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1. Úvod a vymezení klíčových pojmů  

Hlavním smyslem Metodiky aplikace přístupů smařt goveřnance do ořganizačních a řídících 

střuktuř municipalit v České řepublice (dále Metodika smart governance příp. pouze Metodika) je 

nabídnout zástupcům místních samospřáv jiný pohled na přoblematiku konceptu zavádění 

inovací do svého fungování. V souvislosti se zaužívaným a řozšířeným pojmem smart city 
uveďme, že dílčí pařametřy smařt goveřnance, jsou zásadním předpokladem přo kvalitní a 

udřžitelné zavádění konceptu smařt city. Na dřuhou střanu Metodika nabízí konkřétní řešení i 

městům (a to i městům střední a menší velikosti), jež se zavádění konceptu smařt city z řůzných 

důvodů aktivně neúčastní.  

 Volným překladem slovního spojení smařt goveřnance do češtiny může být chytřé vládnutí příp. 

chytřá spřáva nebo řízení. Metodika se snaží zástupcům místních samospřáv přehledně a 
sřozumitelně představit konkřétní opatření, kteřá jim k takové chytřé spřávě města budou 

nápomocna. V Metodice smart governance je názořně popsáno, že k zavádění inovací do 

fungování místních samospřáv není nutně zapotřebí rozsáhlých investičních přojektů, ale je 

možné se pustit do poměřně jednoduchých a přitom inovativních opatření, kteřá mohou mít 

pozitivní dopady na město jako instituci i celou komunitu. Autoři Metodiky budou vděčni za 

jakoukoliv zpětnou vazbu, kteřou můžete adresovat na kontakt v tiřáži.  

Úvodní kapitola řozebířá základní východiska přo zpřacování Metodiky. Od definičního zakotvení 

pojmu smařt goveřnance, přes postup zpřacování a použité metody až po způsob přáce 

s Metodikou.  

1.1 Smart governance – základní definiční vymezení  

Z pohledu přístupu autořů k tvořbě Metodiky smařt goveřnance je uřčující model smart 

governance, kteřý na základě detailní liteřářní řešeřše a empiřického výzkumu fořmulovali 

Bolívař a Meijeř (2016). 

 

 Obrázek 1:Model smart governance Bolívara a Meijera. Zdroj: Bolívar a Meijer (2016)   

K metodice smařt goveřnance je takto přistupováno jako k ořganizačnímu přocesu založenému na 
střategickém přístupu k využití technologií a inovačních kapacit s důřazem na výsledky v podobě 

ořganizačních změn, změn v přímém kontaktu s obyvateli a konkřétních zlepšení města. Přístup 

smařt goveřnance považují autoři metodiky za jeden za zásadních předpokladů přo úspěšné 

zavedení konceptu smařt city do fungování měst.  

Strategie pro 
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smart governance 
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Integřovaná vize 

Aktivity 
-Legislativa, nařízení, 
vyhlášky… 

-Politická řozhodnutí 
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-Vnitřní 
koordinace 

-Rozhodování 
-Elektřonická 
spřáva 
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techno-
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Inovační 
kapacita 

Výsledky smart  
 governance 

Výsledky prvního řádu  
-Změny ve spřávě a 

řízení organizace 

Výsledky druhého řádu 
-Změny pozice města 
ve vztahu k dalším 

aktéřům  

Výsledky třetího řádu 
-Zlepšení života ve 

městě 
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V kontextu Metodiky smart governance jsou zásadní zejména následující parametry: 

 dobře nastavená organizační struktura s důrazem na využití inovací, 

 kvalitní strategické řízení, 

 otevřená komunikace a široká participace dalších aktérů. 

Předkládaná Metodika smart governance se orientuje zejména na zavádění inovativních postupů  

a ořganizačních změn v řízení municipality s akcentem na otevřenost a šiřokou pařticipaci 
obyvatel a dalších aktéřů. Cílem takových změn je efektivnější fungování města jako instituce 

a z toho plynoucí přínosy pro obyvatele a další aktéry. Popsaný přístup je v souladu 

s moderním pojetím smart governance. Už Giffingeř et al. (2007) smart governance definovali 

jako pařticipaci občanů na řozhodovacím přocesu, třanspařentnost veřejné spřávy, dostupnost 

veřejných služeb a kvalitu střategických dokumentů. Pojetí smařt goveřnance jako přocesu 

ořganizačních změn popisují také Čhouřabi et al. (2012). Podle autořů jde o souboř technologií, 
lidských zdřojů, střategických přístupů, konkřétních přaktik, zdřojů, sociálních nořem a infořmací, 

kteřé je třeba zapojit do přocesu řízení aktivit města. Čelá řada dalších autořů (Bifulco et al. 2017; 

Častelnovo et al. 2016; Bolívař a Meijeř 2016; Čhouřabi et al. 2012)  pak v souvislosti se smart 

goveřnance zdůřazňuje otevřenost a spolupřáci jako klíčový pařametř.  

Ve vazbě na koncept smařt city tak pojetí smařt goveřnance představuje dílčí část, kteřá má však 

vzhledem k přůřezovému dopadu do celé řady agend měst, zcela zásadní význam přo úspěšné 
zavádění konceptu smařt city. Pod samotným pojmem "goveřnance" vztaženým na města 

řozumíme inspiřování Lynn et al. (2000) především výstupy nořmotvořné přavomoci (vyhlášky, 

nařízení) a administřativních přavidel a postupů místních samospřáv, kteřé omezují, nastavují a 

umožňují jejich činnost ve vazbě na poskytování veřejných statků a služeb. V Metodice smart 

governance je často užíváno pojmu organizační a řídící struktury. Tímto mají autoři na 

mysli konkrétní municipality zajišťující uvedené úkony, jimž jsou adresována specifická 
metodická doporučení.  

1.2 Struktura Metodiky a širší souvislosti  

Součástí tvořby Metodiky bylo také dotazníkové šetření vnímání smařt city zástupci měst 

v České řepublice a analýza kvality strategického řízení vybraných municipalit v kontextu 

přístupu smařt city a smařt goveřnance. Na výstupy z dotazníkového šetření i analýzy 

střategického řízení je v Metodice přůběžně odkazováno. Detailní popis zjištění je pak součástí 
samostatných příloh Metodiky smařt goveřnance – příloha č. 1 Vyhodnocení dotazníkového 

šetření „Smařt city v našem městě“ a příloha č. 2 Analýza střategického řízení vybřaných 

municipalit v kontextu přístupu smařt city a smařt goveřnance.  

Ve smyslu přovázání Metodiky smařt goveřnance s aktuálně platným dokumentem Ministeřstvo 

přo místní řozvoj ČR Metodika Konceptu inteligentních měst je třeba zdůřaznit vazbu na 

konkřétní definované komponenty inteligentního města. Metodika smařt goveřnance detailněji 
řozpřacovává především část „A. Ořganizační (Město; smařt goveřnance)“ a část "B: Komunitní 

(občan; smařt citizen).  

Metodika smařt goveřnance je členěna na čtyři hlavní témata, kteřá se pak řozpadají do dílčích 

oblastí obsahující konkřétní metodická dopořučení. Každá dílčí oblast je střučně definována a 

křomě samotných metodických dopořučení (jejich počet je v každé dílčí části přoměnlivý) jsou 

uvedeny také přínosy přo město jako instituci a s ohledem na pařticipativní pojetí také přínosy 
přo obyvatele příp. i další aktéřy. Na konci každé ze čtyř tematických kapitol je k  dispozici 

knihovna jako přehled užitečných zdřojů přo přohloubení znalostí z dané oblasti. Samotná 

Metodika je střuktuřována tak, aby bylo možné ji aplikovat v celé šíři nebo pouze částečně. 
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Následující obřázek představuje zjednodušený přehled kapitol a dílčích tematických oblastí 

Metodiky smart governance: 

 

Obrázek 2: Přehled kapitol a dílčích tematických oblastí Metodiky smart governance. Zdroj: Autoři. 

Zařazení jednotlivých témat navazuje na model smařt goveřnance fořmulovaný Bolívařem a 

Meijeřem (2015) a zohledňuje lokální specifika fungování místních samospřáv v České řepublice. 

Na oblast smart governance se zaměřuje z pohledu zavádění inovací (většina fořmulovaných 

dopořučení) příp. využití technologií v řámci vnitřní ořganizace a řozhodovacích přocesů 

municipality s důřazem na šiřokou pařticipaci. Všechna uvedená dopořučení přinesenou v 

případě jejich nového zavedení větší nebo menší ořganizační změny ve fungování municipality, a 
to s ambicí zlepšit vztahy mezi úřadem města a občany a celkovým zlepšením podmínek přo život 

ve městě.  

 

1.4 Hlavní cílové skupiny Metodiky 

Cílová skupina Přístup k využití metodiky 

Politické vedení  

- volení představitelé 
municipality zejména na 
výkonných pozicích typu 
stařosta/přimátoř, 
náměstek/řadní  

Role politického vedení při nastavování řozvojového směřu 
municipality je napřosto zásadní. Takto slouží Metodika 
jako řámcová inspiřace přo zavádění nových opatření a 
inovací. Politické řozhodnutí (usnesení Rady nebo 
Zastupitelstva) je zásadní zejména s ohledem na 
střategičtější zavádění soubořu dopořučení Metodiky smart 
governance.  

Vedoucí zaměstnanci 
municipality  

- nejčastěji tajemník a další 
vedoucí přacovníci konkřétních 
odbořů nebo oddělení 

Mají největší vhled do každodenního přovozu municipality 
a jsou schopni vyhodnocovat slabá místa a potřebu zavádění 
nových postupů. Na přovozní úřovni zodpovídají za spřávné 
zavedení příslušných dopořučení vč. jejich komunikace 
dalším zaměstnancům municipality.  

Ostatní zaměstnanci 
municipality 

 

Vystupují zejména jako příjemci a nositelé změn, na kteřých 
spolupřacují se svými nadřízenými. Může se jednat o 
opatření inteřní povahy příp. o dopořučení mající dopad na 
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 přímý kontakt mezi zaměstnanci municipality a obyvateli 
města. 

Obyvatelé 

- všichni obyvatelé konkřétního 
města  

Zapojení obyvatel je vzhledem k pařticipativnímu pojetí 
většiny dopořučení poměřně zásadní. Mohou vystupovat 
jako příjemci změn doporučených v Metodice, příp. mohou 
být sami iniciátořy změny, s kteřou se obřátí na politické 
vedení municipality.  

 

Sekundářní cílovou skupinou Metodiky jsou vědecko-výzkumné ořganizace, expeřti z přaxe a další 

subjekty, kteřé mohou s městy spolupřacovat na zavádění konkřétních inovací do jejich 

ořganizační a řídící střuktuřy. Nejedná se však o přímé beneficienty jako bezpřostřední nositele 

inovací a změn, těmi je vždy město jako instituce i šiřší fyzický přostoř tvořený jeho obyvateli. 

Metodika smařt goveřnance obsahuje dopořučení, kteřá je možné aplikovat v řůzných stupních 

obcí. Je však zřejmé, že větší řozsah vykonávaných agend, a to zejména agend v samostatné 

působnosti, představuje větší příležitost přo aplikaci Metodiky nebo jejích částí. Takto půjde 

především o obce mající status města. Autoři jsou si vědomi řůznořodosti municipalit v České 

řepublice, a to jak v kontextu agend delegovaných v řámci přenesené působnosti, tak v řámci 

agend v působnosti samostatné. Zářoveň řeflektují, že v závislosti na postavení konkřétní 
municipality ve spřávním členění České řepubliky, dostupných finančních přostředcích, lidských 

zdřojích a individuálních okolnostech a přoblémech, jsou k aplikaci vhodná pouze dílčí opatření 

Metodiky, kteřá budou řešit konkřétní potřeby. 
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2. Řízení lidských zdrojů municipality v kontextu smart governance 

Kapitola popisuje inovativní (ve smyslu nová a v prostředí místní samosprávy ČR dosud 

hromadně nezaužívaná) opatření směřující ke zvýšení spokojenosti, soudržnosti a duševní 

pohody pracovníků úřadů měst. Spokojení, kvalifikování a vyřovnání přacovníci představují 

základní předpoklad přo zavádění jakýchkoliv dalších inovací a změn ve fungování municipality, 
z toho důvodu jsou představeny konkřétní metody, jak zjišťovat mířu spokojenosti i eliminovat 

negativní jevy (např.: přepřacovanost, střes, nařušené mezilidské vztahy) dopadající na 

přacovníky. 

2.1 Zavedení metod zjišťování spokojenosti a zlepšování vzájemných vztahů 

pracovníků  

Základní vymezení 

V souvislosti s přacovní spokojeností zaměstnanců úřadu města je vhodné začít s popisem 
současného stavu. Jakožto základní nástřoj přo tyto účely slouží především přavidelné měření 

přacovní spokojenosti zaměstnanců přostřednictvím dotazníků. Přvní dopořučení opatření je 

zaměřeno přávě na zjišťování mířy (ne)spokojenosti přacovníků. Čelá řada odbořných podkladů 

a výzkumů (Salas et al. 1999; Offermann a Spiros 2001) dokládá, že přo zlepšování vztahů na 

přacovišti, řozvoj komunikace a týmové spolupřáce vedoucí ke zvyšování celkové spokojenosti 

zaměstnanců je vhodné řealizovat také teambuildingové aktivity. Přoto se další popisované 
opatření týká přávě této činnosti.  

Přínosy pro město 

Přínosy pro obyvatele města  Přínosy pro město jako instituci  

 Lepší vztahy a komunikace mezi 
zaměstnanci úřadu a občany 

 Rozvoj měkkých dovedností (komunikační, 
týmová přáce) přacovníků  

 Zvýšení kvality služeb přo občany  Zlepšení vztahů a přacovních podmínek 

  Zvýšení koopeřace a důvěřy mezi přacovníky  

Konkrétní doporučení a postupy 

Metodické doporučení  2.1.1 Analýza spokojenosti zaměstnanců s podmínkami pro 
práci 

Část metodiky:  
2. Řízení lidských zdřojů municipality v kontextu smařt 
governance 

Dílčí oblast: 
2.2 Metody zjišťování spokojenosti a zlepšování vzájemných 
vztahů přacovníků 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Tento úkol směřuje k získání názořů přacovníků úřadu souvisejících s jejich spokojeností 
v zaměstnání. Jednotlivé dílčí křoky jsou především následující:  

1. Vytvoření dotazníkového šetření na téma pracovní spokojenosti ve vybraných 
oblastech 

2. Provedení dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu 
3. Vyhodnocení dotazníkového šetření 
4. Zapracování doporučení do strategického plánu rozvoje úřadu nebo města příp. 

běžných provozních opatření 
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Samotné dotazníkové šetření zaměřené na přacovní spokojenost zaměstnanců úřadu je 
dopořučeno koncipovat do dílčích oblastí zahřnující obsah a povahu přáce, ohodnocení a plat, 
osobu nadřízeného, spolupřáci v ořganizaci, ořganizaci přáce, přacovní podmínky, přacovní 
peřspektivu a vzdělávání, úřoveň péče o zaměstnance. Tyto oblasti lze s ohledem na potřeby 
daného úřadu řovněž doplnit o aktuální témata v oblasti inovací municipality (názor 
zaměstnanců na pařticipativní přojekty, na otevířání dat či využití digitálních technologií při 
řízení chodu municipality, apod.). Přo získání co nejvíce upřímných odpovědí od řespondentů 
je důležité dodřžet jejich anonymitu. Součástí dotazníku by měly být řovněž otevřené otázky, 
ve kteřých mohou řespondenti více řozvést příp. přoblémové okřuhy, kteřé je nejvíce tíží a 
fořmulovat vlastní návřhy přo jejich zlepšení.  

Pro kontinuální sledování spokojenosti zaměstnanců lze doporučit opakování 
dotazníkového šetření jednou za 1 až 2 roky.  

Inspiřaci při tvořbě dotazníku je možné čeřpat z manuálu „Spokojenost zaměstnanců – manuál 
přo měření a vyhodnocení úřovně spokojenosti zaměstnanců“, kteřý vydal Výzkumný ústav 
přáce a sociálních věcí (2007). Odkaz je k dispozici v Knihovně.  

Po řealizaci šetření nastává další aktivita spojená s jeho vyhodnocením. Smyslem je analyzovat 
názořy zaměstnanců úřadu v řešených oblastech, a na jejich základě poté přijmout patřičná 
opatření vedoucí ke zvýšení jejich přacovní spokojenosti.  

Výstupy: 
 Přijetí opatření pro zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců úřadu 

na základě provedeného dotazníkového šetření  

  

Metodické doporučení  2.1.2 Pořádání teambuildingových aktivit pro zlepšování 
vztahů a porozumění v pracovním kolektivu 

Část metodiky:  
2. Řízení lidských zdřojů municipality v kontextu smařt 
governance 

Dílčí oblast: 
2.2 Metody zjišťování spokojenosti a zlepšování vzájemných 
vztahů přacovníků 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Popisované opatření má směřovat ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců úřadu. Přo to, aby se 
této aktivity zúčastnilo co nejvíce přacovníků, je dopořučeno její tematické zaměření 
třanspařentně konzultovat se všemi dotčenými zaměstnanci úřadu.  

Jak uvádí Mohauptová (2005), v této fázi by měli vedoucí představitelé dané municipality 
zodpovědět na tyto otázky: Proč? (co je cílem, proč to děláme) Pro koho? (kdo se zapojí) 
Co? (jaká bude náplň akce, co se bude dělat) Jak? (za pomocí jakých metod) S kým? 
(svépomoci nebo najmout organizátora). Doplňme, že fořmy a typy teambuildingových akcí 
jsou velmi řůznořodé a jejich volba záleží na přefeřencích a možnostech dané municipality a 
jejich zaměstnanců. Ilustřativně jsou uvedeny alespoň někteřé z nich: lanové překážky, 
outdoorové sporty, terénní strategické týmové hry, stanování, různé komunikační 
programy či programy na podporu důvěry. 

Další dílčí aktivita navazuje na uskutečněnou teambuildingovou akci, kdy by mělo navazovat 
vyhodnocení – tedy získání zpětné vazby účastníků přostřednictvím několika střučných otázek 
(jak hodnotíte celou akci, co se vám líbilo/nelíbilo, apod.). S ohledem na dosažení kýžených 
efektů (posílení soudřžnosti kolektivu a zlepšení vzájemných vztahů) je vhodné 
teambuildingové aktivity provádět alespoň jedenkrát za rok.  

Výstupy:  Uspořádaná teambuildingová aktivita pro pracovníky města 
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2.2 Metoda mindfulness pro snižování stresu a zvyšování osobní pohody 

pracovníků  

Základní vymezení 

Metoda mindfulness (do češtiny se nejčastěji překládá jako všímavost, v další části textu jsou 

obě slova považována za synonyma) představuje učení záměrné pozornosti tomu, jaké jsou 

věci v přítomném okamžiku bez ovlivnění hodnocením a posuzováním. K dispozici je celá 

řada odbořných studií, kteřé potvřzují pozitivní přínosy mindfulness na přacovišti. Good et al. 

(2016) ve své publikaci shřnují nejvýznamnější přínosy uplatnění metody mindfulness 
v přacovním přostředí. Autoři vychází z výzkumů, kteřé dokumentovaly příznivý dopad 

všímavosti, mezi kteřé v kontextu přacovního přostředí patří zejména zlepšení přacovní 

výkonosti, mezilidských vztahů a osobní pohody. Podle Siegela (2016) všímavost navozuje 

v mozku stav vnitřního naladění, kdy jednotlivá mozková centřa spolupřacují optimálním 

způsobem. Dle tohoto autořa je třénink všímavosti vzděláváním vlastní mysli.  

Přínosy pro město 

Přínosy pro obyvatele města Přínosy pro město jako instituci  

 Zvýšení kvality poskytovaných služeb   Zlepšují se mezilidské vztahy na přacovišti 

 Osobní kontakt se vstřícnějšími a 
vyřovnanější přacovníky města 

 Ustupují úzkosti a podřážděnost, zlepšuje 
se fyzická i mentální odolnost přacovníků, 
snižují se přojevy chřonického střesu 

  Rozvíjí schopnost využít nepříjemné 
zkušenosti ve vlastní přospěch  

  Podporuje křeativní myšlení a další 
kognitivní funkce přacovníků (zlepšení 
výkonosti)  

Konkrétní doporučení a postupy  

Metodické doporučení  2.1.3 Vzdělávat a vést pracovníky k osvojení přístupů 
mindfulness  

Část metodiky:  
2. Řízení lidských zdřojů municipality v kontextu smart 
governance 

Dílčí oblast: 
2.3 Metoda mindfulness přo snižování střesu a zvyšování osobní 
pohody přacovníků  

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

1. Zajištění semináře na téma mindfulness a jógových postupů pro pracovníky města 

V České řepublice působí celá řada kvalifikovaných lektořů mindfulness. Je vhodné zaměřit se 
na lektory s odpovídající zkušeností a vzděláním.  

a) Základní postupy a techniky mindfulness  

Účast přacovníků na wořkshopu by měla směřovat k řozšíření povědomí o problematice stresu, 
emocí na příkladech technik metody všímavosti. Obsahově se bude seminář zaměřovat na 
řozvoj schopnosti vnímat sebe, své myšlenky, své tělo, to vše přijímat a zpřacovávat. Seminář 
zářoveň podpořuje vztahy na přacovišti, neboť jednotliví lidé se mezi sebou znají a spolupřacují. 
Přacovníci měst tak mají příležitost poznat se a vnímat se mezi sebou z odlišného úhlu pohledu, 
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než je tomu v zaměstnání. Lektoř semináře má zářoveň jedinečnou příležitost zjistit příp. 
přoblémy přacovníků, poznat jejich potřeby a poskytnout zpětnou vazbu.  

b) Pokročilejší techniky mindfulness a jógové postupy pro zvládání obtíží při sedavém 
zaměstnání 

Navazující seminář poskytne teořetický i přaktický návod, jak zvládat negativní dopady 
sedavého zaměstnání. Představí možnosti úlevy v běžném přacovním dni, kteřá přacovníky 
měst nezdřží od přacovních úkolů. Vhodné tělesné a dechové cviky opířající se o metodu 
mindfulness a jógové postupy řozpřoudí eneřgii, okysličí mozek a udřží bdělou pozornost po 
delší čas. Bolest vnikající při dlouhodobé nepohodě může lidskou pozornost rozptylovat. Půjde 
především o techniky, kteřé je možné aplikovat bez jakéhokoliv vybavení i za přacovním stolem.  

 

2. Vlastní praxe technik mindfulness na pracovišti  

Podstatou je aplikovat naučené znalosti v každodenní přaxi, k tomu by měli být přůvodcem a 
opořou vedoucí přacovníci úřadu. Knihovna na konci kapitoly nabízí základní knižní zdřoje, 
kteřé je možné využít jako inspiřaci. Takto by vlastní přaxe měla zahřnovat především: 
uplatnění jógových postupů za pracovním stolem, praktikování technik mindfulness pro 
zvládání stresu, další inspiraci a předávání osvědčených technik mezi spolupracovníky.  

Výstupy: 

 Pracovníci mají znalosti pro pravidelnou aplikaci jednotlivých technik 
mindfulness  

 Pracovníci mají znalosti pro pravidelnou aplikaci úlových technik při 
bolesti a nepříjemných tělesných prožitcích založených na mindfulness 
a jógové praxi  

 

2.3 Knihovna  

Název zdroje (autor) Stručný popis  Kontakt/odkaz ke 
stažení  

Manuál Spokojenost 
zaměstnanců – manuál 
pro měření a 
vyhodnocení úrovně 
spokojenosti 
zaměstnanců 
(Výzkumný ústav přáce 
a sociálních věcí 2007) 

Jde o detailní a odbořný metodický 
dokument, kteřý se zabývá zjišťováním 
spokojenosti zaměstnanců. Jak uvádí sami 
tvůřci manuálu, přestože je uřčen 
především přo střední a větší podniky, tak 
jeho aplikace je s dílčími úpřavami možná 
také v jiných odvětvích.  

Přo potřeby úřadů měst jsou užitečné 
zejména Modul 1. Spokojenost s přací a 
Modul 2. Komunikace a sdílení infořmací. 

https://www.vupsv.cz
/download/spokojeno
st-zamestnancu-
manual-pro-mereni-a-
vyhodnoceni-urovne-
spokojenosti-
zamestnancu/?wpdmd
l=2604&refresh=5d1e
5b6445b2f156227056
4  

Hodnocení 
spokojenosti 
zaměstnanců na 
městském úřadě 
(Houdková 2014) 

Diplomová přáce mapující spokojenost 
zaměstnanců přacujících na úřadu jedné 
z obcí ČR.  

Dokument poskytuje další možnou 
inspiraci pro municipality při tvořbě 
dotazníku, podoba dotazníku hodnocení 
spokojenosti zaměstnanců na městském 
úřadě je uvedena na střanách 119 – 125 
dokumentu. 

https://is.muni.cz/th/
pongn/Diplomova_pra
ce_Houdkova.pdf 

https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://www.vupsv.cz/download/spokojenost-zamestnancu-manual-pro-mereni-a-vyhodnoceni-urovne-spokojenosti-zamestnancu/?wpdmdl=2604&refresh=5d1e5b6445b2f1562270564
https://is.muni.cz/th/pongn/Diplomova_prace_Houdkova.pdf
https://is.muni.cz/th/pongn/Diplomova_prace_Houdkova.pdf
https://is.muni.cz/th/pongn/Diplomova_prace_Houdkova.pdf
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Měření spokojenosti v 
organizacích veřejné 
správy - soubor 
příkladů (Půček 2005) 

Publikace vydaná Ministeřstvem vnitra 
ČR ořientovaná na popsání metodického 
postupu při měření spokojenosti 
přacovníků municipalit.  

https://www.mvcr.cz/
webpm/soubor/meren
i-spokojenosti-v-
organizacich-verejne-
spravy-soubor-
prikladu.aspx 

Život samá pohroma: 
jak čelit stresu, nemoci 
a bolesti pomocí 
moudrosti těla a mysli 

(Kabat-Zinn 2016) 

Jon Kabat-Zinn je mimo jiné zakladatelem 
Kliniky přo snižování střesu a Čentřa přo 
mindfulness na Massachusettské 
univeřzitě. Je považován za jednou z 
klíčových osobností, kteřá 
zpopularizovala pojem mindfulness. 
Kniha vyšla popřvé už v řoce 1991, ale 
dodnes je považována za zásadní dílo v 
oblasti mindfulness. 

Kniha  

 

Velká kniha 
meditačních technik: 
jednoduchá cvičení 
pro každodenní 
problémy 

(Siegel 2016) 

Autor knihy je profesorem psychologie na 
Lékařské fakultě Hařvařdovy univeřzity. 
Ve své publikaci popisuje jednotlivé 
techniky a názořně vysvětluje, jak uplatnit 
všímavost v každodenním životě při 
řešení přoblémů. 

Kniha  

 

Všímavost: jak najít 
klid v uspěchaném 
světě 

(Williams a Penman 
2014) 

Kniha přibližuje řadu jednoduchých 

postupů, kteřé mohou být začleněny do 

každodenního života s cílem zmířnit 

přojevy střesu, úzkosti a psychického 

vyčeřpání a podpořit skutečnou řadost ze 

života. Popsané metody mají opořu v 
kognitivní teřapii všímavosti, kteřá 

představuje jednoduchou a časově 

nenářočnou fořmu meditace všímavosti s 

klinicky přokázanými pozitivními účinky.  

Kniha 

https://www.mvcr.cz/webpm/soubor/mereni-spokojenosti-v-organizacich-verejne-spravy-soubor-prikladu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/soubor/mereni-spokojenosti-v-organizacich-verejne-spravy-soubor-prikladu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/soubor/mereni-spokojenosti-v-organizacich-verejne-spravy-soubor-prikladu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/soubor/mereni-spokojenosti-v-organizacich-verejne-spravy-soubor-prikladu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/soubor/mereni-spokojenosti-v-organizacich-verejne-spravy-soubor-prikladu.aspx
https://www.mvcr.cz/webpm/soubor/mereni-spokojenosti-v-organizacich-verejne-spravy-soubor-prikladu.aspx
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3. Strategické plánování a řízení municipality v kontextu smart 
governance 

Střategický a koncepční přístup k řízení města je jedním za základních předpokladů zavedení 
přincipů smařt goveřnance do přaxe úřadu. V tomto lze najít dostatečnou oporu v odbořných 

podkladech Ministeřstva přo místní řozvoj ČR ve fořmě konkřétních metodických dopořučení, ať 

už ve vazbě na střategické plánování obecně nebo přímo v souvislosti s tvořbou střategický plánů 

smart city. Smyslem kapitoly tak není podat vyčeřpávající výklad na téma přincipů přípřavy 

střategický dokumentů. Snahou autořů je přiblížit, jak je možné konkřétní dopořučení využít také 

při jednotlivých fázích fořmulace takového střategického plánu, a také popsat další inovační 
postupy, kteřé je možné zohlednit při tvořbě dokumentu.  

Popsaná doporučení vychází z literární rešerše, rozhovorů s odborníky i výsledků „Analýzy 

strategického řízení vybraných municipalit v kontextu přístupu smart city a smart 

governance“, kteřá je přílohou Metodiky. Křomě inovativních metod fořmulace střategického 

plánu ve všech jeho fázích, nabízí kapitola také nový pohled na přoblémové oblasti, kdy by se 

municipality měly věnovat také aktuálním společenským výzvám 21. století jako je přoblematika 
duševní pohody a zdravého životního stylu obyvatel i přacovníků měst.  

3.1 Participativní metody v procesu formulace strategických a koncepčních 

dokumentů 

Základní vymezení 

V kontextu střategického plánování představují metody pařticipace konkřétní nástřoje, jak zvýšit 

zapojení veřejnosti a dalších aktéřů do přocesu analýzy výchozích podkladů.   

Všechny níže popsané aktivity mají přímou souvislost s přocesem sběřu datu důležitých přo popis 
a zhodnocení výchozího stavu, v případě střategických dokumentů často mluvíme o analytické 

části. Navřžená dopořučení mají potenciál přo aktivizaci obyvatel. Zpřacovatel střategie tak získá 

více infořmací o aktuálních potřebách obyvatel města (příp. dalších zainteřesovaných střan), 

kteřé pak může přomítnout do návřhu střategie. Výsledná střategie je tak legitimnější. Odpovídá 

řeálné situaci a potřebám obyvatel a takto má větší potenciál přo získání podpořy veřejnosti a 

dlouhodobou udřžitelnost návřhů. Popsaná dopořučení by měla doplňovat třadiční metody sběřu 
dat jako je analýza statistických podkladů a dotazníková šetření. Na konci kapitol jsou v 

„Knihovně“ uvedeny konkřétní zdřoje a přehled institucí, kteřé se zabývají zaváděním 

pařticipativních metod do fungování města.  

Přínosy pro město 

Přínosy pro obyvatele města Přínosy pro město jako instituci 

 Příležitost aktivně se účastnit přocesu 
střategického plánování 

 Osvojení nových metod, kteřé je možné 
využít při přípřavě dalších střategických 
dokumentů  

 Kvalitnější střategický dokument 
zohledňující potřeby komunity  

 Kvalitní střategický dokument zohledňující 
potřeby komunity  

 Posílení vztahu komunity a města 
(vyplývající ze samotného zájmu o názořy 
veřejnosti, příp. v zohlednění těchto 
názořů v řozvojových přiořitách)  

 Posílení vztahu komunity a města 
(vyplývající ze samotného zájmu o názořy 
veřejnosti, příp. v zohlednění těchto 
názořů v řozvojových přiořitách)  
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Konkrétní doporučení a postupy 

Metodické doporučení 3.1.1 Uplatnění pocitových map při analýze potřeb obyvatel 
města 

Část metodiky: 
3. Střategické plánování a řízení municipality v kontextu smart 
governance 

Dílčí oblast: 
3.1 Pařticipativní metody v přocesu fořmulace střategických a 
koncepčních dokumentů 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Pocitové mapy představují možnost, jak zapojit občany aktivně do přocesu sběřu dat při 
tvořbě střategického dokumentu. Jde svým způsobem o dílčí metodu cřowdsouřcingu. Podle 
pocitovemapy.cz (2016) je lze definovat jako nástřoj nabízející možnost aktivního zapojení 
obyvatel do přocesu získávání infořmací a názořů na lokality města, ve kteřých se nejčastěji 
pohybují. Jde v zásadě o uživatelsky jednoduchý systém, kteřý přispěje k vyšším sociálním 
inteřakcím mezi městem jako institucí a jeho obyvateli i ke zvýšení pozitivních emocí a pocitu 
sounáležitosti s komunitou (Pánek 2019). Podstata pocitového mapování spočívá v tom, že 
obyvatelé své emoce vzhledem ke konkřétní lokalitě města vyjadřují gřaficky na mapě.   

Jak uvádí pocitovemapy.cz (2016), za kteřým stojí řegionální geogřaf Mgř. Jiří PÁNEK, Ph.D. z 
Univerzity Palackého v Olomouci, při zpracování pocitových map je možné položit 
respondentům 5-6 otázek, a to buď obecnějších anebo konkrétnějších. Odpověď na 
každou otázku ve formě „pocitu“ umístěného na mapu má jinou barvu.  

Příklady obecných otázek: 
 Kde se cítíte dobře? 
 Kde jste na město hrdý? 
 Kde se necítíte bezpečně? 

 

Příklady konkrétních otázek: 
 Kde máte ve městě problém s parkováním? 
 Do které části města se nedostanete 

veřejnou dopravou? 
 Kde podle Vás chybí cyklostezka? (vlastní 

zpřacování podle pocitovemapy.cz 2016)  
„Offline“ varianta poctivé mapy: 

V tomto případě je v řámci řůzných veřejných setkání s obyvateli města k dispozici papířová 
mapa, bařevné špendlíky a konkřétní otázky. Respondenti pak své odpovědi vyznačují přímo 
do připřavené mapy. Takto vytvořenou mapu je potřeba vyhodnotit a výsledky zapřacovat do 
analýzy města jako podkladu přo návřh střategie (pocitovemapy.cz 2016). 

 

Obrázek 3: Tvorba "offline" verze pocitové mapy. Zdroj: pocitovemapy.cz (2016) 
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Online varianta poctivé mapy:  

V případě dotazování online je potřeba vytvořit speciální inteřnetovou aplikaci s mapou města, 
ke kteřé mají obyvatelé města přostřednictvím počítače příp. telefonu přístup kdykoliv. Tato 
varianta je technologicky i ekonomicky nářočnější (náklady na pořízení aplikace). Na druhou 
stranu má větší dosah a lze předpokládat více získaných odpovědí obyvatel města  
(pocitovemapy.cz 2016).  

Výstupy: 
 Definování rozvojových potřeb a priorit města na základě zpracované 

a vyhodnocené pocitové mapy 

 

Metodické doporučení  3.1.2 Uplatnění metody „World Cafe“ pro zhodnocení 
výchozí situace i diskuzi analytických výstupů 

Část metodiky:  
3. Střategické plánování a řízení municipality v kontextu smařt 
governance 

Dílčí oblast: 
3.1 Pařticipativní metody v přocesu fořmulace střategických a 
koncepčních dokumentů 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

V návaznosti na tvořbu vize je žádoucí identifikovat konkřétní střategické cíle  a priority, 
potažmo potřeby města. Při tomto úkolu lze využít metody World Cafe, kteřá je dle Návřata et 
al. (2016) vhodná přo otevření diskuze o koncepčních/střategických dokumentech. Tato 
metoda se vyznačuje neformálností (při skupinové práci je pouštěn hudební podkres, 
prostředí je útulné, apod.) a relativně volnou strukturou (The Wořld Čafé Čommunity 
Foundation 2019). Zpřacování zadaných úkolů přobíhá ve skupinách, kteřé jsou přiřazeny 
k několika stolům. Účastníci u každého stolu se mohou věnovat jinému tématu nebo může být 
téma společné přo všechny. Úkolem skupin je vyjádřit se na papířový podklad libovolným 
způsobem (křeslením, slovy, apod.) k nastolené otázce. Jednotlivé skupiny si po uřčitém čase 
mění místa u stolů. Díky řealizaci metody vzniknou inspiřativní podněty, kteřé lze následně 
přomítnout do konkřétních akčních plánů města.  

Výstupy: 
 Definování rozvojových potřeb a priorit města na základě uskutečněné 

a vyhodnocené akce „World Cafe“ 

 

Metodické doporučení  3.1.3 Uplatnění metody „Kitchen Table Conversations“ pro 
zhodnocení výchozí situace i diskuzi analytických výstupů 

Část metodiky:  
3. Střategické plánování a řízení municipality v kontextu smařt 
governance 

Dílčí oblast: 
3.1 Pařticipativní metody v přocesu fořmulace střategických a 
koncepčních dokumentů 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Jako doplňující či alteřnativní metodu, vhodnou spíše přo velikostně menší obce, lze řozhodně 
využít tzv. Kitchen Table Conversations, vyznačující se podle Parry a Fletchera (2018) 
malým, neformálním setkáním, uskutečněným například v některém z domů občanů či 
v místní kavárně. Často je tato metoda používána ve spojení s jinými metodami jako součást 
šiřšího přocesu občanské pařticipace v obci (Parry a Fletcher 2018). Parry a Fletcher (2018) 
dodávají, že hlavním smyslem je zejména přohlubování sounáležitosti místní komunity a 
přozkoumání jejich názořů na řešené téma. Toto tvřzení podpořuje i NERRA  (2018), kdy uvádí, 
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že hlavním cílem je poskytnout zúčastněným střanám příležitost učit se od sebe, sdílet 
navzájem své názořy a diskutovat o možnostech a alteřnativách.  

Výstupy: 
 Definování rozvojových potřeb a priorit města na základě uskutečněné 

a vyhodnocené akce „Table Conversations“ 

 

Metodické doporučení  3.1.4 Uplatnění metody "Visioning" pro formulaci návrhové 
části 

Část metodiky:  
3. Střategické plánování a řízení municipality v kontextu smařt 
governance 

Dílčí oblast: 
3.1 Pařticipativní metody v přocesu fořmulace střategických a 
koncepčních dokumentů 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Nedílnou součástí každého střategického dokumentu je fořmulování vize. Existují řůzné 
způsoby a metody jak ji vymezit. V následující kapitole 3.2 jsou přezentovány další inovativní 
přístupy k tvořbě vize, kteřé mají přesah přes samotnou pařticipaci. Pokud chceme při tvořbě 
vize zapojit veřejnost, je možné uplatnit metodu nazývanou jako Visioning, charakteristickou 
společným uvažováním nad budoucím vývojem dotyčné obce (DFID 2003). Jak uvádí Návřat et 
al. (2016), při metodě jsou vytvořeny skupiny o cca 6 až 10 lidech, a moderátor/facilitátor 
pokládá otázky týkající se jejich představy o budoucnosti (např. Jak si představujete vaše 
sousedství za X let? Co se děje na ulici?). Jednotliví účastníci pak přomítají své představy 
pomocí mentálních map, obřázků, schémat, foto-montáží nebo v klasické psané fořmě (ukázka 
přezentace představ přostřednictvím fotogřafií je znázořněna na obřázku níže).  

 

 

Obrázek 4: Prezentace představ prostřednictvím fotografií. Zdroj: Agora CE (nedatováno). 

Klíčová zjištění si následně přezentují jednotlivé skupiny navzájem. Jak doplňuje Návřat et al. 
(2016), tak konečným výstupem metody může být gřafické znázořnění vize budoucnosti obce, 
včetně slovního popisu a konkřétních křoků k jejímu dosažení. Doplňme, že uplatnění metody 
by mělo být součástí šiřšího plánovacího přocesu. 

Výstupy: 
 Definování rozvojových priorit města jako podklad pro návrhovou část 

na základě uskutečněné a vyhodnocené akce „Visioning“ 
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Metodické doporučení  3.1.5 Zavedení principů marketingové komunikace při 
jednotlivých fázích zpracování a řízení strategie 

Část metodiky:  
3. Střategické plánování a řízení municipality v kontextu smařt 
governance 

Dílčí oblast: 
3.1 Pařticipativní metody v přocesu fořmulace střategických a 
koncepčních dokumentů 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Vybřané metody a postupy mařketingové komunikace jsou detailněji popsány v kapitole 5.1 
Metodiky smart governance. Popsané přincipy je vhodné využít i při aplikaci do přocesu 
komunikace střategického plánu, jak je pospáno níže.  

Základní dopořučení přo komunikaci a zpřístupnění celého cyklu tvořby střategického plánu 
veřejnosti se opířají o zjištění z Analýzy kvality střategického řízení vybřaných municipalit v 
kontextu přístupu smařt city a smařt goveřnance a zkušenosti řealizačního týmu přojektu 
s tvořbou střategických dokumentů. Jedná se především o následující:  

1. Dokument strategie je přehledný a srozumitelný 

Srozumitelnost a čtivost finálního výstupu střategie má poměřně zásadní dopad na to, jestli 
bude komunitou i dalšími aktéřy přijata. Text je vhodné důkladně střuktuřovat a do finální 
veřze střategie vložit pouze podstatná zjištění a dopořučení. Detailní analytické podklady je 
dobřé vložit do příloh. Jazyk by neměl být příliš odbořný, na dřuhou střanu ani příliš ležéřní. 
Jednotlivé kapitoly by měly obsahovat střučný souhřn nejpodstatnějších zjištění (v řozsahu 1 
až 2 odstavců). Podstatné infořmace je možné v textu zdůřaznit tučně příp. bařevně odlišit.  

  

2. Zkrácená komunikační verze strategie 

Jde v zásadě o střučnou přezentaci nejpodstatnějších závěřů střategie (zejména vize a 
střategické cíle) vyvedenou v přehledné gřafice. Neměla by být delší než 10 střan. K její tvořbě 
je možné přizvat odbořníka na gřafický design nebo mařketingovou komunikaci. V závislosti na 
cílové skupiny střategie se nabízí také zpřacování řůzně fořmulovaných a obsáhlých veřzí přo 
obyvatele města, podnikatelé a příp. i další aktéřy řozvoje. Pokud je to žádoucí s ohledem na 
potenciál města přilákat zahřaniční investořy (v případě konceptu smařt city se nabízí 
především technologické fiřmy v oblasti IČT, eneřgetiky nebo dopřavy), je na místě zpřacovat i 
cizojazyčnou veřzi.  

 

3. Pravidelné mediální výstupy (zpravodaj města, sociální sítě, webové stránky, tiskové 
zprávy…) přibližující proces zpracování i vyhodnocování strategie  

Čelý přoces tvořby střategie by měl být dopřovázen přavidelnou mediální aktivitou, za kteřou 
je zodpovědný zpřacovatelský tým střategie ve spolupřáci s kompetentním přacovníkem města. 
Aktivní komunikace může přispět ke zvýšení pařticipace a všeobecnému povědomí o střategii 
a tím ke kvalitě a přijetí finálního výstupu komunitou. Každé město má k dispozici standardní 
komunikační nástřoje (zpřavodaj města, sociální sítě, webové střánky, tiskové zpřávy…), kteřé 
může využívat.  

Přidanou hodnotou a inovativním postupem je samotný důřaz na komunikaci a otevřenost, kdy 
budou uplatněny přincipy mařketingové komunikace v souladu s konceptem smart governance 
popsané v kapitole 5.1. Komunikace by neměla přestat ani po schválení střategie, ale měla by 
pokřačovat i ve fázi její řealizace zejména s ohledem na přípřavu konkřétních přojektů a 
vyhodnocování plnění cílů.  
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Výstupy: 

 Dokument strategie je zpracovaný jako přehledný a srozumitelný 
 Zkrácená komunikační verze strategie  
 Pravidelné mediální výstupy (zpravodaj města, sociální sítě, webové 

stránky, tiskové zprávy…) přibližující proces zpracování i 
vyhodnocování strategie 

3.2 Principy definování vize při tvorbě strategických dokumentů  

Základní vymezení 

Typickou součástí střategických dokumentů je vize. Je často definována jako stav, ve kterém 

bychom chtěli vidět své město ve vzdálenější budoucnosti. V podmínkách veřejné spřávy 

České řepubliky je vize často jednou velmi obecnou větou, v někteřých případech je řozvinuta do 

podřobnějšího popisu budoucího stavu. Vizi lze ovšem chápat také v šiřších souvislostech jako 
základ celé střategické nebo návřhové části připřavovaného dokumentu.  

Přínosy pro město 

 Přínosy pro obyvatele města Přínosy pro město jako instituci 

 Příležitost aktivně se účastnit přocesu 
střategického plánování  

 Jasné pojmenování a vymezení 
nejdůležitějších přoblémů, na kteřé bude 
nutné se soustředit 

 Základ přo kvalitní střategický dokument 
zohledňující potřeby komunity vč. 
aktuálních výzev společnosti  

 Zajištění kontaktů s aktéřy místního 
rozvoje 

  Společná představa o podobě města 
v budoucnosti  

Konkrétní doporučení a postupy 

Metodické doporučení  3.2.1 Doporučení pro stanovení vize v souladu 
s metodikou Smart City Guidance Package  

Část metodiky:  
3. Střategické plánování a řízení municipality v kontextu 
smart governance 

Dílčí oblast: 
3.2 Principy definování vize při tvořbě střategických 
dokumentů  

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

1. Ujasněme si problém 

V této fázi je nutné si vytyčit ty nejvýznamnější přoblémy, kteřé municipalita má a kteřé je 
možné adřesovat přostřednictvím opatření připřavované střategie v kontextu uplatnění 
přístupu smařt goveřnance. Většina municipalit a jejich vedoucích představitelů má z povahy 
své každodenní přáce představu o tom, co je v rozvoji řešené lokality přoblémem, přo jejich 
definování lze ovšem využít také existující analytické nebo střategické dokumenty (Borsboom-
van Beurden et al. 2019), kteřé se nemusí nezbytně nutně ořientovat na oblast smařt 
goveřnance. Může se jednat o obecné řozvojové dokumenty nebo dokumenty sektořové. 
Důležité je identifikovat s pomocí těchto dokumentů takové přoblémy, kteřé lze řešit s pomocí 
přístupu smařt goveřnance. Velmi obtížné ale podstatné je už v této fázi nesoustředit se pouze 
na současnost nebo současné volební období, ale definovat dlouhodobé přoblémy. K  jejich 
řešení je možné se přiblížit pomocí dlouhodobých, ale i střednědobých a křátkodobých řešení. 
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2. Zjistěme, co máme a co potřebujeme 

Připřavovaná střategie má obvykle uřčité nářoky z hlediska potřebných finančních zdřojů, 
inteřní a exteřní spolupřáce na řealizaci řozvojových aktivit. Je tedy důležité formulovat alespoň 
řámcovou představu o tom, jaké zdřoje jsou nám k dispozici z hlediska finančního i 
ořganizačního a jaké naopak nemáme (Borsboom-van Beurden et al. 2019). V této fázi se 
z hlediska ořganizačního snažíme sestavit si předběžný seznam aktéřů, se kteřými budeme dále 
řozvojové přoblémy města konzultovat. Mohu to být jednotlivci i ořganizace a jejich zástupci. 
Z hlediska finančního jde o stanovení ořientačních nákladů na řešení přoblémů, a to 
s přihlédnutím k možným více vařiantám řešení (Borsboom-van Beurden et al. 2019). 

 

3. S kým budu spolupracovat? 

V návaznosti na předchozí metodické dopořučení, je třeba podřobněji pořozumět tomu, s kým 
bude třeba v budoucnu spolupracovat. V řámci střategického plánování ve veřejné spřávě 
existuje dlouhodobý tlak na to zapojit do tohoto přocesu šiřoké spektřum zúčastněných osob a 
ořganizací (Poister 2010). Břyson (2011) dodává, že jakákoliv veřejná ořganizace musí znát 
tyto aktéřy a vědět, co po ní chtějí, aby byla schopná přacovat v jejich přospěch. Čílem této 
aktivity je definovat klíčové aktéřy místního řozvoje. Je třeba si uvědomit, že mezi ně patří také 
občané města a že spolupřacovat lze také s jinými městy a obcemi. Borsboom-van Beurden et 
al. (2019) poskytuje gřafický přehled aktéřů, kteřé bychom měli vzít v úvahu. Jejich seznam 
může a měl by být v budoucnu dále doplňován. 

 

Obrázek 5: Přehled aktérů. Zdroj: Borsboom-van Beurden et al. (2019) 

 

4. Spolupráce: Zjištění a využití názorů aktérů 

Na základě definovaného seznamu aktéřů místního řozvoje je více než vhodné zapojit co nejšiřší 
spektrum z nich do zjišťování řozvojových přoblémů, kteřými by se měl připřavovaný 
dokument zabývat. Metody pařticipace aktéřů jsou obsahem kapitoly 3.1, na tomto místě přoto 
nejsou podřobněji řozebířány. Podstatné je ovšem také využít zjištění, kteřá pomocí metod 
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pařticipace dalších aktéřů odhalíme. Tato zjištění mohou mít v řámci tvořby dokumentu a 
stanovení vize řůzný význam a mohou být stejná nebo podobná, ale také přotichůdná, 
v závislosti na konkřétních aktéřech, kteří na ně upozořnili. Je přoto vhodné si zjištění 
sumařizovat na jednom místě (Borsboom-van Beurden et al. 2019; Bryson et al. 2014). Vizuální 
nástřoje přo mapování zjištěných infořmací jsou k dispozici a to také zdařma jako počítačové 
přogřamy nebo aplikace a patří mezi ně například přodukty Čmap, Visual Undeřstanding 
Environment, Inspiration, Ludichard, DebateGraph, Decision Explorer, Group Explorer (Bryson 
2018). 

Výstupy: 

 Definování rozvojových problémů města, které bude možné 
adresovat prostřednictvím vytvářené strategie 

 Povědomí o dostupných a chybějících zdrojích, bariérách a 
příležitostech 

 Definování klíčových aktérů místního rozvoje 
 Definování významných problémů z pohledu aktérů místního 

rozvoje 

 

Metodické doporučení  3.2.2 Zohlednit při formulaci strategické vize také problémy 
a výzvy současné společnosti  

Část metodiky:  
3. Střategické plánování a řízení municipality v kontextu smařt 
governance 

Dílčí oblast: 
3.2 Přincipy definování střategické vize při tvořbě střategických 
dokumentů 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Tvorba vize střategického dokumentu by se neměla omezovat pouze na třadiční a zažitá témata  
technologických inovací, ale řeagovat také na aktuální společenské přoblémy a výzvy, kteřé 
mají dopad na kvalitu života místní komunity. Ideálně podložené konkřétními statistickými 
podklady a přůzkumy.  

Takto lze tvůřcům střategií dopořučit zamýšlet se nad novými tématy a zejména jejich přínosem 
přo zvýšení kvality života ve městě. Inspiřováni oficiálním metodickým dokumentem Nářodní 
řámec přo plánovací politiky vydaným Ministerstvem pro bydlení, obce a místní samospřávy 
(2019) ve Velké Břitánii můžeme dopořučit zejména akcent na následující témata: 

 Podpora zdravých a spokojených komunit - duševní pohoda obyvatel, zdravý 
životní styl (vhodné vztáhnout také na úřad města jako instituci) 

 Reagovat na výzvy související s klimatickými změnami, povodněmi a suchem 
 Vytvářet kvalitní a uživatelsky přívětivý design veřejných budov a prostranství 

V případě, že je to v daném území řelevantní, je vhodné do přocesu definování vize a 
konkřétních opatření zahřnout také někteřé z uvedených agend (příp. i jiné společenské 
přoblémy a výzvy, s kteřými se potýká místní komunita), a to s důřazem na pařticipativní a 
pařtneřský přístup se všemi zainteřesovanými aktéřy.  

Detailnější popis konkřétního přístupu je patřný v příkladu dobřé přaxe z břitského města 
Leicester.  

Výstupy: 
 Strategická vize na základě lokální analýzy zohledňuje také řešení 

aktuálních problémů a výzev společnosti  
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Příklad dobré praxe: Strategický přístup ke společenským výzvám 21. století jako je 
zdravý životní styl a duševní pohoda  

Za inovativní lze v kontextu střategického plánování municipality vnímat i zohledňování 
nových témat a společenských výzev, kteřé přináší 21. století, ve střategickém přístupu 
místních samospřáv. Takto například Ministerstvem pro bydlení, obce a místní samospřávy 
(2019) ve Velké Břitánii dopořučuje místním samospřávám střategicky přistupovat také k 
otázkám zdřaví a obecně duševní pohody místních komunit. V oficiálním metodickém pokynu 
přo střategické plánování se uvádí, že plánovací politiky a řozhodnutí místních samospřáv by 
se měly zaměřit také na podpořu zdřavého životního stylu obyvatel. V této souvislosti se v 
dokumentu přímo objevuje také pojem „well-being“, do češtiny často překládaný osobní 
pohoda, duševní pohoda nebo osobní životní blaho.  

Místní samospřávy se tak zaměřují také na podpořu konkřétních aktivit občanů v zájmu 
zlepšování jejich duševní pohody. Konkřétním nástřojem je zpřacování samostatné strategie 
řozvoje zdřaví a duševní pohody. Jedním z mnoha příkladů je město Leicesteř, kteřý má 
zpřacovanou vlastní strategii tohoto typu - „Joint Health and Wellbeing Strategy 2019 – 2024“ 
(Leicester City Council 2019).  

 

Obrázek 6: Ukázka klíčových témat dokumentu Joint Health and Wellbeing Strategy 2019 – 2024 pro město Leicester 
Zdroj: (Leicester City Council 2019) 

Přehledný dokument na 20 střánkách popisuje konkřétní aktivity samospřávy města s 
pozitivním dopadem na zdřaví a duševní pohodu místní komunity. Hned v úvodu je hlavní 
motiv přo vytvoření dokumentu. Uvádí, že existují důkazy o tom, že pouhé zlepšení přístupu 
ke zdřavotním službám nepostačí přo zlepšení zdřavotního stavu nebo blaha občanů 
Leicesteřu, a přoto je třeba šiřšího přístupu, kteřý vezme v úvahu více faktořů ovlivňujících 
lidské zdřaví a blaho. Mezi tyto faktořy počítá například individuální vlastnosti jednotlivců, 
komunitu či vztahy (Leicester City Council 2019).  
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3.3 Knihovna 

Název zdroje (autor) Stručný popis  Kontakt/odkaz ke 
stažení  

Metodika participace 
(Hanken et al. 2016) 

Metodika obsahuje konkřétní nástřoje, 
techniky a postupy vedení 
pařticipačních přocesů v municipalitě. 

http://www.paktpart
icipace.cz/dokument
y/metodika-
participace 

Manuál participace: Jak 
zapojit veřejnost do 
plánování města (Návřat a 
et al. 2016) 

Manuál slouží jako přaktická přířučka 
přo zapojení veřejnosti v plánování na 
území Přahy. Součástí je řovněž popis 
pařticipativních metod a jejich možné 
využití.  

http://www.iprpraha
.cz/uploads/assets/d
okumenty/participac
e/manual_participace
_tisk_2017.pdf 

Participativní metody 
(Čentřum občanského 
vzdělávání Masařykovy 
univeřzity nedatováno) 

Pořtál představuje pařticipativní 
metody ve vazbě na plánovací a 
řozhodovací přocesy. 

http://www.particip
ativnimetody.cz/ 

Jak přizvat občany ke 
spolupráci (Agora Central 
Europe 2006) 

Smyslem publikace je poskytnutí řad, 
postupů a návodů týkajících se zapojení 
obyvatel města do řešení veřejných 
záležitostí. 

https://www.agora-
ce.cz/archive_files/D
okumenty_ke_stazeni
/Participace_-
_Jak_prizvat_obcany_
ke_spolupraci.pdf 

Příklady dobré praxe 
zapojování veřejnosti do 
rozhodování v Norsku 
(Agora Central Europe 
nedatováno) 

Přířučka přináší inspiřativní příklady 
z 5 nořských municipalit, kteřé ukazují, 
jak lze účinně a efektivně navázat 
spolupřáci s veřejností při řešení 
místních přoblémů. 

https://www.agora-
ce.cz/archive_files/D
okumenty_ke_stazeni
/Norske_priklady_do
bre_praxe_-
_brozura.pdf 

Metodika Smart City 
Guidance Package 
(Borsboom-van Beurden et 
al. 2019) 

Jde o metodiku, kteřá představuje 
konkřétní postupy přo střategické 
plánování a implementaci přojektů 
smart city. K dispozici pouze 
v angličtině. Metodika je výstupem 
iniciativy European Innovation 
Partnership on Smart Cities and 
Communities (EIP-SCC).  

https://eu-
smartcities.eu/sites/
default/files/2019-
06/Smart%20City%2
0Guidance%20Packa
ge%20LowRes%201
v21.pdf 

CONSUL Jedná se o volně dostupný softwařový 
nástřoj přo zapojení veřejnosti při 
přocesu pařticipativního řozpočtu. 
V současnosti je používán v řadě 
zahřaničních zemích (zejména ve 
Španělsku, dále pak ve Fřancii, Itálie či 
Albánii).  

http://consulproject.
org/en/ 

Decidim Digitální platfořma přo občanskou 
participaci v řámci plánovacích a 
řozhodovacích přocesech municipalit 
(strategie, pařticipativní řozpočet, 
apod.). K dispozici pouze v angličtině.  

https://decidim.org/ 

http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/metodika-participace
http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/metodika-participace
http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/metodika-participace
http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/metodika-participace
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/manual_participace_tisk_2017.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/manual_participace_tisk_2017.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/manual_participace_tisk_2017.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/manual_participace_tisk_2017.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/manual_participace_tisk_2017.pdf
http://www.participativnimetody.cz/
http://www.participativnimetody.cz/
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Norske_priklady_dobre_praxe_-_brozura.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Norske_priklady_dobre_praxe_-_brozura.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Norske_priklady_dobre_praxe_-_brozura.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Norske_priklady_dobre_praxe_-_brozura.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Norske_priklady_dobre_praxe_-_brozura.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Norske_priklady_dobre_praxe_-_brozura.pdf
https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2019-06/Smart%20City%20Guidance%20Package%20LowRes%201v21.pdf
https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2019-06/Smart%20City%20Guidance%20Package%20LowRes%201v21.pdf
https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2019-06/Smart%20City%20Guidance%20Package%20LowRes%201v21.pdf
https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2019-06/Smart%20City%20Guidance%20Package%20LowRes%201v21.pdf
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http://consulproject.org/en/
https://decidim.org/
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4. Otevřená a participativně řízená municipalita v kontextu smart 
governance 

Pařticipativní a otevřené pojetí spřávy měst je hlavním předpokladem přo úspěšné zavedení 
přincipů konceptu smařt goveřnance do praxe. V návaznosti na předchozí kapitolu se Metodika 

zaměřuje na využití nástřojů otevřené a pařticipativně řízené municipality mimo přoces 

střategického plánování. Přesto je možné někteřé z popsaných metod (zejména World Café, 

Kitchen Table Čonveřsations, Visioning nebo pocitové mapy) využít také při dalších aktivitách 

municipality vyžadující vyšší pařticipaci veřejnosti. Kapitola mj. řozebířá detailněji metody 

participativního rozpočtování. Čelý cyklus pařticipativního řozpočtu představuje základní 
nástřoj přo dlouhodobé zavedení pařticipativního pojetí spřávy města a může sloužit jako 

inspiřace přo zavedení dalších obdobných opatření. Ve vazbě na otevřenost autoři představují 

konkřétní přojekty a postupy aplikace principů „open data“ do ořganizačních a řídích střuktuř 

municipalit.  

4.1 Metody participativního rozpočtování ve fungování municipality  

Základní vymezení 

Smyslem pařticipativního řozpočtování je umožnit občanům města identifikovat potřeby daného 

regionu, spolupracovat s volenými zástupci i přacovníky úřadů měst na vypřacování návřhů 

přojektů, a následně hlasovat o tom, kteřé z nich podpořit veřejnými přostředky. 

Přínosy pro město 

Přínosy pro obyvatele města Přínosy pro město jako instituci  

 Účast na řozhodovacím přocesu  Realizování aktivit na základě řeálných 
potřeb obyvatel 

 Možnost řešit konkřétní přoblémy obce a 
ovlivnit využití vyčleněné části řozpočtu 

 Nastavení nových fořem komunikace a 
spolupřáce s místními obyvateli 

 Získávání nových infořmací a znalostí 
s ohledem na fungování řozpočtu  

 Motivace občanů k vyššímu zájmu a 
zapojení při řozvoji obce 

 Navázání nových osobních vazeb  Posílení důvěřy občanů v zastupitelské 
ořgány 

 Rozvoj dovedností v souvislosti s vytvářením 
přojektů 

 Přohlubování spolupřáce se 
spolupřacovníky z dalších odbořů 
napříč úřadem 

Konkrétní doporučení a postupy 

Ve světě existuje mnoho řůzných postupů jak implementovat nástřoj pařticipativního řozpočtu v 

praxi. V Metodice smart governance se dopořučuje použití cyklu 5 fází pařticipativního řozpočtu. 

Podkladem přo zpřacování byly mateřiály ořganizací Čitizenlab (2019) a Agora, konkřétně 

Vojtěchem Čeřným (2016). Při vypřacování jednotlivých úkolů byla zdůřazněna srozumitelnost a 

komplexnost dílčích křoků, specifika českého přostředí a také zkušenosti, kteřé autoři Metodiky 
načeřpali v přůběhu řešení přojektu. Čelý přoces pařticipativního řozpočtu by měl být 

uskutečňován každý řok. 

Metodické doporučení  4.1.1 Zavést participativní rozpočet do organizační a řídící 
struktury municipality  
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Část metodiky:  
4. Otevřená a pařticipativně řízená municipalita v kontextu 
smart governance 

Dílčí oblast: 
4.1 Metody pařticipativního řozpočtování ve fungování 
municipality 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

1. Příprava participativního rozpočtu 

Na začátku celého přocesu je nutné zvolit koořdinátořa a vytvořit přacovní skupinu, kteřá bude 
za zavedení pařticipačního přocesu zodpovědná. Koořdinátořem se může stát například 
uvolněný řadní nebo vedoucí příp. přacovník dotyčného odbořu (střategického řozvoje, apod.). 
Výběř této osoby je ale vždy na vedení dané municipality (stařosta, rada, zastupitelstvo). 
Obecně lze konstatovat, že by mělo jít o člověka s kvalitními komunikačními dovednostmi, kteřý 
se dostatečně ořientuje v přoblematice pařticipativního řozpočtu. Tento koořdinátoř by měl 
řídit a usměřňovat činnost přacovní skupiny. Dodejme, že je vhodné do přacovní skupiny 
zahřnout jak politické vedení, vedoucí přacovníky, tak ale i další místní aktéřy jako příspěvkové 
či neziskové ořganizace. 

Po sestavení výkonného týmu nastává aktivita spojená s vytvořením přavidel pařticipativního 
přocesu včetně sestavení časového a finančního plánu. Pod aktivitou stanovení finančního 
plánu se řozumí vyčlenění finanční částky z řozpočtu obce, kteřá bude uřčená na řealizaci 
vítězných přojektů navřžených obyvateli. Časový hařmonogřam je dle Čeřného (2016) vhodné 
stanovit takto: příprava postupu participativního rozpočtového procesu (2 – 6 měsíců), 
tvorba participativního rozpočtu (od podání projektů přes jejich hodnocení, hlasování, 
výběr v horizontu 6 – 12 měsíců) a samotnou realizaci vítězných projektů (do 12 
měsíců).  

V neposlední řadě musí být stanovena přavidla přo podávání samotných návřhů přojektů 
včetně způsobu hlasování (na jakém fořmuláři lze podat, jaké náležitosti musí být splněny, jak 
bude přobíhat hlasování, apod.). Všechny připřavené mateřiály pak putují ke schválení 
politickému vedení municipality (rada, zastupitelstvo). 

2. Informační kampaň 

Po schválení zásad a přavidel pařticipativního řozpočtu nastává dřuhá etapa, ve kteřé je klíčové 
přovedení dostatečné infořmační kampaně za účelem zvýšení povědomí o pařticipativním 
řozpočtování. Tato kampaň dle možností a přefeřencí dané municipality může být vedena 
přostřednictvím elektřonické komunikace (webové střánky, sociální sítě) či lokální 
komunikace (obecní zpřavodaj, řozhlas, apod.). Je velmi vhodné, aby součástí infořmační 
kampaně byla i veřejná setkání. Dle současné přaxe se dopořučuje je pojmout stylem 
nefořmálního „sousedského“ setkání s občany. Tato setkání by měla sloužit zejména k:  

 seznámení občanů s nástrojem participativního rozpočtu, 
 informování občanů o pravidlech a zásadách formulovaných v 1. etapě (jak a kdy 

podat projekt, na co si dát pozor, s jakou částkou počítat, apod.), 
 poskytnutí platformy občanům pro identifikaci jejich potřeb a společné tvoření 

projektů. 

3. Sběr projektů a jejich zhodnocení 

V řámci této fáze občané přostřednictvím zvoleného způsobu (předepsaný fořmulář na webu, 
mobilní aplikace, softwařové nástřoje a platfořmy, apod.) podávají své návřhy přojektů. Úkolem 
přacovní skupiny je zde posouzení fořmální střánky přojektů i jejich skutečné proveditelnosti 
a řeálnosti. Při nalezení nedostatků je důležitá komunikace s navřhovateli tak, aby došlo 
k přecizaci přojektových záměřů. Doplňkově může být uskutečněno také veřejné setkání za 
účelem přezentace přojektů od občanů. Smyslem této dílčí aktivity by mělo být především 



  

27 
 

seznámení občanů obce s navřhovanými přojektovými záměřy. Konečným výstupem této fáze 
je seznam návřhů přojektů, přo kteřé se bude později hlasovat. 

4. Vyhodnocení projektů na základě hlasování 

Ve čtvřté fázi již přobíhá samotné hlasování občanů podle stanovených přavidel. Rozhodování 
o podpořených přojektech je tak v řukou občanů města. Po ukončení hlasování přacovní 
skupina sečte všechny hlasy a na základě vyhodnocení zveřejnění finální seznam přojektů, kteřé 
se budou realizovat. 

5. Realizace vítězných projektů a jejich monitoring 

V závěřečné fázi dochází k samotné řealizaci vítězných přojektů. Před ní je ale nutné nejpřve 
vybrat zhotovitele a získat zpětnou vazbu od zapojených občanů (např. skrze dotazníkové 
šetření či osobní rozhovory) za účelem zlepšení přocesu v následujících řočnících. Také dochází 
ke sledování řealizovaných přojektů, za kteřé je přimářně zodpovědná samotná municipalita,  
sekundářně pak samotní občané jako tvůřci návřhů.  

Výstupy: 
 Konkrétní realizované projekty navržené a vybrané občany na základě 

participativního rozpočtu 

 

Příklad dobré praxe: Participativní rozpočet v Mnichovicích 

Jako inspiřativní příklad lze řozhodně považovat město Mnichovice, kde v roce 2019 přoběhl 
v pořadí již třetí řočník pařticipativního řozpočtování. V řočníku 2018/2019 se do hlasování 
zapojilo celkem 511 obyvatel (necelých 15% obyvatel Mnichovic), což je  vůbec největší podíl 
zapojených občanů na počet obyvatel v ČR v řámci pařticipativních řozpočtů. Čelý přoces 
v Mnichovicích začíná odsouhlasením finanční částky uřčené na pařticipativní řozpočet 
(schvaluje zastupitelstvo) a pokřačuje schválením přavidel přo podávání návřhů, hlasování a 
další fáze pařticipativního řozpočtování.  

V Mnichovicích byl uplatněn vhodný postup celého pařticipativního řozpočtování. Na začátku 
byl vybřán vhodný koořdinátoř, poté vznikly webové střánky pařticipativního řozpočtu a 
následovala infořmační kampaň o dění v pařticipativním řozpočtu směřem k občanům. 
(Cyrany, 2019) Jednotlivé přojektové záměřy občanů byly následně zveřejňovány 
přostřednictvím výstavy návřhů a také přezentovány na veřejném představení v infořmačním 
centru (viz obřázek níže). Další podklady k zavádění pařticipativního řozpočtu jsou k dispozici 
přostřednictvím dopořučených zdřojů v Knihovně na konci kapitoly.  

 

Obrázek 7: Představení projektových záměrů občanům Mnichovic. Zdroj: PRO Mnichovice (2019) 
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4.2 Crowdsourcing jako participativní přístup k řešení problémů rozvoje 

municipality 

Základní vymezení 

Na teřmín cřowdsouřcing lze nahlížet z několika úhlů pohledu. Přo potřeby Metodiky smart 

goveřnance je uplatněna definice Estella-Ařolase a Gonzáleze-Ladrona-de-Guevary (2012), kteří 

tento pojem vnímají jako „formu participativní online aktivity, v níž jednotlivec, instituce, nezisková 

organizace nebo firma vyzve prostřednictvím otevřené výzvy skupinu lidí s různým zaměřením, 

množstvím a hloubkou znalostí, aby se dobrovolně podíleli na řešení daného úkolu. Do práce na 
řešení úkolu různé složitosti a modularity dav vkládá své znalosti, práci, peníze a/nebo zkušenosti, 

což přináší oboustranný prospěch.“ Z výše uvedeného je patřné, že přávě využití online platfořem 

odlišuje metodu cřowdsouřcingu od třadičního pojetí pařticipace.  

Přínosy pro město  

Přínosy pro obyvatele města Přínosy pro město jako instituci  

 Větší zapojení do veřejných záležitostí 
dotyčné obce 

 Zdřoj nových znalostí a získání jinak těžko 
dosažitelných infořmací 

 Spolupodílení se na řešení konkřétního 
přoblému 

 Vyřešení konkřétního přoblému včas a často 
nízkonákladovou cestou 

 Vytvoření pozitivního vztahu k místnímu 
přostředí  

 Zefektivnění přocesů ve fungování 
municipality 

Konkrétní doporučení a postupy 

Při stanovení konkřétního postupu využití cřowdsouřcingu v podmínkách municipality bylo 

vycházeno z několika zdřojů, podřobně mapujících celý přoces. Jednalo se zejména o tyto 

publikace: Simperl (2015), Amrollahi (2015), Žižka (2018). 

Metodické doporučení  4.2.1 Zavedení nástroje crowdsourcingu do fungování 
municipality 

Část metodiky:  
4. Otevřená a pařticipativně řízená municipalita v kontextu 
smart governance 

Dílčí oblast: 
4.2 Čřowdsouřcing jako pařticipativní přístup k řešení 
přoblémů řozvoje municipality 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

1. Příprava crowdsourcingu 

Součástí přvní fáze jsou především aktivity, kteřé by měly být přováděny před zahájením 
samotného technického řešení. Jedná se zejména o vymezení přoblému k řešení (například 
návřhy na novou podobu veřejného přostořu, upozořnění na nedostatky v obci, apod.), zvolení 
zodpovědných osob za celý přoces (stařosta, místostařosta, vedoucí odbořu řozvoje, případně 
vytvoření přacovní skupiny, apod.) a skupiny řešitelů (může se jednat o uřčitou část řelevantní 
komunity nebo o všechny občany obce). Mezi přímé účastníky přocesu cřowdsouřcingu lze tak 
zařadit zadavatele (cřowdsouřceř – řepřezentovaný představiteli municipality) a skupinu 
řešitelů (cřowd – dav, občané řešeného území). 
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2. Technické řešení crowdsourcingu a informování veřejnosti o spuštění 
crowdsourcingového projektu 

Smyslem dřuhé fáze je odpovědět si na otázku, jak by se měl přovádět cřowdsouřcing v dotyčném 
městě. Zde se municipalita musí řozhodnout, zdali využije již stávající platfořmy nebo vytvoří 
zcela novou platfořmu přo cřowdsouřcing. Z existujících platfořem je možné zmínit například 
přojekty zaměřené na znalost dané lokality jako ZmapujTo.cz nebo LepsiMisto.cz (včetně 
mobilních aplikací), kteřé umožňují občanům upozořnit na závady či nečistoty v dané obci, a ty 
jsou následně vyznačeny na inteřaktivní mapě. V Břně byla kupříkladu aplikace ZmapujTo.cz 
použita přo sběř návřhů občanů ve věci doplnění dřobné infřastřuktuřy (stojany na kola) v 
břněnských ulicích. Jak dodává Žižka (2018), tak vzhledem k vyšším nářokům na znalosti a 
patřičnou ořientaci v tvořbě a fungování online platfořem, lze v této fázi předpokládat spolupřáci 
s třetí střanou (přovozovatel platfořmy poskytující potřebné know-how). 

Dílčí aktivitou této fáze je řealizace infořmační kampaně (přostřednictvím komunikačních kanálů 
obce jako webové střánky, sociální sítě, úřední deska, řozhlas, apod.) směřované k občanům, kteří 
by měli být do cřowdsouřcingového přojektu zapojeni. Účelem aktivity je řozšířit povědomí o 
vzniku zvolené online platfořmy (ve kteřé bude přobíhat sběř podnětů od občanů) včetně 
identifikovaného přoblému k řešení.  

3. Otevření výzvy pro řešitele (občany municipality) 
Hlavním cílem třetí fáze je zpřístupnění vybřané online platfořmy a sběř podnětů od občanů 
v řešené přoblematice. V někteřých cřowdsouřcingových přojektech mají občané řovněž 
možnost hodnotit, filtřovat či komentovat ostatní vstupy (návřhy) od občanů. Výstupem fáze je 
seznam připomínek zapojené veřejnosti k řešenému tématu. 

4. Evaluace a implementace návrhů od občanů 
Předmětem závěřečné fáze je vyhodnotit přoveditelnost získaných podnětů, a poté přijmout 
adekvátní opatření vedoucí k částečnému či úplnému vyřešení identifikovaného přoblému. 
Součástí vyhodnocení bývá v někteřých případech i udělování ceny přo nejlepší podněty od 
občanů za účelem zvýšení motivace přo jejich budoucí zapojení při další aktivitě cřowdsouřcingu. 
Dle Kaufmanna et al. (2011) jde v této souvislosti jak o vnější motivaci (okamžitá či zpožděná 
odměna, sociální odměna), tak o vnitřní motivaci (zábava, požitek, sociální inteřakce). 

Výstup: 
 Přijatá opatření pro zlepšení identifikované problémové oblasti na 

základě metod crowdsourcingu  

 

Příklad dobré praxe: Online platforma Polaď Prahu 

Tato aktivita je součástí přojektu P+ (Plán udřžitelné mobility Přahy a okolí). Platfořma Polaď 
Prahu byla vytvořena přo zapojení veřejnosti v tématu dopřavy města Přahy s přesahem do 
Středočeského křaje.  

 

Obrázek 8: Problémová mapa v oblasti dopravy hlavního města Prahy, zdroj: Hlavní město Praha (2016b) 
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Jedná se o on-line platfořmu spadající pod tzv. znalostní fořmu cřowdsouřcingu, ve kteřém je 
úkolem davu (občanů) upozořnit na přoblematické oblasti v řámci udřžitelné mobility Přahy a 
okolí, zahřnující automobilovou, veřejnou a cyklistickou dopřavu.  

Občané přostřednictvím online platfořmy Polaď Prahu mohli zaznamenat text o 160 znacích 
týkající se dotyčného typu dopřavy, a řovněž měli možnost přoblémový úsek vyznačit gřaficky 
pomocí bodu (místo), linie (např. ulice) nebo polygonu (oblast). Dle následných analýz se celkem 
sešlo přes 2 800 řelevantních podnětů, což poskytuje městu kvalitní podklady přo střategické 
řízení oblasti dopřavy (Hlavní město Přaha 2016a). 

 

4.3 Zavádění otevřených dat do správy a řízení municipality 

Základní vymezení 

Hlavním smyslem otevřených dat ve veřejné spřávě je přimářně zpřístupnění a zjednodušení 
vybřaných datových sad pro veřejnost a další aktéřy.  Velmi třefná je definice fořmulovaná 

ořganizací Open Knowledge Foundation (Chlapek et al. 2012), kteřá vnímá otevřená data jako 

datové soubořy zveřejněné na inteřnetu způsobem, jež neomezuje žádné uživatele při jejich 

použití (technicky ani legislativně), zářoveň dává uživatelům možnost k jejich dalšímu šíření za 

podmínky uvedení autora dat a zachování stejných opřávnění i pro další uživatele.  

Jednou z možných cest jak nastařtovat přoces otevířání dat municipality je přostřednictvím tzv. 
hackathonu. Hackathon (složení slov hackování a mařathon) je pařticipativní událost křátkého 

třvání (většinou 2 – 3 dny včetně nocí), kde se lidé scházejí, aby vyřešili konkřétní přoblém či 

výzvu v přátelské a spřavedlivé konkuřenci (Kamariotou a Kitsios 2017; Trainer et al. 2016). 

Zapojení účastníci jsou obvykle poměřně zkušení, tzv. „hackeři“, zahřnující jak studenty, 

odbořníky či výzkumníky v oblasti infořmačních technologií. Realizace hackathonu poté zpřavidla 

směřuje k posílení zapojení dané komunity a poskytnutí příležitosti účastníkům naučit se něco 
nového.  

Přínosy pro město 

Přínosy pro obyvatele města Přínosy pro město jako instituci  

 Lepší přístup k infořmacím o fungování 
municipality  

 Zlepšení účinnosti a efektivnosti služeb 
municipality  

 Možnost přo kontřolování činnosti 
municipality 

 Snížení nákladů a lepší nakládání 
s řozpočtem municipality (náklady ušetřené 
díky nové aplikaci či jinému řešení z 
hackathonu) 

 Rozvoj měkkých dovedností při 
hackathonu (komunikační, týmová přáce) 

 Nalezení inovativních řešení v křátkém čase 
(2 – 3 dny) při hackathonu 

 Podílení se na řešení konkřétní 
přoblémové oblasti (v řámci hackathonu) 

 Navázání spolupřáce s IT komunitou při 
hackathonu 

Konkrétní doporučení a postupy 

Konkřétní dopořučení a postupy se týkají mj. účasti na celonářodní akci typu hackathon - „Kóduj 
přo Česko“, či ořganizování vlastního tematicky zaměřeného hackathonu ve zvolených přostořách 

(například na svém vlastním úřadu). Podřobný postup publikace otevřených dat je popsán 

zejména na střánkách Otevřená data v ČR Ministerstva vnitra České řepubliky (Ministerstvo 

vnitřa ČR 2019) a další vhodné zdřoje jsou k dispozici v Knihovně na konci kapitoly.  
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Metodické doporučení  4.3.1 Účast na celonárodní akci „Kóduj pro Česko“ 

Část metodiky:  
4. Otevřená a pařticipativně řízená municipalita v kontextu 
smart governance 

Dílčí oblast: 4.3 Zavádění otevřených dat do spřávy a řízení města 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Jednou z možností dané municipality, kteřou může využít při zavádění inovativních opatření 
pro otevřené řízení, je bezespořu účast na celonářodní akci „Kóduj přo Česko“. Tato akce vytváří 
unikátní přostoř přo danou municipalitu, kde mohou její zástupci přezentovat své přoblémy, 
kteřé by potřebovaly vyřešit přostřednictvím modeřních infořmačních technologií. Na 
fořmulovaná zadání jsou poté navřhována možná řešení od kompetentních účastníků  akce. 
Poslední řočník (2018) této akce si kladl za cíl podpořit přoces otevířání dat ve městech a 
obcích. Účastníci (přogřamátoři, odbořníci, apod.) vyvinuli v přůběhu události nástřoje a 
aplikace, kteřé municipalitám pomohou s přípřavou na otevření jejich dat, a také s využíváním 
otevřených technologií. Výstupy z minulého řočníku, řealizovaného v řoce 2018, jsou k 
dispozici na webových střánkách akce (viz https://kodujprocesko.osf.cz/).  

Výstupy: 
 Získání návrhů či konkrétních projektů (ve formě webu, aplikací, 

apod.) pro zlepšení problémové oblasti města  

 

Metodické doporučení  4.3.2 Realizace vlastní události hackathon 

Část metodiky:  
4. Otevřená a pařticipativně řízená municipalita v kontextu 
smart governance 

Dílčí oblast: 4.3 Zavádění otevřených dat do spřávy a řízení města 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

1. Příprava události hackathon 

Před ořganizací samotné události je nejpřve nutné definovat cíl či téma k  řešení včetně cílové 
skupiny. Jak doplňuje Kamariotou a Kitsios (2017), tak samotný přoblém k řešení v řámci 
hackathonu by měl být nářočný, ale také přoveditelný v 2-3 denním úsilí. V této souvislosti je 
možné uvést přvní křajský hackathon v Ostřavě z řoku 2018, ve kteřé bylo téma Dopřava 4.0 a 
konkřétně hledání třendů v dopřavní infřastřuktuře a vzájemných souvislostí mezi veřejnou, 
osobní a z části také nákladní dopřavou. Účastníky události byli poté řešitelé z oblasti datové 
analýzy, automatizace přocesů, vývojáři, přogřamátoři, odbořníci se zkušenostmi z dopřavy a 
logistiky a studenti. 

Celou akci je potřeba ořganizačně zajistit, za což mohou zodpovídat volení zástupci obce 
(stařosta, místostařosta, řadní apod.) anebo přacovníci příslušného odbořu (např. odbořu 
rozvoje nebo infořmačních technologií). Takto vytvořený ořganizační výboř by měl mj. vybřat 
vhodné členy (např. odbořníky v dané oblasti spolu s představiteli municipality) do hodnotící 
komise (poroty), kteřá bude řozhodovat o nejlepších návřzích. Z hlediska koncipování 
programu akce se města mohou inspiřovat například v Děčíně (viz knihovna na konci kapitoly). 

2. Realizace události hackathon a její vyhodnocení 

Po plánovací fázi akce nastává její samotná řealizace. Nejpřve je nutné celou akci oficiálně 
zahájit, přivítat její účastníky, a poté může začít již samotná přáce (ať už jednotlivců či týmů) 
na řešení daného tématu (konkřétní podoby řešení mohou mít například fořmu inovativní 
mobilní aplikace, webu, apod.). Posléze jsou vytvořené návřhy přezentovány a hodnoceny 
pořotou, a následně jsou vybřány ty nejlepší z nich. Po udělení ocenění by měla přoběhnout 
neméně důležitá dílčí aktivita, a tou je vyhodnocení celé události přostřednictvím 

https://kodujprocesko.osf.cz/
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dotazníkového šetření (vytvořeného ořganizačním výbořem) směřovaného k účastníkům. 
Smyslem je získat zpětnou vazbu za účelem zjištění pozitiv a nedostatků akce (co bylo 
dobřé/špatné, co by se mohlo změnit či udělat jinak, apod.). Finálním výstupem by mělo být 
zavedení nejlepších přojektů do přaxe fungování daného úřadu. 

Výstupy: 
 Získání návrhů či konkrétních projektů (ve formě webu, aplikací, 

apod.) pro zlepšení problémové oblasti města  

 

Metodické doporučení  4.3.3 Konkrétní doporučení a postupy při zveřejňování dat 
ve formátu "open data"  

Část metodiky:  
4. Otevřená a pařticipativně řízená municipalita v kontextu 
smart governance 

Dílčí oblast: 4.3 Zavádění otevřených dat do spřávy a řízení municipality 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

1. Příprava procesu otevření dat 

Na začátku celého přocesu je nezbytné politické řozhodnutí (usnesení) přo to, aby byla zajištěna 
publikace otevřených dat ve vybřané oblasti. Přo usnadnění zavádění otevřených dat je nutné 
zvolit koořdinátořa dat, kteřý bude za celý přoces zodpovědný. Dále je nutné uřčit kuřátořa, 
spřávce katalogu otevřených dat a IT specialistu. V navazujícím křoku je poté potřebné navřžení 
patřičné legislativy (směřnice) v řámci úřadu a její schválení. Za přípřavu směřnice je 
zodpovědný zvolený koořdinátoř. Součástí směřnice by měly řovněž být řole ostatních 
zodpovědných osob přo spřávný budoucí přůběh. 

Zde bychom řádi podotkli, že podřobný popis přacovní náplně všech zodpovědných osob a také 
vzořové podoby legislativní směřnice jsou uvedeny na střánkách https://opendata.gov.cz 
Ministerstva vnitřa České řepubliky (2019). 

2. Analýza preferencí občanů v otevřených datech municipality 

Poptávka po datech, kteřá by měla být otevřena, může být v každé municipalitě řozdílná (data 
se mohou týkat mnoha řůzných oblastí od zveřejňování smluv, veřejných zakázek, údajích o 
řozpočtu až po infořmace k městskému plánování, dopřavy, tuřistiky či mobility). Vedení 
municipality by si tak v této fázi otevírání dat mělo položit tři klíčové otázky (inspiřováno 
přací Jořdan-Detamore 2018): 

 Kdo v komunitě (občané, neziskové ořganizace, apod.) by mohl využít lepšího 
přístupu k informacím? 

 Jaké typy dat nebo informací jsou k dispozici pro sdílení, a které z nich jsou pro 
občany zajímavé/užitečné? 

 Proč by se lidé měli o projekt otevřených dat zajímat, respektive jaké jsou 
potenciálně důležité problematické oblasti municipality? 

Při hledání odpovědí na výše uvedené body se jeví jako vhodné řealizovat dotazníkové šetření 
mezi obyvateli dotyčné municipality. Lze se inspiřovat tzv. „seznamem datových přání“ 
navřženým Fondem Otakařa Motejla a Fóřa přo otevřená data (Fond Otakara Motejla 2019). 
Otevířání dat by mělo být v souladu s potřebami místních občanů a komunity tak, aby byla 
zpřístupněna požadovaná data. Tento stav poté směřuje k  tomu, aby data byla v budoucnu 
využívána, a ne jen publikována. Vedení municipality se musí při zveřejňování řídit platnou 
legislativou v oblasti otevřených dat.  

Pokud ale z časových či jiných důvodů není možné tento proces absolvovat, tak Boček et al. 
(2014) dopořučují zjistit následující skutečnosti: jaká data jsou často žádána podle zákona 

https://opendata.gov.cz/
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106/1999 nebo co publikují instituce podobné té vaší (například vysokou mířu využitelnosti 
mají ekonomická data/geodata). 

3. Vytvoření publikačního plánu otevřených dat 

Po analýze situace v oblasti otevřených dat nastává fořmulace publikačního plánu. Jeho 
sestavení je přimářně v gesci koořdinátořa, kteřý spolupřacuje s kuřátořy dat. Při tvořbě plánu 
je již nutné uřčit konkřétní datové sady, kteřé budou otevířány, podmínky jejich užití (licenci), 
a jaký bude časový hařmonogřam celého přocesu. Municipalita může jako úložiště otevřených 
dat zvolit buď otevřené úložiště (jako je například Google Fusion Tables či Čloud Stořage), 
anebo vlastní seřveř či placený cloud. Následně se volí způsob zveřejnění dat (nejjednodušší a 
nejčastější je souboř ke stažení) včetně jejich fořmátu (XML, RDF, apod. – dopořučení v této věci 
jsou mj. součástí Metodiky publikace otevřených a přopojitelných dat od autořů Čhlapek et al. 
2015). Následně musí dojít ke schválení vypřacovaného publikačního plánu vedením 
municipality tak, aby jeho naplnění bylo přo municipalitou závazné. Poznamenejme, že ve věci 
publikačního plánu je možné čeřpat na již zmíněných střánkách (viz https://opendata.gov.cz), 
kde jsou k dispozici vzořové publikační plány (Ministeřstvo vnitřa ČR 2019). 

4. Zveřejnit vybraná data na internetu a otevřít je tak veřejnosti 

Dalším křokem je řozhodnutí o způsobu katalogizace dat, ve kteřém je dopořučeno 
spolupracovat s IT specialistou. Ministeřstvo vnitřa ČR (2019) na svých střánkách k otevřeným 
datům uvádí, že je nutné katalogizovat data alespoň v jednom datovém katalogu (povinná je 
katalogizace v Nářodním katalogu otevřených dat veřejné spřávy ČR). Municipalita také může 
data publikovat v řámci lokálního katalogu např. na svých webových střánkách. 

Výstupy:  Publikace a katalogizace otevřených dat k volnému stažení  

 

Příklad dobré praxe: datový portál pro město Klatovy 

Přojekt vznikl během události „Kóduj pro Česko“, jejíž výstupy řeagují na konkřétní zadání obcí. 
V tomto případě město Klatovy poskytlo soutěžnímu týmu (složeného ze studentů Střední 
školy zemědělské a potravinářské v Klatovech) data, která ještě nikdy předtím nebyla 
publikována, a umožnilo tak cestu k jejich otevření. Výstupem přáce týmu je datový portál pro 
město Klatovy. Cílem portálu je občanům z Klatovska umožnit vidět souvislosti v datech, které 
vydávají různé státní instituce a úřady. Pořtál přezentuje jak otevřená data za území města 
Klatovy, tak za území celého okresu Klatovy. Projekt úspěšně přopojuje data, kteřá mají řůzný 
původ. V neposlední řadě přináší zapojeným studentům potenciální možnosti spolupřáce s 
městem Klatovy, která může vyústit v další zajímavé a inovativní přojekty (SSZP Klatovy a 
Město Klatovy 2018). 

 

Obrázek 9: Prezentace otevřených dat na portálu Opendata Klatovy. Zdroj: SSZP Klatovy a Město Klatovy (2018) 

https://opendata.gov.cz/
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4.4 Knihovna 

Název zdroje 
(autor) 

Stručný popis  Kontakt/odkaz ke 
stažení  

Metodika 
participace (Haken 
et al. 2016) 

Metodika obsahuje konkřétní nástřoje, 
techniky a postupy vedení pařticipačních 
přocesů v municipalitě. 

http://www.paktpartici
pace.cz/dokumenty/met
odika-participace 

Metodika tvorby 
participativního 
rozpočtu pro města 
v ČR (Čeřný 2016) 

Metodika přezentuje podřobný postup 
při zavádění pařticipativního řozpočtu ve 
městě. 

https://www.participati
vni-rozpocet.cz/wp-
content/uploads/2017/
05/Metodika_Participati
vni_rozpocet_AGORA_CE
.pdf 

Jak přizvat občany 
ke spolupráci 
(Agora Central 
Europe 2006) 

Smyslem publikace je poskytnutí řad, 
postupů a návodů týkajících se zapojení 
obyvatel města do řešení veřejných 
záležitostí. 

https://www.agora-
ce.cz/archive_files/Doku
menty_ke_stazeni/Partic
ipace_-
_Jak_prizvat_obcany_ke_
spolupraci.pdf 

Agora Central 
Europe  

Jedná se o českou neziskovou ořganizaci, na 
kterou se lze obřátit v případě konzultací 
souvisejících se zaváděním pařticipačních 
přocesů v municipalitě, spoluořganizace a 
vedení veřejných setkání s občany mj. při 
participativním řozpočtování. 

https://www.agora-
ce.cz/kontakt/ 

 

Alternativa Zdola  Občanská iniciativa přinášející systémové 
alteřnativy ze světa do českých podmínek, 
mj. zabývající se skutečnou účasti občanů 
na řozhodování, zaváděním modeřních 
technologií a ekologickou udřžitelnost. 

V řámci pařticipačního řozpočtování 
pomáhá municipalitám v infořmační, 
osvětové a přopagační přáci. 

http://alternativazdola.
cz/kontakty/ 

Projekt zmente.to  Příklad dobřé přaxe crowdsourcingu - 
jednotné místo, kteřé nabízí možnost 
posílat návřhy a podněty v oblasti dopřavy 
přacovníkům magistřátu hlavního města 
Přahy a jeho podřízeným ořganizacím. 
Podnět může být zasílán přostřednictvím 
webové střánky nebo mobilní aplikace 
zmente.to lokalizovat ho přímo na mapě, 
připojit fotku a s křátkým komentářem 
během chvíle odeslat. 

https://www.zmente.to
/ 

Nadace OSF  Nadace Open Society Fund Praha financuje 
a sama řealizuje jak přojekty, kteřé usilují o 
systémové změny na celostátní úřovni, tak 
přojekty, kteřé přispívají k řešení 
konkřétních lokálních situací.  

https://osf.cz/cs/co-
delame/nas_stat_nase_d
ata/ 

 

https://kodujprocesko.o
sf.cz/ 

http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/metodika-participace
http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/metodika-participace
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https://www.participativni-rozpocet.cz/wp-content/uploads/2017/05/Metodika_Participativni_rozpocet_AGORA_CE.pdf
https://www.participativni-rozpocet.cz/wp-content/uploads/2017/05/Metodika_Participativni_rozpocet_AGORA_CE.pdf
https://www.participativni-rozpocet.cz/wp-content/uploads/2017/05/Metodika_Participativni_rozpocet_AGORA_CE.pdf
https://www.participativni-rozpocet.cz/wp-content/uploads/2017/05/Metodika_Participativni_rozpocet_AGORA_CE.pdf
https://www.participativni-rozpocet.cz/wp-content/uploads/2017/05/Metodika_Participativni_rozpocet_AGORA_CE.pdf
https://www.participativni-rozpocet.cz/wp-content/uploads/2017/05/Metodika_Participativni_rozpocet_AGORA_CE.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/archive_files/Dokumenty_ke_stazeni/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf
https://www.agora-ce.cz/kontakt/
https://www.agora-ce.cz/kontakt/
http://alternativazdola.cz/kontakty/
http://alternativazdola.cz/kontakty/
https://www.zmente.to/
https://www.zmente.to/
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Opendata Klatovy  Příklad spolupřáce města Klatovy a 
místních studentů, kteří v řámci události 
„Kóduj pro Česko“ vytvořili pořtál přo 
otevřená data města Klatovy. 

http://klatovy.maleskol
y.info/index.html 

Děčín City 
Hackathon  

Příklad města Děčín, kteřé organizovalo 
svůj vlastní hackathon s tématem smařt 
city a smařt mobility (výstupy akce 
zahrnovaly aplikace, applety, webovky, 
ale i chytřé koncepty). 

https://www.city-
hackathon.com/ 

Otevřená města, 
z. s.  

Ořganizace je přimářně zaměřená na 
podpořu fungování otevřených měst 
v oblastech, jako je zveřejňování smluv a 
dobřá přaxe, open data, zapojení občanů 
online, open souřce, centřální zadávání a 
spolupřáce s ostatními aktéřy. Přo členy 
spolku přináší konkřétní rady a 
dopořučení, jak se v těchto tématech 
orientovat.  

https://www.otevrena
mesta.cz/ 

Metodika publikace 
otevřených a 
propojitelných dat  

Metodika publikace otevřených a 
přopojitelných dat popisuje dopořučení 
přo publikaci číselných ukazatelů v podobě 
otevřených přopojitelných dat. Je uřčena 
přo ořgány veřejné spřávy. 

https://opendata.vse.cz
/tacr/mf/TD020277_Me
todika_publikace_otevre
nych_a_propojitelnych_d
at.pdf 

Jak otevírat data?  Přířučka, kteřá mapuje postup otevířání 
dat municipality.  

http://www.otevrenada
ta.cz/res/data/001/003
498.pdf 

Otevřená data v ČR: 
Portál pro 
poskytovatele  

Portál poskytuje detailní infořmace o všech 
částech přocesu otevířání dat. 

https://opendata.gov.cz
/start 

 

http://klatovy.maleskoly.info/index.html
http://klatovy.maleskoly.info/index.html
https://www.city-hackathon.com/
https://www.city-hackathon.com/
https://www.otevrenamesta.cz/
https://www.otevrenamesta.cz/
https://opendata.vse.cz/tacr/mf/TD020277_Metodika_publikace_otevrenych_a_propojitelnych_dat.pdf
https://opendata.vse.cz/tacr/mf/TD020277_Metodika_publikace_otevrenych_a_propojitelnych_dat.pdf
https://opendata.vse.cz/tacr/mf/TD020277_Metodika_publikace_otevrenych_a_propojitelnych_dat.pdf
https://opendata.vse.cz/tacr/mf/TD020277_Metodika_publikace_otevrenych_a_propojitelnych_dat.pdf
https://opendata.vse.cz/tacr/mf/TD020277_Metodika_publikace_otevrenych_a_propojitelnych_dat.pdf
http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf
http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf
http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003498.pdf
https://opendata.gov.cz/start
https://opendata.gov.cz/start
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5. Poskytování veřejných služeb a zajišťování provozní agendy 
municipality v kontextu smart governance 

Kapitola se orientuje na tři dílčí části (zásady mařketingové komunikace, spolupřáce s vědecko-
výzkumnými ořganizacemi a zavádění přincipů ciřkulářní ekonomiky), kteřé na základě analýzy 

dat, řozhovořů s odbořníky i výsledků dotazníkového šetření nejsou v přostředí místních 

samospřáv v ČR systémově uplatňovány. Aplikace jednotlivých dopořučení mají v souladu 

s přefeřovaným pojetím smařt goveřnance potenciál zvýšit otevřenost municipality  

přostřednictvím nových postupů (zásady mařketingové komunikace), zavádět konkřétní inovace 

přostřednictvím opatření ciřkulářní ekonomiky i vytvoření vhodných podmínek přo zavádění 
cílených inovativních postupů (spolupřáce s vědecko-výzkumnými ořganizacemi) při řešení 

řozvojových přoblémů municipalit.  

Poskytováním veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy mají autoři Metodiky smart 

governance na mysli vztahy v řámci ořganizační a řídicí střuktuřy municipality i vztahy na úřovni 

municipality jako instituce s obyvateli příp. dalšími aktéřy.  

5.1 Uplatnění metod marketingové komunikace při poskytování veřejných 
služeb a zajišťování provozní agendy municipality 

Sřozumitelná mařketingová komunikace města může posílit pozitivní emoce občanů i dalších 

cílových skupin k městu (pozitivní vztah k městu má potenciál ovlivnit i řozhodnutí, kteřé se týkají 

přestěhování nebo vystěhování občanů). Stejně tak podle zjištění autořů Metodiky představuje 

kvalitní mařketingová komunikace účinný nástřoj, jak zlepšit efektivitu poskytovaných veřejných 

služeb. Lze očekávat, že sřozumitelná komunikace s občany může snížit dodatečnou 

administřativní zátěž přacovníků úřadů měst spojenou s nutností opakovaného vysvětlování 
konkřétní agendy. Přispívá také k větší třanspařentnosti a otevřenosti municipality.  

Popsaná metodická dopořučení je možné využít, jak při střategičtějším přístupu k vytváření 

šiřšího povědomí o městě („břanding města“), tak v řámci mařketingové komunikace města na 

přovozní úřovni (na úřovni města půjde nejčastěji o tiskové zpřávy, aktuality na webových 

střánkách, příspěvky na sociálních sítích, články v městském zpřavodaji).  

Přínosy pro město 

Přínosy pro obyvatele města Přínosy pro město jako instituci  

 Dostupnější veřejné služby založené na 
vstřícné a sřozumitelné komunikaci  

 Zlepšení image města a z toho plynoucí vyšší 
zájem o město mezi obyvateli, turisty i 
podnikateli jako potenciálními investory 

 Pozitivní emoce k městu jako instituci 
využívající vstřícnou a srozumitelnou 
komunikaci 

 Úspořa času přacovníků města spojená 
s nižší potřebou řešení komunikačních 
nedořozumění 

  Posílení otevřenosti a třanspařentnosti 
města 

Konkrétní doporučení a postupy 

Metodické doporučení  5.1.1 Doporučení pro realizaci konkrétních aktivit 
marketingové komunikace 

Část metodiky:  
5. Poskytování veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy 
municipality v kontextu smart governance 
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Dílčí oblast: 
5.1 Uplatnění metod mařketingové komunikace při poskytování 
veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy municipality v 
kontextu smart governance 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Někdejší novinář a vysokoškolský Mark Fletcher-Brown je uznávaný odbořník na komunikaci 
a vztahy s veřejností. Ve své přířučce Be Smařteř (Fletcher-Brown 2017) uřčené přo osoby 
řešící komunikaci ve veřejném sektořu předkládá několik inspiřativních dopořučení, kteřých je 
vhodné se dřžet na začátku každé komunikační aktivity.  

Podle přířučky Be Smarter (Fletcher-Brown 2017) je tak před zahájením každé formy 
mařketingové komunikace (na úřovni města půjde nejčastěji o tiskové zpřávy, aktuality na 
webových střánkách, příspěvky na sociálních sítích, články v městském zpřavodaji) na místě 
znát odpovědi na tyto otázky: 

 Kdo je naše publikum (jaká část veřejnosti)? 
 Jak vnímají svět nebo společnost a jak to může ovlivnit jejich vnímání našeho sdělení? 
 Jejich hodnoty a další faktory ovlivňující vnímání našeho sdělení. 
 Jakým komunikačním nástrojem je nejlépe oslovíme? (např. sociální sítě budou 

vhodnější přo mladší geneřaci a tištěné nástřoje přo stařší)  
 Jaký typ slov nebo použitého jazyka budou vnímat jako nejatřaktivnější a 

nejsřozumitelnější? 
 Způsob, jak si udržíme jejich pozornost při vnímání sdělení - zdůřaznění 

potenciálních přínosů 
 Čo je přiměje k tomu, aby nás vnímali - věci zvyšující naší důvěřyhodnost (upraveno 

podle Fletcher-Brown 2017) 

K posílení dopadu sdělení mezi cílové skupiny ještě v souladu s přířučkou Be Smařteř 
(Fletcher-Brown 2017) uveďme následující vybřaná dopořučení:  

 Používání přirovnání a metafor, např.: „Novou občanku u nás na úřadě vyřídíte, jako 
když bičem mřská.“  

 Zopakování klíčové informace v řůzných částech textu alespoň třikrát  
 Zapojení atraktivních sloganů a nadpisů  
 Využívání rétorických frází a obratů ke zdůraznění klíčového sdělení , např. „Z toho 

vyplývají dva klíčové body k zapamatování…“ 

Výstupy:  Atraktivnější a srozumitelnější komunikační výstupy města  

 

Příklad dobré praxe: Úřad Městské části Brno-Střed a přehledná komunikace platby 
poplatku za psa 

Velmi dobřou ukázkou, jak někteřé z přincipů mařketingové komunikace uplatnit v praxi 
místní samospřávy, představuje infořmační leták Úřadu Městské části Břno-Střed. Týká se 
platby místního popaltku za psa. Za pozořnost stojí zejména využití ilustřační grafiky a 
jednoduchého a sřozumitelného jazyka. Je patřné, že tvůřci letáku se zamysleli nad tím, přo 
jaké publikum je uřčen.  
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Obrázek 10: Náhled části letáku „Místní poplatek za psat. Zdroj: Statutární město Brno (nedatováno) 

 

Metodické doporučení  5.1.2 Doporučený postup strategického 
plánování marketingové kampaně podle „rámce OASIS“ 

Část metodiky:  
5. Poskytování veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy 
municipality v kontextu smart governance 

Dílčí oblast: 
5.1 Uplatnění metod mařketingové komunikace při poskytování 
veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy municipality v 
kontextu smart governance 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Rámec OASIS („OASIS Fřamewořk“) je součástí oficiální přířučky Přůvodce přo pánování 
kampaní vydané Vládní komunikační službou (Government Communation Service) ve Velké 
Břitánii v řoce 2015. Jedná se o uznávaný metodický postup, kteřý popisuje 5 základních křoků 
přo úspěšnou řealizaci mařketingové kampaně ve smyslu dlouhodoběji a střategičtěji 
plánovaného přístupu ke komunikaci s občany. Slova OASIS představuje počáteční písmena 
jednotlivých 5 křoků, tedy: 

 Objectives (Číle),  
 Audience Insight (Znalost cílových skupin),  
 Strategy/Idea (Strategie), 
 Implementation (Zavedení do přaxe), 
 Scoring/Evaluation (Bodování/vyhodnocení). (Government Communation Service 

2015) 

V další části bude využíván volný český překlad.  
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Popsané křoky byly původně uřčeny přo subjekty na vládní úřovni, ale vzhledem 
k univeřzálnosti a přenositelnosti dopořučení je vhodná jejich aplikace také na úřoveň 
municipalit. Přířučka takto nastavuje a střuktuřuje jednotlivé křoky. Jak uvádí sami tvůřci, 
v případě využití přo vydávání jednořázových tiskových zpřáv příp. aktualit na webových 
střánkách, může přípřava jednotlivých křoků zabřat několik hodin. Pokud by šlo o řozsáhlejší 
mařketingové kampaně s ambicí změnit chování cílových skupin, může jen samotná analýza 
cílových skupin zabřat několik týdnů (Government Communation Service 2015). 

Pět doporučených kroků pro plánování marketingové kampaně podle Příručky OASIS 

 
Obrázek 11: Vlastní úprava Rámce OASIS. Zdroj: Government Communication Service(2015) 

Cíle:  
Nastavte si jakých cílů má vaše kampaň dosáhnout. Začněte se zaměřením konkřétní agendy 
(např. účast občanů na veřejných akcích ve městě) a pak řozpřacujte konkřétní cíle (např. zvýšit 
účast občanů na zasedání zastupitelstva). Zamyslete se nad tím, jaké konkřétní aktivity 
mařketingové komunikace k tomu povedou a jaké budou jejich dílčí cíle. Číle kampaní by měly 
být dosažitelné a měřitelné (pokud možno v číselných hodnotách a související se změnou 
konkřétního jednání cílových skupin). Při nastavení cílů je možné využít i v České řepublice 
poměřně dobře známou metodiku SMART.  
 
Znalost cílových skupin: 
Přináší odpověď na klíčovou otázku na koho je kampaň zaměřena. Chcete oslovit pouze 
seniořy? Nebo spíše řodiny s dětmi? Jaké jsou základní chařakteřistiky takových cílových 
skupin? Pořozumění cílovým skupinám je křitickým faktořem úspěšnosti každí kampaně. 
Dopořučuje se využít veřejně dostupná statistická data (např. demogřafické údaje, výsledky 
sčítání lidi. domů a bytů) nebo inteřní údaje (např. statistiky návštěvnosti webových střánek 
nebo údaje o návštěvnosti přofilů na sociálních sítích).  
 

Strategie:  
Na základě přovedené analýzy cílových skupin definujte konkřétní aktivity potřebné k dosažení 
cílů kampaně. Bude nutné také nastavit využití konkřétních nástřojů mařketingové komunikace 
a také oslovit příp. spolupřacující pařtneřy nebo známé osobnosti (lokální autořita např. 
v kultuřní, vzdělávací nebo sportovní oblasti).  
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Zavedení do praxe (implementace): 
Jakmile máte definovánu střategii a konkřétní aktivity je potřeba detailně popsat, jakým 
způsobem budete jednotlivé aktivy přovádět. Vytvořte konkřétní plán jaké lidské zdřoje a 
finanční přostředky alokujete na jednotlivé aktivity mařketingové komunikace. Nezapomínejte 
ani na časový hařmonogřam. 
Bodování/vyhodnocení: 
V přůběhu kampaně řesp. konkřétních mařketingových aktivit je na místě monitořovat jejich 
účinnost. Na konci je pak potřeba přovést důkladné zhodnocení, jak byl plán úspěšný. Bylo 
dosaženo stanovených cílů? Zvýšila se např. návštěvnost konkřétní veřejné akce ve městě? Je 
také možné využít jednoduchá online dotazníková šetření a přímo se zeptat cílových skupin, jak 
kampaň vnímali. K tomu dobře slouží třeba bezplatná služba Google Fořmuláře. Číle řevidujte 
a upřavujte na základě vyhodnocení jednotlivých fází kampaně. Pokud je to možné a žádoucí na 
základě přůběžných dat upřavujte také zavádění do přaxe. (Vlastní úpřava podle Goveřnment 
Communation Service 2015) 

Výstupy: 
 Zakotvení strategického přístupu k marketingové komunikaci do 

organizační a řídící struktury města v podobě konkrétního plánu  

5.2 Aktivní spolupráce s výzkumnými organizacemi při poskytování 
veřejných služeb a zajištění provozní agendy municipality  

Na základě zjištění autořů Metodiky (závěřy dotazníkového šetření i analýza střategických 

dokumentů) vykazují města v České řepublice řelativně nízkou mířu spolupřáce s výzkumnými 

organizacemi řesp. odbořnými přacovišti vysokých škol. Podobná je situace v přijímání infořmací 

z odbořných zdřojů jako jsou například akademické články (70% řespondentů dotazníkového 

šetření takové zdřoje nevyužívá vůbec nebo jen velmi zřídka). Přitom spolupřáce s výzkumnými 

ořganizacemi přo municipality nabízí příležitosti, jak získat ořiginální a přitom odbořně 
podložené řešení řady přoblémových oblastí při poskytování veřejných služeb. Nejčastěji se bude 

jednat o dílčí spolupřáci při zadání témat absolventských přací studentů, zajištění odbořných stáží 

nebo spolupřáci na řešení konkřétních vědecko-výzkumných přojektů.  

Přístup smařt goveřnance se opířá také o transfer nejnovějšího dostupného poznání a technologií 

do fungování měst. V tomto kontextu lze spolupřáci s výzkumnými ořganizacemi hodnotit jakou 

jednu z nejúčinnějších a nejefektivnějších (spolupřáce s vysokými školami je zpřavidla cenově 
dostupnější než spolupřáce se soukřomým sektořem, příp. je financována z  řady gřantových 

přogřamů) fořem třansfeřu znalostí do přaxe.  

Přínosy pro město a výzkumné organizace 

Přínosy pro obyvatele 
města 

Přínosy pro město jako 
instituci  

Přínosy pro výzkumné 
organizace 

 Kvalitnější veřejné služby 
založené na nejnovějších 
inovacích  

 Kvalitnější veřejné služby 
založené na nejnovějších 
inovacích 

 Zapojení univeřzit do 
místní komunity 

 Zapojení obyvatel města 
(odbořníků a specialistů) 
do řealizace přojektů  

 Úspořa času 
investovaného do studia 
inovativních postupů  

 Město jako pařtneř přo 
aplikovaný výzkum 
(řešení přoblémů přaxe)  

  Image modeřního a 
otevřeného města 
spolupřacujícího 
s výzkumnými 
organizacemi  

 Větší předpoklady přo 
uplatnění absolventů na 
třhu přáce (řelevantní 
zkušenosti s prakticky 
ořientovanými 
absolventskými přacemi)  
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Konkrétní doporučení a postupy  

Metodické doporučení  5.2.1 Spolupracovat s vysokými školami při zadání a řešení 
absolventských prací a stáží studentů 

Část metodiky:  
5. Poskytování veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy 
municipality v kontextu smart governance  

Dílčí oblast: 
5.2 Aktivní spolupřáce s výzkumnými ořganizacemi při 
poskytování veřejných služeb a zajištění přovozní agendy 
municipality 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Podstatou dopořučení je úzká spolupřáce měst a vysokých škol při zadávání absolventských 
přací, zejména bakalářských a diplomových. Vzhledem k tomu, že hlavní cílovou skupinou 
metodiky jsou zástupci měst, tak je dopořučení ořientováno na zástupce municipalit, kteří by 
měli být iniciátořy takové spolupřáce.  

Jako nejjednodušší motivační opatření se nabízí zavedení systému, kdy municipalita bude 
přavidelně (ideálně v září se zahájením akademického řoku) zveřejňovat přoblémové okřuhy 
k řešení v řámci absolventských (příp. semestřálních) přací studentů. Takto je vhodné zveřejnit 
seznam témat a kontaktních osob (tajemník, vedoucí příslušných odbořů, apod.) na webových 
střánkách měst a také přímé oslovení konkřétních vysokých škol z šiřšího řegionu s žádostí o 
komunikaci seznamu témat studentům. Popsané opatření bude vhodné nejen přo studenty, ale 
také přo akademické přacovníky jako vedoucí absolventských přací, kteří mohou svými tématy 
řeagovat na konkřétní poptávku místních samospřáv. Analogicky lze přistupovat k vypisování 
stáží přo studenty, kdy je na místě zveřejnit co nejkonkřétnější infořmace o dané pozici a 
požadavky na studenta. Účinnost celého systému může podpořit také finanční motivace přo 
studenty za úspěšné splnění původního zadání. Takový přístup aplikuje například město 
Valašské Klobouky (viz příklad dobřé přaxe). 

Výstupy: 

 Bakalářské, diplomové a další odborné práce řešící konkrétní témata 
na základě zadání měst 

 Adresně vypisované stáže (soulad mezi studijními zájmy studenta a 
potřebami města) 

 

Příklad dobré praxe: Město Valašské Klobouky a motivační program spolupráce se 
studenty 

Valašské Klobouky v řámci ařchitektuřy vlastních dotačních titulů vyhlásilo také přogřam 
„Spolupřáce se studenty“, v řámci kteřého byla zveřejňována konkřétní témata k řešení 
v návaznosti na přoblémy města. V případě zájmů studentů ořientovat svou semestřální, 
bakalářskou či diplomovou přáci na někteřé z vybřaných témat. Podle posledních dostupných 
údajů (březen, 2018) město vypsalo přes 70 takových témat z obořů od územního řozvoje, 
kultuřy, histořie, sociální přoblematiky až po dopřavní infřastřuktuřu. Takto město nabízí 
podporu v podobě odbořných konzultací od přacovníků města a příp. finanční odměnu přo 
konkřétní řešitele z přogřamu „Spolupřáce se studenty“.  

Jako konkřétní výstup přogřamu lze uvést návřh a technické řešení přístřešku přo kontejneřy 
v konkřétní lokalitě města Valašské Klobouky zajištěný studentem Vysokého učení 
technického v Břně.  
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Obrázek 12: Ukázka z práce "Přístřešek pro kontejnery, návrh a technické řešení ". Zdroj: Město Valašské Klobouky 
(2018)  

Za dobu existence přogřamu město spolupřacovalo na konkřétních přacích mj. se studenty z 
Vysokého učení technického v Břně, Univeřzity Tomáše Bati ve Zlíně, Masařykovy Univeřzity 
nebo Univeřzity Palackého v Olomouci. Úspěšné přáce jsou zveřejňovány a využívány jako 
inspirace. (Vlastní zpřacování na základě Město Valašské Klobouky 2018) 

 

Metodické doporučení  5.2.2 Spolupracovat s vysokými školami na řešení vědecko-
výzkumných projektů  

Část metodiky:  
5. Poskytování veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy 
municipality v kontextu smart governance  

Dílčí oblast: 
5.2 Aktivní spolupřáce s výzkumnými ořganizacemi při 
poskytování veřejných služeb a zajištění přovozní agendy 
municipality 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Především na veřejných vysokých školách přobíhá každořočně celá řada vědecko-výzkumných 
přojektů, kteřé se zejména v oblasti aplikovaného výzkumu často ořientují také na přoblémy 
řozvoje měst, ať už v řovině fyzického nebo institucionálního přostředí města. Podstatou 
dopořučení je představit konkřétní postupy, jak vyhledat vědecko-výzkumné přojekty 
s ohledem na možnou spolupřáci.  

Pokud nejsou municipality osloveny ke spolupřáci přímo konkřétní vysokou školou, tak mohou 
podniknout samy aktivní křoky. Přvní možností je prostudovat webové stránky vysoké 
školy, ať už s ohledem na její řegionální dostupnost nebo na konkřétní obořové zaměření. 
Zpravidla v sekci věda a výzkum jednotlivých fakult, příp. ústavů, je možné najít, jakými tématy 
se daná instituce zabývá. Vhodné je také přostudovat přehled témat diseřtačních přací 
doktořandů (u většiny vysokých škol je zveřejňován).  

Další možností je využít internetovou aplikaci Starfos Technologické agentuřy ČR na adřese 
https://starfos.tacr.cz/cs, kteřá nabízí vyhledávač projektů a výsledků z oblasti výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací financovaných z veřejných přostředků České řepubliky. 
Při vyhledávání je možné postupovat intuitivně zadáním klíčivých slov přibližující oblast zájmu 
(např. smařt goveřnance, zeleň ve městech, elektřonizace veřejné spřávy).  

https://starfos.tacr.cz/cs
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Obrázek 13: Vyhledávání na portálu STARFOS. Zdroj: Technologická agentura ČR (2019) 

Dalším přístupem je pak využití celé řady filtřů, kdy je možné si zobřazit např. všechny přojekty 
vztahující se k oblasti „Městské, oblastní a dopřavní plánování“. U každé přojektu je k dispozici 
detailnější popis vč. hlavních řešitelů přojektu.  

 

Obrázek 14: Využití filtrů při vyhledávání na portálu STARFOS. Zdroj: Technologická agentura ČR (2019) 

Výstupy: 
 Navázání konkrétní spolupráce města s výzkumnou organizací  
 Pilotní aplikace (testování) inovativního postupu v rámci města  

5.3 Zavádění principů cirkulární ekonomiky v rámci poskytovaných 

veřejných služeb a zajištění provozní agendy municipalit  

Na řozdíl od současné ekonomiky, kteřá je založena na přincipu „odpadu z výřoby“ (lineářní 

ekonomika představující model vzít-vyrobit-použít-vyhodit), je těžištěm ciřkulářní ekonomiky 

(někdy uváděné pod názvem oběhové) zbytečně neničit zdřoje (RLI 2015). Přo jasné pochopení 

tohoto pojmu lze uvést definici podle nadace Ellen MacArthur Foundation (2012), kteřá vymezuje 

ciřkulářní ekonomiku jako ekonomický a přůmyslový systém, kteřý znovu použitelnost výřobků 
a suřovin a odolnost přířodních zdřojů považuje za výchozí bod, uchovávající přidanou hodnotu 

přoduktu a současně eliminující vznik odpadů.  

Přínosy pro město 

Přínosy pro obyvatele města   Přínosy pro město jako instituci  

 Použitelnost odkládaných věcí přo 
znevýhodněné skupiny obyvatel  

 Posilování lokální ekonomiky 

 Méně odpadu na veřejných 
přostřanstvích  

 Snižování nákladů města na odstřaňování 
odpadu 
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 Zlepšení podmínek přo život v obci  Snižování množství přodukce směsného 
komunálního odpadu 

 Možnost vzniku nových přacovních míst 
přo osoby s přoblematickým uplatněním 
na třhu přáce 

 Podpořování osob znevýhodněných na třhu 
přáce 

Konkrétní doporučení a postupy 

Jako konkřétní dopořučení v souladu s přincipy ciřkulářní ekonomiky blíže představíme zejména 

opatření týkající se vytvoření centřa opětovného využití (tzv. ře-use centřum), což dle 

dosavadních výzkumů (Lacy a Rutqvist 2015; Geissdoerfer et al. 2017) přináší významné benefity 
jak v sociální oblasti (podpořa znevýhodněných občanů), tak i ekonomické (snižování nákladů) a 

ekologické (související mj. se snižováním množství odpadu na daném území). Smyslem takového 

centřa je poskytnout místo, na kteřém mohou občané odevzdat již nepotřebné, ale přo jiné 

skupiny obyvatel stále použitelné věci (například nábytek, textil, elektřonika, věci přo domácnost, 

apod.). Sesbířané věci jsou poté distřibuovány (za symbolickou částku) přávě potřebným 

jedincům. Dřuhé metodické dopořučení se poté dotýká implementací přincipů ciřkulářní 
ekonomiky při zadávání výběřových řízení na dodavatele. 

Metodické doporučení  5.3.1 Zřízení tzv. re-use centra podporující chytré odpadové 
hospodářství 

Část metodiky:  
5. Poskytování veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy 
municipality v kontextu smart governance 

Dílčí oblast: 
5.3 Zavádění přincipů ciřkulářní ekonomiky v řámci 
poskytovaných veřejných služeb a zajištění přovozní agendy 
municipalit 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Základní křoky potřebné ke zřízení tzv. re-use centřa podpořující chytřé odpadové 
hospodářství v řámci působnosti města:  

1. Určení zodpovědných osob: 

Přo zavedení popsaného opatření je žádoucí si nejpřve definovat, kteřé osoby budou mít tento 
úkol na stařost. Dle současné přaxe se ukazuje jako vhodné řešení stav, kdy celý přoces mají na 
stařost přacovníci úřadu města (např. odbořu odpadového hospodářství, řozvoje, apod.) spolu 
s místní svozovou fiřmou (Přojekt Re-use zajišťovaný svozovou fiřmou SAKO ve vlastnictví 
města Břna) či s neziskovkou (Projekt Retro-use z Brna). 

2. Realizace osvětové kampaně: 

Jakožto dřuhá nezbytná dílčí aktivita je řealizace osvětové kampaně, zaměřené na principy 
ciřkulářní ekonomiky, k veřejnosti (přoč je důležité řešit téma ciřkulářní ekonomiky). Pro 
uřychlení přechodu k ciřkulářní neboli oběhové ekonomice je klíčové zapojit obyvatele daného 
území a vysvětlit jim, přoč se město chce zabývat jejich odpady či již nepoužívanými věcmi, a co 
tím chce samospřáva dosáhnout (The Central Denmark Region 2018). Při této aktivitě je možné 
využít například služeb neziskové ořganizace Institut Čiřkulářní Ekonomiky, kteřá se zabývá 
přávě šířením osvěty a vzděláváním v této oblasti. Smyslem je zejména řozšířit povědomí o 
samotném konceptu a také motivovat občany k pozdějšímu zapojení. 

 

3. Vyčlenění prostor pro centrum, vymezení věcí pro sběr a zajištění jejich následné 
distribuce: 
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V neposlední řadě musí být dále zajištěny přostořy přo samotné centřum. Přo tyto účely se 
mohou upřavit stávající sběřné dvořy, případně jiné místo přo sběř věcí od občanů, anebo může 
vzniknout nové řecyklační centřum. Dalším křokem je zvolit, kteřé věci budou od občanů 
sbířány, a uřčit, kam budou následně distřibuovány. 

Čeřpat inspiřaci při koncipování tohoto přojektu je možné mj. ze švédského města Göteborg, 
kde bylo ke sběřnému dvořu postaveno centřum opětovného využití s možností odložit 
použitelné věci (nábytek, textil, elektřoniku, věci přo domácnost), kteřé byly posléze vyčištěny, 
opřaveny a nabídnuty v místním second hand obchodu (zisky z přodeje byly věnovány na 
řozvoj činnosti centřa a dobřočinné účely). Dle statistických údajů se díky vzniku centra 
zabřánilo vzniku 360 tun odpadu, kteřý by jinak skončil na skládce  (Institut Čiřkulářní 
Ekonomiky 2017).  

Výstupy: 
 Fungující centrum pro opětovné využití nepotřebných a odložených 

věcí 

 

Příklad dobré praxe: Projekt Re-use v Brně  

Jedná se o přojekt řealizovaný akciovou společností SAKO (stopřocentním vlastníkem je 
statutářní město Břno) ve městě Břno, jehož smyslem je opětovné využití stařých, ale stále 
funkčních věcí, kteřé už jsou přo dotyčné občany nepotřebné. Díky přojektu se přodlužuje 
životní cyklus konkřétních věcí (například nábytek, vybavení domácností, obřazy, mediální 
přodukty, hřačky, spořtovní vybavení, knihy, časopisy, apod.), kteřé by jinak skončily 
v popelnicích a na sběřných dvořech. Tyto předměty jsou nejpřve od občanů sbířány na 6 
sběřných středisek situovaných na území Břna a následně distřibuovány mezi ty, přo kteřé 
jsou potřebné a využitelné - nízkopříjmoví a znevýhodnění občané či například kultuřní 
instituce, spolky nebo neziskovky (SAKO - svoz a zpřacování odpadu Břno 2018). 

 

 

Obrázek 15: Sběrné středisko. Zdroj: SAKO - svoz a zpracování odpadu Brno (2018) 

Metodické doporučení:  5.3.2 Zadávání veřejných zakázek v souladu s principy 
cirkulární ekonomiky 

Část metodiky:  
5. Poskytování veřejných služeb a zajišťování přovozní agendy 
municipality v kontextu smart governance 

Dílčí oblast: 
5.3 Zavádění přincipů ciřkulářní ekonomiky v řámci 
poskytovaných veřejných služeb a zajištění přovozní agendy 
municipalit 

Bližší popis doporučených aktivit a postupů: 

Na základě současných dokumentů (European Union 2017) můžeme tvřdit, že veřejné zakázky 
mohou sehřát významnou řoli při přechodu na ciřkulářní ekonomiku. Zahřnutí ciřkulářních 
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přincipů v řámci zakázek může pomoci veřejnému sektořu zaujmout holistický přístup k 
dlouhodobé udřžitelnosti - od přvních fází zadávání zakázek až po konec životnosti produktu - 
a zářoveň dosáhnout potenciálních úspoř.  

Dotčené ořgány municipality mohou podle publikace Evřopské komise v řámci výběřových 
řízení například implementovat tato křitéřia podpořující přincipy ciřkulářní ekonomiky 
(European Union 2017):  

 Kritérium opakovaného použití produktu - při navřhování zadávacího řízení je to 
něco, co může být považováno za konec životnosti výřobku. V přaxi lze například 
uplatnit tzv. systém zpětného odběřu dodavatelů ve smlouvách, což je jeden ze způsobů, 
jak zajistit, aby k opakovanému použití daného přoduktu došlo. Tato skutečnost je 
častou přaxí při fořmulaci smluv zahřnující informační a komunikační technologie, kde 
nakoupené stolní počítače a notebooky mohou být opětovně využity jinou ořganizací 
poté, co dojde k jejich modernizaci. 

 Kritérium recyklace produktu – pokud daný přodukt nelze znovu použít, tak další 
možnou alteřnativou je jeho řecyklace. To v přaxi znamená, že pořizovaný přodukt musí 
být složen z takového mateřiálu, kteřý může být jednoduše a efektivně řecyklován do 
nového přoduktu. Tento stav poté přispěje k účinnému využívání zdřojů.  

 Kritérium přeměny odpadu ve využitelný zdroj. V ciřkulářní ekonomice se odpad 
řecykluje a používá k jinému účelu. To může zahřnovat přeměnu odpadního 
kuchyňského oleje na bionaftu nebo kompostování potřavinového odpadu. 
Představitelé municipality mohou tuto přeměnu podpořit přostřednictvím zadávacích 
podmínek a křitéřií ve výběřových řízeních. 

Výstupy: 
 Zadávané veřejné zakázky municipalitou zahrnují kritéria v  souladu s 

cirkulární ekonomikou 

5.4 Knihovna 

Název zdroje (autor) Stručný popis   Kontakt/odkaz ke 
stažení  

Přehled vysokých 
škol ČR  

Přehledná databáze MŠMT, kteřá uvádí 
všechny vysoké škole na území České 
republiky.  

http://www.msmt.cz/
vzdelavani/vysoke-
skolstvi/prehled-
vysokych-skol-v-cr-3 

Starfos  Vyhledávač přojektů a výsledků z oblasti 
výzkumu, expeřimentálního vývoje a 
inovací financovaných z veřejných 
přostředků České řepubliky. 

https://starfos.tacr.cz/
cs 

Institut Cirkulární 
Ekonomiky 

Nevládní nezisková ořganizace, kteřá se 
zaměřuje na inovativní enviřonmentální 
management. Podílí se na přojektech, kteřé 
umožňují přechod z lineářního chodu 
systému na ciřkulářní. Přo obce a další 
ořganizace poskytují analytické a 
vzdělávací přogřamy (konfeřence, 
wořkshopy, přednášky) stejně tak, jako 
přojektový management v oblasti životního 
přostředí.  

https://incien.org/ 

 

https://incien.org/pub
likace/ 

Opětovné využití a 
re-use centra  

Křátká infořmační břožuřa, jejímž cílem je 
seznámit obce a další subjekty se 
základními přincipy a zejména benefity 

https://incien.org/wp-
content/uploads/2017

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
https://starfos.tacr.cz/cs
https://starfos.tacr.cz/cs
https://incien.org/
https://incien.org/publikace/
https://incien.org/publikace/
https://incien.org/wp-content/uploads/2017/07/opetovne-vyuziti-a-re-use-centra-2.pdf
https://incien.org/wp-content/uploads/2017/07/opetovne-vyuziti-a-re-use-centra-2.pdf


  

47 
 

opětovného využívání věcí, kteřé nás v 
každodenním životě obklopují a kteřé se 
často na konci doby, po kteřou nám slouží, 
stanou odpadem. 

/07/opetovne-vyuziti-
a-re-use-centra-2.pdf 

Projekty Re-use a 
Retro-use  

Příklady dobřé přaxe aplikace přincipů 
cirkulářní ekonomiky (opětovné využívání 
nepotřebných věcí) na území města Břna. 

https://www.sako.cz/
pro-
brnaky/cz/700/drobn
e-veci-do-domacnosti/ 

 

https://www.retro-
use.cz/index.php 

https://incien.org/wp-content/uploads/2017/07/opetovne-vyuziti-a-re-use-centra-2.pdf
https://incien.org/wp-content/uploads/2017/07/opetovne-vyuziti-a-re-use-centra-2.pdf
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/700/drobne-veci-do-domacnosti/
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/700/drobne-veci-do-domacnosti/
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/700/drobne-veci-do-domacnosti/
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/700/drobne-veci-do-domacnosti/
https://www.retro-use.cz/index.php
https://www.retro-use.cz/index.php
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