolních procesů včetně přijetí nápravných opatření dle Minimálních kontrolních 

standardů obce. 

 

Cílovými skupinami procesu kontroly jsou volené orgány obcí a úřednický aparát obce. Možnými 

procesními riziky jsou nevůle volených představitelů pro realizaci jednotlivých procesních kroků, 

metodické chyby při zpracování strategických koncepčních dokumentů (nebyla provedena priorizace, 

neměřitelné či nehodnotitelné cíle), špatné nastavení kontrolních standardů. 

 

7.2.3.2 Nástroje 

 

 Minimální kontrolní standardy obce: Stručný manuál stanovující minimální standardy 

kontrolních procesů naplňování strategických rozvojových cílů obce pro řídící pracovníky 

obcí uzpůsobený podle velikosti, potřeb a podmínek dané obce. Specifikuje typy a 
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periodicitu kontrolních procesů včetně odpovědnosti, hodnoticích kritérií a indikátorů, 

kritických bodů kontroly a způsob vyhodnocování výstupů kontrolního procesu (přijetí 

nápravných opatření). Součástí manuálu je též zohlednění legislativních podmínek 

kontrolování. Obce a jejich fungování je legislativně upraveno zejména v zákoně č. 

128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Zde jsou též ustanovení o kontrolních 

mechanismech k činnostem obcí. V samosprávné části obecních povinností jsou 

z hlediska realizace rozvojových aktivit a jejich kontroly klíčové ještě další zákony, a to 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě. 

 

 Školení pracovníků v obcích: Význam a funkce manažerské činnosti Kontrolování bude 

součástí vstupních školení volených zástupců (s účastí úředníků). Viz kap. 1.2.7. 

 

 

7.2.3.3 Kontrolní mechanismus  

 

Kontrola všech stupňů procesu jednotlivě, tj. vytvoření Minimálních kontrolních standardů, realizace 

kontrolních procesů a vyhodnocení výsledků kontroly. Kontrola všech výstupů jednotlivě, tj. existence 

Minimálních kontrolních standardů obce a vyhodnocených výsledků kontrolních procesů, resp. 

přijatých nápravných opatření. Postup: specifikace odpovědnosti, stanovení hodnotících kritérií, 

stanovení indikátorů, periodické hodnocení dle stanovených kritérií a indikátorů, přijetí nápravných 

opatření. 
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8 ZÁVĚR 

 

 

Název publikace, kterou jste právě dočetli, je otázkou, zda lze řídit obec jako firmu. Cílem výše 

uvedeného textu bylo teoreticky definovat obecný management v aplikaci na řízení rozvoje obcí. 

Autoři se zaměřili na funkční transformaci efektivních manažerských nástrojů, metod a postupů do 

oblasti řízení rozvoje obcí. Využili přitom základní obecně platné manažerské funkce. U každé z nich 

byly specifikovány její výhody a nevýhody z pohledu řízení rozvoje obce, komparace užití těchto funkcí 

v podniku a obci a byla specifikována možná úskalí v aplikaci do komunální praxe. Zároveň byly 

navrženy procesní postupy, jejichž cílem je maximálně využít efektivnost systému manažerských 

funkcí (prověřenou četnými podnikovými úspěchy) a zároveň zohlednit specifika řízení rozvoje 

v oblasti veřejného sektoru. 

 

Na základě obšírně popsaných skutečností, komentářů, argumentů a návrhů lze dle našeho názoru 

odpovědět na položenou otázku kladně. Zároveň aplikace manažerských funkcí navrženým způsobem 

přinese zcela nepochybně pozitivní výsledky v práci představitelů obcí a v její efektivitě směrem 

k veřejnému zájmu, občanům a obecně rozvoji spravované obce. I přes nastíněné výhody a pozitivní 

perspektivy je to cesta obtížnější než ta stávající.  

 

Přejeme starostům a dalším představitelům obcí a měst v jejich práci hodně odvahy, síly a trpělivosti. 

Pomoc ve Vašem úsilí nabízíme na stránkách www.rozvojobci.cz. 
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