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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

OBCÍ 

Odbor regionální politiky  



 

• Východiska plánování 

 

• Struktura a proces tvorby PRO 

 

• Aplikace www.obcepro.cz 

TÉMATA PREZENTACE 

 



PROČ PLÁNOVAT ROZVOJ OBCE 

 
 Řídit rozvoj x ponechat náhodě ? 

 Legislativa: zákon o obcích § 84, odst. 2, písm. a)  

 „Dělat správné věci správně“ 

 Efektivnější nakládání se zdroji  

 Usnadnění rozhodování a argumentace 

 Otevřenost rozhodovacích procesů 

 Zpětná vazba 



CÍL PROJEKTU MMR 

 

Podpořit obce v oblasti tvorby koncepčních 

materiálů, přispět k otevřenosti rozhodovacích 

procesů, provázanosti a účinnosti nástrojů 

regionální politiky včetně získání zpětné vazby. 



VÝSLEDKY PROJEKTU 

 

 Analýzy stavu plánování v obcích 

 Návrh metodiky plánování v obci a její pilotní ověření (25 obcí) 

 Tištěná metodika tvorby programu rozvoje obce 

 Webová aplikace pro tvorbu programu rozvoje obce 

 



PŘÍNOSY PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

 

 Zachycení hlavních problémů obce a formulace možných řešení 

 Sladění představy různých subjektů o rozvoji obce 

 Vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci 

 Zvýšení připravenosti k podání dotačních žádostí 

 Průmět s územním plánem, financemi, dalšími rozvojovými 

plány 

 Podklad pro rozhodování orgánů obce 

 Marketingový a informační nástroj 
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ÚVOD  

 

TITULNÍ STRANA 

Program rozvoje obce  

Francova Lhota  

na roky 2015 – 2022 

 

Znak obce 

 

Schválen Zastupitelstvem obce 

Francova Lhota dne 1. ledna 2015 

usnesením č. 1/1/2015 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ KAPITOLA 

„smysl a účel dokumentu“ 

 

 

 

Proč byl dokument vytvořen? 

Na jaké období se vztahuje? 

Kdo se podílel na jeho tvorbě? 

Jak probíhalo jeho zpracování? 

 



 

ANALYTICKÁ ČÁST 

CHARAKTERISTIKA OBCE 

„Jak dnes naše obec vypadá a 

jak se vyvíjí?“ 

 

Území    

Obyvatelstvo 

Hospodářství  

Infrastruktura 

Vybavenost obce  

Životní prostředí 

Správa obce 

VÝCHODISKA PRO 

NÁVRHOVOU ČÁST 

„Jaké nás trápí problémy a 

jaké máme možnosti 

rozvoje?“ 

Silné x slabé stránky obce 

SWOT analýza 

Limity rozvoje 

Problémová analýza 

Vyhodnocení předchozího PRO 

Vliv jiných strategických dokumentů 

• Data ČSÚ 

• Vlastní data 

• Znalosti o obci 

• Dotazníková šetření 

• Srovnávací analýzy 



 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

VIZE 

„Jak by měla obce 

v budoucnu 

vypadat?“ 

Dlouhodobý (10-20 let) obraz o 

budoucnosti obce, výstižně 

vyjádřen pomocí několika 

stěžejních výroků 

CÍLE, OPATŘENÍ, 

AKTIVITY 

„Jakými kroky 

dospějeme k naší 

vizi?“ 

Cíle = naše největší problémy, 

které chceme řešit 

Opatření = soubor aktivit, kterými 

chceme dojít k cíli 

Aktivita = konkrétní projekt, akce 

PODPORA 

REALIZACE 

PROGRAMU 

„Jak budeme 

pracovat s 

hotovým plánem?“ 

Akční plány 

Hodnocení programu 

Odpovědné osoby 

Finanční plány 



PLÁNOVACÍ PROCES 

Příprava 
Parametry 

PRO 

Způsob tvorby 

PRO 

Schválení 

pořízení PRO 

Zpracování 

analytické 

části 

Zpracování 

charakteristiky 

obce 

Vyhodnocení 

analytických 

podkladů 

Zpracování 

návrhové 

části 

Formulace  

vize 

Stanovení cílů, 

opatření, 

aktivit 

Stanovení 

systému 

realizace PRO  

Práce s 

dokumentem 

Schválení 

zastupitelstve

m 

Informování a 

P.R. 

Hodnocení 

plnění 



Příprava 
Parametry 

PRO 
Způsob 

tvorby PRO 

Schválení 

pořízení 

PRO 

 Jak bude dokument vypadat? 

 Na jak dlouho? 

 Co určitě chceme, aby obsahoval? 

 Budeme zpracovávat sami nebo pozveme odborníky? 

 Koho chceme a potřebujeme do tvorby zapojit?  

 Realizační tým x pracovní skupiny x veřejnost… 

 Kolik času nám to zabere? = plán plánování 

 Kolik peněz nás to bude stát? 



Zpracování 

analytické 

části 

Zpracování 

charakteristik

y obce 

Vyhodnocení 

analytických 

podkladů 

 Průřezovou aktivitou je zapojení aktérů:  

 realizační tým, pracovní skupiny, veřejnost 

 Shromáždění existujících podkladů a dat pro popis a analýzu. 

 Provedení šetření (místní, terénní, dotazníkové) o vybraných tématech. 

 Silné stránky x slabé stránky x příležitosti x ohrožení. 

 Další podklady: územní plán, další plány v území, limity území, minulý PRO 

 Vyhodnocení = nalezení největších problémů a příležitostí pro rozvoj. 



Zpracování 

návrhové 

části 

Formulace  

vize 

Stanovení 

cílů, opatření, 

aktivit 

Stanovení 

systému 

realizace PRO  

 Vizi stanovuje realizační tým na základě výsledků analýzy a šetření 

 Vybrat důležitá témata – cíle, na které se chceme zaměřit (SMART), indikátory. 

 Opatření = soubor aktivit x Aktivita = projekt, konkrétní akce  

    kroky, odpovědnost, finance, termín 

 Určit si kdy a jak budeme dokument využívat = akční plán, hodnocení, aktualizace, 

 odpovědnosti… 



Práce s 

dokumentem 

Schválení 

zastupitelstv

em 

Informování 

a P.R. 

Hodnocení 

plnění 

 PRO schvaluje Zastupitelstvo obce 

 Informovat o tvorbě i výsledku 

 Akční plány 

 Pravidelné hodnocení = sledování x hodnocení 



WEBOVÁ APLIKACE TVORBY PRO 

 www.obcepro.cz 

 Dostupná statistická data o obci na jednom místě 

 Automatizované výpočty ukazatelů a srovnání  

s okolím 

 Praktické šablony a podklady pro plánovací proces 

 E-learning 





 





NABÍDKA MMR 

 Metodická pomoc s tvorbou PRO 

 www.obcepro.cz / PODPORA/Metodická podpora 

 Školení 

 Školení o tvorbě PRO, fungování aplikace pro svazky 
obcí, ORP, MAS 

 Konference „Strategické řízení rozvoje obcí“ 

 Termín: 10. června 2015 

 Velká Bystřice (Olomouc) 

 Jak využívat PRO pro řízení rozvoje obce 

http://www.obcepro.cz/


Kateřina Trochtová 

Katerina.Trochtova@mmr.cz 

tel: 234 154 246 

mob: 731 681 629  

Děkuji za pozornost. 


