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Téma: 

 

Jsou ve řejnoprávní korporace skute čně strategicky řízené? 

 

 

Anotace: 

Příspěvek se zabývá problematikou strategického řízení a plánování ve veřejném sektoru. 
Všímá si, že je ve veřejném sektoru často o strategických záměrech rozhodováno bez 
podrobných informací a tedy s rizikem, že veřejné výdaje a hospodaření s veřejným 
majetkem a dalšími zdroji nebude vždy účelné, efektivní a hospodárné. Zabývá se otázkou, 
co často ve stávajících strategických dokumentech chybí a jaké informace by měly každý 
strategický záměr doprovázet, navrhuje způsob práce s takovými informacemi. Pracuje 
s konkrétním příkladem veřejnoprávní korporace – Krajem Vysočina. Blíže si všímá pojmu 
veřejné služby, zavádí pojem oprávněná společenská poptávka a zabývá se cílovými 
skupinami včetně možností regulace jejich velikosti. V závěru naznačuje, jaké podmínky 
a předpoklady musí být naplněny pro dosažení systémové změny v oblasti strategického 
řízení kraje. 
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Úvod: 

 

Mým plánem jako autora tohoto příspěvku je přiblížit problematiku strategického řízení 
a plánování s aplikací ve veřejném sektoru. Ze své praxe jsem nabyl přesvědčení, že je ve 
veřejném sektoru často o strategických záměrech rozhodováno bez podrobných informací 
a tedy s rizikem, že veřejné výdaje a hospodaření s veřejným majetkem a dalšími zdroji 
nebudou vždy účelné, efektivní a hospodárné. Proto bych chtěl vyvolat diskuzi na téma, co 
často ve stávajících strategických dokumentech chybí a jaké informace by měly každý 
strategický záměr doprovázet. Snažím se navrhnout konkrétní a prakticky použitelný způsob 
práce s takovými informacemi. Pro názornost pracuji s konkrétním příkladem veřejnoprávní 
korporace – Krajem Vysočina. Blíže si všímám pojmu „veřejné služby“, zavádím pojem 
„oprávněná společenská poptávka“ a zabývám se cílovými skupinami včetně možností 
regulace jejich velikosti. V závěru příspěvku si dovoluji naznačit, jaké podmínky 
a předpoklady musí být naplněny pro dosažení systémové změny v oblasti strategického 
řízení kraje žádoucím směrem. 

Cílem mého příspěvku je tedy především vyvolat širokou diskuzi na uvedené téma, získat 
další podněty pro práci s tématem a předat své poznatky a zkušenosti k využití dalším 
zaměstnancům a funkcionářům veřejné správy. Chtěl bych tím přispět ke zlepšení v oblasti 
vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s veřejným majetkem, dále ke zlepšení 
v oblasti poskytování veřejných služeb a řízení jejich kvality. 

 

1. Obvyklá nyn ější situace ve ve řejném sektoru 

 

1.1. Jaký je současný stav strategického řízení a plánování ve veřejném sektoru? 

Ze své zkušenosti si dovoluji soudit, že veřejný sektor není ve strategických věcech 
v současné době v České republice uspokojivě řízen. Běžné, každodenní, tedy „provozní“ 
záležitosti jsou spravovány někde lépe, jinde hůře, zpravidla však v systému zajišťujícím 
alespoň akceptovatelnou úroveň, v systému s průběžnou starostí o účelnost, efektivnost 
a hospodárnost, se systematickým hodnocením kvality. Strategické věci, tedy zejména 
investice a hluboké systémové změny, však podle mého mínění většinou dostatečně řízeny 
nejsou. Nezřídka dochází k velmi významným rozhodnutím v situaci, kdy nejsou k dispozici 
potřebné podklady, neexistuje detailní představa o žádoucím cílovém stavu, není dostatečně 
definována cílová skupina (tím spíše není popsáno, na základě čeho se může měnit její 
„velikost“), nejsou např. vyčísleny související provozní přímé a vyvolané náklady (výdaje), 
někdy nejsou identifikovány nutné vyvolané investice atd.. 

I ve veřejném sektoru je přitom dnes velmi populárním termínem pojem strategie, často se 
dokonce operuje i s pojmem strategické řízení a plánování. Tváříme se, že vše je v pořádku, 
že procesy rozhodování o alokaci veřejných prostředků a o podstatných věcech ovlivňujících 
sortiment, rozsah, obsah, kvalitu, cenu a další parametry služeb poskytovaných veřejnosti 
jsou systémově a systematicky řízeny s ohledem na veřejný zájem (obecný prospěch), resp. 



s ohledem na oprávněnou veřejnou poptávku. Ve skutečnosti tomu tak ale bývá v našich 
podmínkách jen málokdy. 

 

1.2. Strategické dokumenty a strategické záměry 

Řada orgánů veřejné správy a dalších veřejnoprávních organizací (institucí) včetně těch, 
které mají charakter rozsáhlé skupiny propojených subjektů (veřejnoprávní subjekt jako 
zřizovatel příp. zakladatel a množství ovládaných, jím zřízených příspěvkových organizací 
nebo jím založených obchodních společností), vytváří k řízení své činnosti a zejména svého 
dalšího rozvoje různé strategie, strategické dokumenty. U územních orgánů veřejné správy 
se všeobecnou působností, tedy u územních samosprávných celků (kraje a obce), můžeme 
identifikovat časté rozdělení strategického řízení a plánování na resorty. Obvykle vznikají na 
jedné straně základní, obecné, všeobjímající strategické dokumenty, jejichž účelem je 
zastřešit jednotlivé odvětvové plány, na druhé straně pak vznikají resortní nebo jinak věcně 
úžeji zastřešené strategie. 

Strategie obecně představuje plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. Termín 
pochází z řeckých slov stratos (vojsko, výprava) a agein (vést). Původ slova tedy odkazuje 
na původní využití ve vojenství, ovšem nyní je více znám zejména z prostředí podniků a 
byznysu prostřednictvím často užívaného pojmu „firemní strategie“. Zde je jedna z mnoha 
jejích dalších definic: „Definovaná strategie pomáhá k tomu, aby byl daný subjekt 
dlouhodobě schopen naplňovat svůj účel (smysl své existence, svoji misi). Abychom věděli, 
kam jdeme, musíme znát cíl. Musíme vědět, čeho chceme dosáhnout. To ale nestačí, 
protože musíme vědět i to, jak toho chceme dosáhnout, v jakém čase a jaké zdroje jsou k 
tomu nezbytné. A na to nám odpovídá strategie.“ Strategii nemají samozřejmě jen firmy 
a podnikatelé, ale také další organizace, i když účelem jejich činnosti není tvorba zisku. 
Strategii mohou mít třeba neziskové organizace, různé veřejné instituce, kraje a města. 

Nyní se budu pro zjednodušení a názornost zabývat více strategickými dokumenty resp. 
strategiemi krajů, jako příklad budu používat situaci Kraje Vysočina. Krajské strategie v sobě 
zahrnují (obsahují) množství konkrétních strategických záměrů. Strategickým záměrem kraje 
si dovoluji označovat nějaký konkrétní cíl, který má ucelenou, srozumitelnou podobu, je 
vážně míněným, jeho naplnění (uskutečnění) je považováno za žádoucí. Záměr by však 
neměl být jen snem, zbožným přáním, sdělením, jaký stav by byl považován za ideální nebo 
ideálu blízký. Záměr, jenž je ve své podstatě v terminologii managementu z hlediska 
konkrétní (oborové, resortní, věcné strategie) strategickým cílem, by měl být SMART popř. 
dokonce SMART(ER). Měl by tedy být sice ambiciózním (bez velkých, náročných cílů není 
úspěšného rozvoje), ale přitom také reálným (uskutečnitelným). Z pohledu komplexní, 
obecné strategie je strategický záměr v mém chápání tohoto pojmu vlastně dílčím opatřením, 
tím spíše by měl být dostatečně určitým (konkrétním), ambiciózním, termínovaným, ale také 
uskutečnitelným (reálným). 

 

1.3. Co ve strategických dokumentech obvykle chybí? 

Ony obecné dokumenty, ale i resortní, tedy konkrétnější vyjádření záměrů, většinou nesou 
označení „strategické“. Opravdu takovými jsou? Nevím, možná někdy ano, ale ve své praxi 



jsem se setkal mnohokrát s takovými dokumenty, které jako strategické neobstojí. 
Přinejmenším bývají nekompletní. 

Zmíněná nekompletnost dokumentů nazývaných strategiemi v případě veřejné správy 
spočívá většinou v tom, že jde pouze o vyjádření přání, co je třeba vybudovat, zorganizovat, 
rozvíjet, jaké statky a služby je žádoucí veřejnosti nabídnout. Velmi často bychom ve 
strategickém dokumentu jen marně hledali podrobnější určení cesty k vytyčenému cíli (tedy 
rozpracování otázky, jak cíle chceme dosáhnout), obvykle (ne vždy) chybí také přesnější 
časové určení (kdy resp. do kdy má být cíl naplněn). Nejčastějším problémem bývá ale to, že 
nejsou definovány nezbytné zdroje (finanční, personální, materiální, informační) potřebné 
k uskutečnění záměru. V případě odvětvových, resortních strategií pak bývá ještě patrná 
absence vzájemného provázání mezi jednotlivými obory a srovnání se strategiemi obecnými, 
resp. srovnání s celkovými reálnými možnostmi rozvoje daného veřejnoprávního subjektu. 

V současné době obsahují např. strategické dokumenty Kraje Vysočina (použiji konkrétní 
stav jen jako příklad) velké množství „strategických záměrů“ kraje. Zdá se mi jako evidentní 
(byť dosud exaktně nepotvrzené), že v konkrétním případě našeho kraje strategické 
dokumenty obsahují strategické záměry, jejichž případné souhrnné vyjádření z hlediska 
potřeby zdrojů k jejich uskutečnění mnohonásobně převyšuje reálné možnosti kraje (ze 
střednědobého i dlouhodobého hlediska). Takové strategické dokumenty jsou podle mého 
mínění spíše rámcovým seznamem přání, než skutečnými nástroji strategického řízení 
a plánování, podle kterých by bylo možné v praxi postupovat. 

Tím dochází ke zkreslování a znehodnocování strategického řízení (plánování) záměrů 
kraje, zejména v oblasti rozvojových záměrů. Otevírá se příliš velký prostor pro resortismus, 
nekoncepčnost, nahodilost, neobjektivitu, ale také pro nezvládnutí ekonomické stability kraje 
v budoucnosti (globální neudržitelnost činností kraje a jím zřizovaných organizací) s důsledky 
do možné nestability krajem zajišťovaných a poskytovaných veřejných služeb. 

 

1.4. Faktory ovlivňující rozhodování o důležitých otázkách činnosti a rozvoje 

Tím, že v praxi není obvykle možné postupovat podle strategických dokumentů při řízení 
veřejnoprávního subjektu (důvody byly zmíněny výše), nabývají na významu takové faktory 
vlivu, které mohou ve svém důsledku někdy vést dokonce k porušování zásady účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti při využívání veřejných zdrojů (pro nakládání s veřejnými 
prostředky je tato zásada stanovena přímo zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě). 
Těmito faktory jsou zejména nahodilost v rozhodování (řeší se to, co je v daném okamžiku 
„více na očích“, nikoliv to, co má největší význam), riziko řízení podle intuice (bez 
komplexního vyhodnocení racionálních podkladů), riziko emotivního řízení (podporuji, co 
mám rád, k čemu mám pozitivní vztah, ale objektivní oprávněná veřejná poptávka přitom 
může směřovat jinam), riziko přílišného podléhání okamžitým náladám veřejnosti 
(populismus), riziko podléhání skupinovým zájmům a tlakům (např. tlakům skupiny 
zaměstnanců nějaké organizace poskytující veřejné služby, zájmům úzké skupiny klientů 
apod.), riziko rozhodování podle osobního vlivu aktérů rozhodovacích a přípravných 
(návrhových) procesů (rychleji se rozvíjí resort, za nějž je zodpovědný politik nebo úředník 
s „ostřejšími lokty“). 

 



1.5. Možné důsledky rozhodování bez opory ve strategickém plánování 

Přestože je praxe i v případě krajů a větších měst, které poskytují nebo zajišťují v rámci 
svého území široký sortiment a značný rozsah různých veřejných služeb, nedokonalá a dle 
mého mínění obvykle dosti vzdálená skutečnému strategickému řízení a plánování, jsou 
výsledky činnosti krajů a měst vcelku pozitivní. Důvod spočívá, jak jsem přesvědčen, v tom, 
že v samosprávných (politických) orgánech územních samosprávných celků i na jejich 
úřadech pracují vesměs lidé poctiví, rozumní a pracovití. Ti nahrazují nedostatky v systému 
strategického řízení a plánování ad hoc rozhodnutími a opatřeními a různými korekcemi, 
které by jinak byly součástí komplexního systému řízení. Bohužel však při absenci 
systémových prvků až příliš záleží na tom, do jaké míry jsou tito aktéři rozhodovacího 
procesu osvícenými (vědomi si potřeb a rizik) a jak velkou mají zásobu své pracovní (a také 
životní) energie. 

Při takovém stavu věci nelze vyloučit ani „osudové“ chyby při rozhodování, na jehož konci 
může nastat neúčelné, neefektivní či nehospodárné využití veřejných prostředků. Může také 
snadno dojít k situaci, kdy by byly nesprávně posouzeny reálné možnosti územního 
samosprávného celku a jeden projekt, několik projektů či dokonce komplex činností 
územního samosprávného celku by se mohly dostat mimo stav udržitelnosti. Ještě bych rád 
zmínil, že také obhajoba rozvojových projektů a významných systémových změn je bez 
rozvinutého a komplexního strategického řízení a plánování složitější, někdy dokonce 
nemožná. Není-li řídící systém dokonalý, vznikají zbytečné konflikty při samotném 
rozhodování a také konflikty s veřejností nebo s některými zájmovými skupinami. Otevírá se 
tím totiž prostor pro spekulace, zkreslování skutečnosti, manipulaci s fakty a jejich 
zneužívání. A za určitých okolností můžeme bez dobře designovaného systému 
strategického řízení a plánování nechtěně pracovat i se zvýšeným rizikem korupce. 

Neměli bychom společně usilovat tuto nepříznivou situaci změnit? 

 

2. Základní východiska pro zm ěnu ke skute čně strategicky řízené veřejnoprávní 
korporaci 

Pro rozhodování o strategiích určených k naplnění (uskutečnění) je nutné mít podrobnější 
data o jednotlivých navrhovaných záměrech, aby rozhodování orgánů kraje bylo podložené, 
profesionální a odpovědné. Za splnění takových podmínek není zřejmě nezbytně nutné, aby 
byly pro hodnocení záměrů (investic) používány sofistikované, obecně uznávané 
standardizované (teoretické) metody hodnocení, které jsou většinou vhodnější spíše pro 
komerčně využitelné investice (pro soukromý sektor) a jejich kompletní zpracování by bylo 
pravděpodobně příliš nákladné a administrativně zatěžující (a tedy zřejmě i částečně 
neúčelné, nefektivní či nehospodárné). Mohlo by se jednat např. o Analýzu minimalizace 
nákladů – CMA (Cost Minimalisation Analysis), Metodu nákladů životního cyklu budovy – 
BLCC (Building Life Cycle Cost), Analýzu nákladů a přínosů – CBA (Cost Benefit Analysis), 
Analýzu efektivnosti nákladů – CEA (Cost Effectiveness Analysis), Analýzu užitečnosti 
nákladů – CUA (Cost Utility Analysis) příp. jiné druhy analýz a posuzování. 

Jak již bylo uvedeno, pro rozhodování o strategických záměrech musí být k dispozici 
dostatečné podklady. Dostatečné v daném případě znamená dostatečně široké (spektrum, 
rozsah informací, komplexnost), dostatečně hluboké (podrobnost, kvalita, vypovídací 



schopnost informací a jejich provázanost) a validní (pravdivé a objektivní). V případě 
územních samosprávných celků jde o rozhodování samosprávných (politických) orgánů, 
o jimi uplatňované řízení veřejnoprávní korporace. Úřady územních samosprávných celků 
jsou „jen“ servisními orgány, mají výkonnou pravomoc a odpovědnost (vykonávají usnesení 
rady a zastupitelstva), ale i pravomoc (a rovněž odpovědnost) návrhovou (formulují 
a předkládají k projednání návrhy řešení konkrétních záležitostí týkajících se veřejných 
služeb nebo se na zpracování návrhů alespoň podílejí). Je však navýsost odůvodněné, 
potřebné a účelné, aby v rozhodovacím procesu zůstal dostatečný prostor pro uplatnění 
politických názorů samosprávných orgánů, které rozhodnutí činí. Je nutné, aby bylo možné 
při rozhodování o strategických záměrech zohlednit politickou vůli (volební program, 
programové prohlášení rady, priority samosprávných orgánů, jejich zaměření atd.). Možná je 
tato nezbytnost jedním z vážných důvodů, proč není vhodné aplikovat některou z výše 
zmíněných standardních analytických metod… 

V každém případě je ale možné doporučit, a o tom jsem bytostně přesvědčen, zavedení 
takového systému strategického řízení a plánování, který bude obsahovat povinné 
a standardizované hodnocení strategických záměrů. Není-li takový systém zaveden jako 
povinný a neopominutelný, je u konkrétního záměru příliš snadné se hodnocení vzdát, 
vyhnout se mu s odůvodněním líbivými a na prvý pohled oprávněnými argumenty, jako že 
tím snižujeme nadbytečnou administrativní zátěž, šetříme peníze a čas aparátu, že na 
uskutečnění tohoto konkrétního záměru veřejnost už dlouho netrpělivě čeká, že to poté bude 
zcela jistě provozně levnější a organizačně jednodušší, že novou investici bude využívat 
široká veřejnost, že je to určeno pro sociálně slabé, pro děti a mládež, že to přinese 
vyrovnávání nežádoucích disparit, že to přinese zlepšení konkrétního parametru atd. atd.. 
Kdyby byly tyto argumenty s odstupem času podrobeny důslednému a důkladnému ověření, 
kolik z nich by bylo skutečně pravdivých? Vždy všechny zcela jistě ne. 

 

3. O co rozhodování o strategických zám ěrech opírat? 

Jak již vyplývá z předchozího textu, doporučuji, aby se rozhodování o strategických 
záměrech územního samosprávného celku opíralo důsledně o tyto základní informace: 

a) podrobnější znalost obsahu projektu 

V současnosti je u mnohých významných aktivit veřejnoprávních subjektů uvedeno 
v informacích pro veřejnost (např. v rozpočtu územního samosprávného celku) pouze jakési 
heslo (název projektu), někdy jen stručná charakteristika (bez kvalitativního a kvantitativního 
určení jednotlivých požadovaných výstupů) a částka (objem finančních prostředků 
předpokládaných pro uskutečnění projektu). Interně zpravidla existuje při rozhodování 
o strategickém záměru podrobnější představa, ale podle mého mínění je třeba věcný obsah 
projektu definovat písemně. Písemné, jednoznačné sdělení podrobnější představy o projektu 
zavazuje, ale umožňuje také následné hodnocení. Jde tedy nejen o žádoucí otevřenost vůči 
veřejnosti, ale také o zachování důležité, tzv. auditní stopy. 

Zejména v případě stavebních investic je obsah projektu představován položkovým 
rozpočtem a jeho vhodně agregovanou formou. Podmínka podrobnější znalosti obsahu 
projektu pro samotné rozhodování je tedy většinou uspokojivě naplněna, o informacích 



tohoto druhu se zmiňuji pro úplnost a z důvodu potřeby respektovat i právo veřejnosti na 
informace. 

b) účel, cíle projektu a jeho přínos 

Účelem každého strategického záměru veřejnoprávního subjektu musí být obecný prospěch. 

Možná největším problémem souvisejícím s formulací strategických záměrů veřejnoprávních 
subjektů bývá stav, kdy není dostatečně určen účel a nejsou definovány cíle projektu 
(strategického záměru). Takové kategorie není možné formulovat pouze vágním popisem. Je 
nezbytné, aby cíle projektu byly stanoveny jako cíle SMART(ER), musí (mimo jiné) být tedy 
alespoň v hlavních parametrech měřitelné, jednoznačně hodnotitelné. 

V této souvislosti bych se rád zmínil ještě o podstatě tzv. výkonového rozpočtování, k němuž 
by územní samosprávné celky i v České republice měly rychle dospět. Veřejnoprávní 
subjekt, který rozpočtuje výkonovým způsobem, poměřuje každou vynaloženou korunu 
veřejných prostředků dosaženým přínosem. Pouze je tento přínos, na rozdíl od 
podnikatelské sféry (soukromého sektoru), velmi často v rovině nefinanční. O to je těžší 
stanovit požadované výstupní parametry takovým způsobem, aby jednak byly naprosto 
jednoznačné (pro vyhodnocení odchylky skutečného stavu od stavu požadovaného), jednak 
aby dobře zobrazovaly účel projektu (strategického záměru). Aplikace výkonového 
rozpočtování může významnou měrou přispět k tomu, aby veřejné prostředky i veřejný 
majetek byly využívány (bylo s nimi hospodařeno) účelně, efektivně a hospodárně, 
k obecnému prospěchu. 

c) oprávněná společenská poptávka po veřejných službách a cílová skupina 

V předchozím textu jsem se několikrát zmiňoval o obecném či veřejném prospěchu. Obsah 
tohoto pojmu je určujícím pro stanovení, co je tzv. oprávněná společenská poptávka. 
Oprávněnou společenskou poptávku je nezbytné definovat pro každý strategický záměr, 
jehož výstupem má být nějaká forma veřejné služby. Reprezentantem objednatele (pro 
opakovaná plnění u stálých či dlouhodobě poskytovaných služeb by bylo vhodnější používat 
nedokonavý vid, tedy tvar „objednavatele“) je ten veřejnoprávní subjekt, který zajišťování 
a poskytování veřejné služby organizuje a financuje. Takový subjekt označuji „společenským 
objednavatelem“. 

Pokud je veřejná služba nabízena zdarma nebo za velmi výhodných podmínek (což je často 
nutné, neboť adresáty veřejné služby mohou být především potřební, anebo je třeba 
dosáhnout preference využívání veřejné dotované služby před jinou volbou (např. z důvodu 
potřeby chránit životy, zdraví, životní prostředí či jinou obecně uznávanou hodnotu či jiný 
oprávněný zájem), je společenská poptávka po takové veřejné službě obrovská a není 
možné ji uspokojit (na uspokojení všech na straně poptávky by veřejný sektor neměl 
dostatek zdrojů všeho druhu). Proto je nutné společenskou poptávku regulovat. Regulace je 
možná např. cenou služby resp. poplatkem za službu (pro řadu veřejných služeb to není 
přijatelné, neboť by to popíralo samotný smysl existence veřejného sektoru). Je také možná 
stanovením parametrů, které musí poptávající subjekt (zpravidla jedinec – fyzická osoba, 
může jít ale o rodinu, zájmovou skupinu osob, právnickou osobu apod.) splňovat pro získání 
přístupu k takto zvýhodněné veřejné službě. 



Tím se dostáváme k vymezení cílové skupiny. Do cílové skupiny patří každý subjekt, který 
danou veřejnou službu skutečně nebo potenciálně poptává a který současně naplňuje 
stanovené podmínky indikace. Velikost cílové skupiny by měla být v relaci k velikosti resp. 
kapacitě strategického záměru (projektu). Pro každý strategický záměr je nezbytné provést 
přesné vymezení cílové skupiny, určit její velikost, stanovit limity, indikátory, podle kterých je 
možné v případě konkrétní poptávky konkrétního subjektu stanovit, zda je jeho poptávka 
oprávněná, či zda oprávněnou naopak není. Souhrn konkrétních individuálních oprávněných 
poptávek je oprávněnou společenskou poptávkou. 

Osobně doporučuji, aby došlo současně s vymezením cílové skupiny a určením její velikosti 
také k identifikaci parametrů, na kterých především závisí velikost cílové skupiny. To proto, 
aby bylo možné v případě potřeby řešit nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Jako příklad 
uvedu např. testování příjmů žadatelů o veřejnou službu a jejich porovnávání s životním 
minimem. Potřebujeme-li poněkud snížit velikost cílové skupiny tak, aby nám stačily 
dostupné zdroje, stanovíme vyšší práh přístupu ke službě (např. příjmy žadatele musejí být 
nižší, než 1,5 násobek životního minima, když původně stanovený limit byl 1,6 násobek). 
Takové řešení je fér, je veřejně hájitelné a pro klienty i subjekty vyřazené z oprávněné 
poptávky pochopitelné. Pokud takové parametrické řešení není stanoveno a dojde 
k významnému převisu společenské poptávky, pak buď musí být neplánovaně zařazeny 
další dodatečné zdroje a tím dosaženo navýšení nabídky, anebo se musí rozhodovat 
o ad hoc omezování přístupu jednotlivých příslušníků cílové skupiny nějakým náhradním 
způsobem. Vznikají pak často nepřiměřené čekací lhůty a o přístupu individuálního žadatele 
k veřejné službě rozhoduje náhoda nebo dokonce společensky nepřijatelné faktory spadající 
do korupčního jednání a klientelismu. 

d) souhrnné investiční a provozní náklady, jejich vazba na zásadu účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti veřejných výdajů 

Do povinných informací ke každému strategickému záměru by mělo patřit nejen vyčíslení 
přímých investičních nákladů (veřejných výdajů), ale také vyčíslení nepřímých investic. 
Uskutečněním záměru vyvolané, nezbytné nebo naléhavě potřebné investice mohou 
dosahovat podstatných hodnot, které mohou ovlivňovat i samotné rozhodování o vlastním 
strategickém záměru. 

Ještě důležitější je však nutnost správně a úplně vyčíslit budoucí provozní náklady (výdaje) 
spojené s provozováním již uskutečněného záměru, jeho udržitelností, obnovou po 
vyčerpání životnosti a příp. i náklady (výdaje) spojené s odstraněním zátěže po ukončení 
provozu uskutečněného záměru (likvidace). Rovněž tato skupina nákladů (výdajů) může 
ovlivnit podstatným způsobem celkové hodnocení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 
veřejných výdajů spojených s uskutečněním a následným provozem strategického záměru. 

V ideálním případě jsou veškeré souhrnné investiční i provozní náklady (výdaje) včetně 
nákladů likvidačních (po ukončení provozu) porovnávány s cíli a očekávaným přínosem 
projektu. Tím se opět dostáváme k problematice tzv. výkonového rozpočtování. V některých 
případech mohu hrát významnou roli vedle zvýšených provozních výdajů také provozní 
úspory (zlepšení stavebně technických parametrů budov a využití moderních technologií 
vytápění a řízení technických zařízení budov přinášejí významné úspory paliv a energií, 
úspory může přinášet významná organizační změna resp. provozní optimalizace apod.). 

 



e) fáze uskutečňování strategického záměru, strategický záměr v čase 

Doporučuji, aby pro každý strategický záměr byly podrobněji popsány jeho jednotlivé fáze 
včetně konkrétního časového určení. Základními intervaly jsou fáze přípravná, realizační, 
provozní (služební), ukončovací a likvidační, ale u konkrétního strategického záměru může 
být účelné další, podrobnější časové určení. 

f) požadavky na personální a příp. další důležité zdroje, důležité souvislosti 

Při formulování strategických záměrů by se nemělo zapomínat na včasnou identifikaci 
potřeby dalších důležitých zdrojů. Posuzování záměru není možné redukovat jen na finanční 
stránku věci, je nezbytné posuzovat i alokaci personálních, materiálních (věcných) a 
informačních zdrojů a vnímat vliv na okolí, tedy všechny významné souvislosti (vliv na místní 
technickou infrastrukturu, dopravu atd.). 

 

4. Nástroj pro standardizovaný záznam informací o s trategickém zám ěru 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je třeba provést pro každý jednotlivý strategický záměr 
analýzu, jejímž výstupem je řada informací důležitých pro rozhodování o záměru, jeho 
zařazení či nezařazení, k učinění korekcí prvotního návrhu, ke stanovení podmínek 
uskutečnění a následně provozních podmínek atd.. Jde tedy o to vytvořit a shromáždit ke 
každému strategickému záměru soubor dat důležitých pro další rozhodování, řízení 
uskutečňování záměru, řízení provozu a příp. i následné likvidace projektu. Za nejvhodnější 
nástroj pro naplnění takového účelu považuji průvodní list strategického záměru 
s podrobnými údaji. Tento průvodní list může mít listinnou i datovou (elektronickou) formu. 
Preferuji tu druhou, neboť při vhodné volbě software podpory umožní datová (elektronická) 
podoba provádění filtrování a setřídění strategických záměrů podle jednotlivých položek 
a k nim přiřazených hodnot. 

 

4.1. Obsah průvodního listu 

Základním rozdělením strategických záměrů je rozdělení na projekty investiční a neinvestiční 
povahy. Další dělící rovinou může být skutečnost, zda jde o projekt podporovaný dotačními 
prostředky Evropské unie. Nalézt bychom mohli i celou řadu dalších parametrů, podle 
kterých by bylo možné strategické záměry dále rozdělovat do skupin. Charakter 
strategického záměru má rozhodující vliv na obsah průvodního listu. Jistě by pro každý 
jednotlivý strategický záměr nebylo účelné, aby byly bezezbytku vytvářeny a shromažďovány 
veškeré informace. Pro projekty určitého charakteru (typu) mohou být některé informace 
zbytečné, neúčelné nebo může být nemožné je získat (příliš mnoho neznámých). V takových 
případech by průvodní list měl obsahovat pouze smysluplné údaje, u ostatních údajů nebo 
jejich skupin jen stručnou poznámku s odůvodněním, proč daný údaj nelze nebo nemá smysl 
uvádět. 

Navrhovaný rozsah a obsah hlavních údajů ke strategickým záměrům kraje (neúplný výčet 
nejdůležitějších položek): 



• název strategického (investičního) záměru kraje, 

• lokalizace (umístění) strategického záměru kraje, 

• charakter strategického záměru kraje (výstavba nového objektu, rekonstrukce 
stávajícího objektu, změna způsobu užívání stávajícího majetku, zásadní organizační 
změna, zásadní funkční změna atd.), 

• stručný a výstižný popis strategického (investičního) záměru kraje (jeho obsah), odkazy 
na podrobnější popis obsahu, 

• hlavní účel strategického (investičního) záměru kraje (dopad na hospodaření kraje, na 
veřejnou službu – na její rozsah, obsah, kvalitu, dostupnost), popis očekávaných 
přínosů pro veřejnost resp. pro úkoly a zájmy kraje, jejich kvalitativní a kvantitativní 
vyjádření, 

• územní působnost (dosah), definice spádové oblasti, 

• definice okruhu klientů, cílová skupina (popis, charakter) a její velikost, 

• hlavní parametry, na kterých závisí velikost cílové skupiny, charakter závislosti (přímá 
úměrnost, lineární závislost s danými parametry, nepřímá úměrnost apod.), 

• investor, způsob financování přípravy a realizace projektu, předpokládané majetkové 
vztahy (vlastní investice kraje, kraj v pozici spoluinvestora - podíly, PPP apod.), 

• hrubý objem předpokládaných přímých investičních výdajů včetně DPH, s rozdělením 
na rozpočtové/kalendářní roky, v účelném rozdělení (zejména stavby a mobiliář), 

• stručný popis věcného obsahu hlavních předpokládaných přímých investičních výdajů, 

• hrubý objem předpokládaných nepřímých investičních výdajů (vyvolané investice), 
s rozdělením na rozpočtové/kalendářní roky, 

• stručný popis věcného obsahu hlavních předpokládaných nepřímých investičních 
výdajů (vyvolaných investic), 

• způsob provozování záměru po jeho uskutečnění, předpokládané uživatelské vztahy, 
financování provozu projektu (uživatelské/nájemní vztahy apod.), 

• objem předpokládaných provozních výdajů a popřípadě i příjmů (pokud jsou nějaké 
předpokládány) v jednotlivých letech (po letech, s výhledem nejméně na první čtyři 
roky po uvedení do provozu), předpokládané hrubé provozní cash-flow projektu, 

• předpokládaná potřeba zvláštních personálních zdrojů pro jednotlivé fáze projektu 
(příprava, realizace, provoz, ukončení provozu), předpokládaná potřeba ostatních 
zdrojů (věcné resp. materiální, informační zdroje), 

• popis hlavních dopadů strategického (investičního) záměru kraje na veřejnou 
infrastrukturu (železniční síť a silniční komunikace, zejména pro nákladní vozidla, 
osobní vozidla, pro pěší, kanalizační síť, vodovod, rozvody energií, …), 

• předpokládaná celková doba užívání projektu (udržitelnost, očekávaná doba provozu), 



• časový plán přípravy a realizace projektu (všechny fáze přípravy a realizace, uzlové 
body a jejich termíny), 

• způsob ukončení života projektu a jeho likvidace včetně odhadovaných nákladů 
a časového plánu, 

• logistika (zásobování) v průběhu realizace strategického záměru kraje, 

• logistika (zásobování) v průběhu provozu uskutečněného záměru, 

• určení osoby (funkce, pracovní pozice, útvaru) garanta strategického záměru (po 
stránce věcné i finanční), odpovědnost a termíny kontroly a aktualizace záměru 
(informací resp. údajů o strategickém záměru). 

 

4.2. Práce s průvodním listem 

Aby celá agenda strategických záměrů a průvodních listů k nim měla smysl a byla 
skutečným přínosem, je nutné stanovit pravidla a nastavit hlavní související procesy. K nim 
patří zejména obecná povinnost identifikovat ve stávajících strategických a koncepčních 
dokumentech a dle možností i mimo ně jednotlivé strategické záměry, přiřadit jim „vlastníky“, 
tedy osoby resp. pracovní pozice zodpovědné za jejich komplexní správu (zpracování, 
doplnění o potřebné údaje, průběžná resp. periodická aktualizace, komunikace 
k samosprávným orgánům kraje, řízení procesu uskutečňování, vyhodnocování 
strategického záměru atd.), zajistit řádné projednání a posouzení jednotlivých strategických 
záměrů kraje v orgánech kraje (a to nejen individuálně, záměr po záměru, ale také v souhrnu 
za jednotlivé resorty a za kraj celkem včetně srovnání s reálnými možnostmi kraje). 

Později bude možné využít práce se strategickými záměry a s průvodními listy k nim pro 
střednědobé (příp. i dlouhodobé) plánování činnosti kraje a jím zřízených příspěvkových 
organizací (event.. i založených obchodních společností). Předpokládám, že se poté sama 
od sebe nabídne možnost skládání strategického zaměření aktivit veřejnoprávní korporace 
z jednotlivých, objektivizovaně hodnocených strategických záměrů, sestavování reálných 
střednědobých a dlouhodobých plánů s reflektováním zásady udržitelnosti. 

 

5. Jak zm ěnu prosadit? 

 

Očekávaná změna v oblasti strategického řízení a plánování je velmi hluboká. Jde mimo jiné 
o požadavek na povinné náležitosti každého strategického dokumentu (zejména povinné 
hrubé vyčíslení jednorázových a průběžných resp. udržovacích nákladů), podle kterého by 
kraj měl postupovat (krom toho máme strategické dokumenty jen administrativně-formální, 
které mají jiný účel), jednak o zajištění provázání jednotlivých strategických dokumentů tak, 
aby strategie byly nejen jednotlivě, nýbrž i ve svém souhrnu uskutečnitelné a udržitelné. 
Řešit najednou vždy celý strategický dokument se jeví jako nereálné, proto je navrhována 
cesta přes jednotlivé strategické záměry. 

 



5.1. Navrhovaný postup 

• vytvořit konkrétní, podrobný akční plán k provedení změny, 

• připomínkovat (s důsledným vypořádáním) výše uvedený návrh a stanovit rozsah 
a obsah údajů potřebných pro posuzování a evidenci strategických záměrů kraje, 

• prověřit všechny existující i potenciální strategické dokumenty kraje, posoudit, jaké 
skutečně vážně míněné, k realizaci určené ucelené strategické záměry kraje 
strategický dokument obsahuje, zda nějaký konkrétní strategický záměr kraje 
v některém strategickém dokumentu kraje nechybí, zda nechybí celý strategický 
dokument kraje pro nějakou významnou oblast činnosti kraje, 

• ze strategických dokumentů kraje i z jiných podkladů generovat aktuální seznam 
konkrétních strategických záměrů kraje určených k naplnění (uskutečnění), tedy 
seznam konkrétních žádoucích záměrů, u kterých se uvažuje s uskutečněním 
s vysokou mírou pravděpodobnosti, pojmenovat je, zajistit jejich základní, 
jednoznačnou identifikaci a popsat jejich obsah a cíl (očekávaný přínos) 

• ke každé položce seznamu zpracovat krycí list obsahující požadované údaje, 

• definovat alespoň střednědobé (raději i z dlouhodobého hlediska) reálné souhrnné 
rozvojové (investiční) možnosti kraje (vazba na finanční řízení kraje, střednědobý 
výhled a plán cash-flow kraje), 

• posoudit soulad strategického záměru kraje s určenými prioritami, porovnat v kontextu 
ostatních strategických záměrů kraje, 

• předložit orgánům kraje zpracované krycí listy strategických záměrů kraje včetně 
souhrnného vyjádření, a to s návrhem, jak řešit rozpor mezi reálnými možnostmi kraje 
(z hlediska investičních prostředků, peněz na provoz, personálních kapacit apod.), jak 
rozhodnout o prioritách (pořadí, preferenčních skupinách záměrů), 

• rozhodování orgánů kraje, 

• zajistit odpovídající aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů kraje 
(resortních i souhrnných a obecných), 

• zajistit průběžnou správu a aktualizaci řetězce strategický dokument kraje – seznam 
strategických záměrů kraje – údaje k jednotlivému strategickému záměru kraje – 
rozhodování o prioritách (prioritních skupinách záměrů), 

• promítnout práci s databází strategických záměrů kraje do interních předpisů kraje a do 
pracovních náplní zaměstnanců krajského úřadu, 

• pracovat s agendou v oblasti strategického řízení kraje, do strategického řízení kraje 
zapojit i politiky – členy rady kraje příp. další. 

 

 



Závěr:  Podmínky pro úsp ěšné zavedení zm ěny v systému strategického řízení 
a plánování kraje 

Prosazení změny současného stavu ve smyslu naznačeném v předchozím textu je 
pochopitelně na celém problému tím nejsložitějším prvkem. Lidé jsou obecně zaměřeni proti 
změnám, zejména v případě, že jim změna může přinést něco nového, dosud neznámého, 
že změna vyžaduje aktivitu, zvýšené úsilí a že může ve svém důsledku i systémově 
omezovat něčí rozhodování. Obávám se, že do jisté míry tato změna obsahuje všechny 
naznačené faktory. Přesto je nutné najít energii a posunout strategické řízení a plánování 
kraje tímto směrem. Je to otázka efektivního řízení a profesionality všech aktérů, kterých se 
problematika dotýká. Efektivním řízením všech podstatných záležitostí územního 
samosprávného celku, zejména v oblasti zajišťování a poskytování veřejných služeb 
a v oblasti rozvojových aktivit, je možné dosáhnout významných úspor a podstatného 
zvýšení kvality výstupů činnosti. Dříve nebo později si veřejnost takový přístup ke správě 
společných záležitostí tak jako tak vynutí. 

Cesty k prosazení cíle vedou přes profesionální komunikaci, identifikaci a vysvětlování rizik 
stávajícího stavu a přínosů stavu žádaného. Nezbytná bude úzká spolupráce mezi úředníky 
a politiky (včetně opozice), mezi samosprávnými orgány kraje a krajským úřadem, mezi 
krajem a jím zřízenými či založenými organizacemi (u veřejných služeb zajišťovaných 
prostřednictvím zřizovaných a založených organizací) a mezi krajem a na něm nezávislými, 
smluvními poskytovateli veřejných služeb (u veřejných služeb poskytovaných prostřednictvím 
podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací /NNO/). 

Cíli je třeba podřídit i zvolenou metodu, konkrétní postup uskutečnění změny. Bude dobré 
rozdělit problém na dílčí postupné kroky. Důležité je i vnímání a průběžné ověřování 
akceptovatelnosti (dávkování), výhodou a nezbytností zároveň je dobrá teoretická opora. 
Přijatá a uskutečňovaná opatření je nezbytné neustálé průběžné ověřovat a dle potřeby 
rozhodovat o korekcích dalšího postupu. Každé opatření je třeba připravovat v široké 
spolupráci s těmi, kdo jej budou uvádět do života, kdo s ním budou pracovat. Prosazení 
změny vyžaduje osobní odvahu, energii, vytrvalost, ale také zdravý selský rozum a smysl pro 
přiměřenost a „pravý čas“. 
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