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Úvod 

Žádná úspěšná organizace se bez definované vize a strategie dlouhodobě neobejde. Pokud 

organizace nemá stanovenou vizi, chybí ji jasný směr svého dalšího rozvoje. Vize by měla 

výstižně diagnostikovat výchozí situaci (kde jsme teď) a definovat, kam se chce organizace 

v určitém čase dostat, přičemž musí být v souladu se závěry předem provedené analýzy. Je 

pozitivní, že si Městský úřad Turnov uvědomil výše zmíněnou potřebu a rozhodl se stanovit 

svou vizi a strategii, na základě níž by mělo dojít k zefektivnění služeb veřejné správy 

a k celkovému zvýšení kvality managementu řízení města. Potřebnost zvyšování kvality 

managementu a efektivního fungování městského úřadu je vyvolána vzrůstajícími nároky čím 

dál více vzdělanějšího obyvatelstva, které je navíc vůči veřejné sféře více kritické. Rovněž 

rostoucí nezaměstnanost, snižující se daňové příjmy a nutnost zvyšování mandatorních výdajů 

nutí lokální správy hospodárněji zacházet s veřejnými financemi. Tyto klíčové požadavky 

vyplývající z rozvoje území řeší MěÚ Turnov v rámci projektu „Zvýšení kvality 

a managementu na městském úřadě v Turnově“ financovaného z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento dokument je součástí zakázky „Zpracování Strategie 

a Vize Městského úřadu Turnov“, který je dílčí aktivitou výše uvedeného projektu. 

Analyticky hodnotí klíčové procesy MěÚ Turnov, které budou sloužit k nastavení vize 

a vytvoření stěžejních strategií (procesní, komunikační a finanční) MěÚ v návrhové části. 

V první kapitole je popsáno postavení města a pravomoce MěÚ Turnov ve veřejné správě, 

role a působnost MěÚ Turnov v území, včetně zachycení působení zájmových skupin na 

výkon městského úřadu a jsou vymezeny klíčové oblasti působení městského úřadu. Následně 

jsou představeny obecné principy strategického plánování a řízení měst a obcí, jejich 

legislativní a normativní rámec včetně současných problémů, které se vyskytují při 

implementaci tohoto přístupu do praxe, zejména ve vztahu k územnímu plánování. Je popsán 

postup zpracování strategie od provedení analýzy, přes stanovení vize, návrhu strategie až 

k její realizaci. Na základě existujícího procesního modelu MěÚ Turnov jsou analyzovány 

klíčové a podpůrné procesy, probíhající na městském úřadě včetně jejich provázanosti, 

efektivity, plynulosti a časové náročnosti procesů. Pro komplexní zhodnocení současného 

stavu strategického řízení města, byla provedena komparace s městy Sokolov a Veselí nad 

Moravou, které jsou svou velikostí, počtem obyvatel srovnatelné s Turnovem. 

Nedílnou součástí strategického řízení městského úřadu je fungující komunikační strategie, 

která je podstatou všech sociálních interakcí. Proto by měl být její hladký a efektivní průběh 

základním stavebním kamenem fungování každé organizace. Provedenou analýzou je 

zhodnocena efektivita interní komunikace mezi vedením města Turnov s jednotlivými odbory 

městského úřadu i mezi odbory navzájem a komunikace s městem zřizovanými 

a spravovanými organizacemi. Zahrnutá je také analýza vnějších vztahů, tedy komunikace 

města a městského úřadu s občany, návštěvníky a podnikateli.  

V rámci finanční strategie je proveden finanční skóring města Turnov, tj. jsou analyzovány 

ukazatelé příjmů a výdajů městského rozpočtu včetně srovnání stavu ve vybraných městech. 

Bylo provedeno zhodnocení současné situace hospodaření města, stanovení míry zadluženosti 

a vytyčení možných důsledků jejího prohlubování. Jednou z možností, jak zpomalit 

zadlužování města, je redukce nadměrných výdajů směřujících do organizací zřizovaných 

a spravovaných městem, stejně jako úspěšné čerpání dotací z evropských i národních zdrojů. 

Závěrečné poznatky z analyzovaných jednotlivých strategií jsou shrnuty ve SWOT analýzách, 

které budou tvořit podklad pro návrhovou část, ve které dojde ke stanovení vize městského 

úřadu Turnov. Na základě definované vize dojde k vytyčení priorit směřování (uplatňování) 

strategického a procesního řízení na MěÚ Turnov. K jednotlivým prioritám budou navržena 

opatření, tedy soubor nástrojů a aktivit, které povedou k dosažení požadovaného cíle 

naplňující vytyčenou vizi MěÚ Turnov. 
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1 Městský úřad a jeho funkce v území 

Kapitola zachycuje postavení a funkce města a MěÚ Turnov vycházející z legislativy. Je 

popsána organizační struktura a klíčové oblasti působnosti městského úřadu, včetně souhrnu 

důležitých strategických dokumentů a koncepcí, které slouží jako podklad při nastavování 

strategie a vize. 

1.1 Státní správa a samospráva 

Státní správa a samospráva (tj. veřejná správa) představuje výkon správních činností 

souvisejících s poskytováním veřejných služeb a se správou na ústřední i místní úrovni. Státní 

správa je zajišťována ústředními a územními orgány státní správy, územní samospráva 

uspokojuje lokální zájmy a její úkoly jsou decentralizovány na nižší hierarchickou úroveň 

veřejné správy (na kraje a obce). Částečná decentralizace veřejné správy na územní 

samosprávu respektuje princip subsidiarity, tzn. přenesení rozhodovací pravomoci na co 

nejnižší úroveň veřejné správy, která je schopna ji vykonávat. Decentralizace rozhodovací 

pravomoci umožňuje samosprávám zajišťovat úkoly ve veřejném zájmu efektivněji než stát. 

Územní místní správa plní dvě funkce (viz Schéma 1.1.1): 

 Samosprávnou (samostatná působnost), tzn. zabezpečování takových potřeb svých 

občanů, které se označují jako lokální či veřejné statky.  

 Tzv. přenesenou působnost (výkon státní správy), tzn. v rámci přenosu kompetencí, 

zejména ve veřejném sektoru, zabezpečuje pro občany i některé veřejné statky, které 

mají povahu národních statků.  

Schéma 1.1.1: Funkce a působnost místní správy 

 
Zdroj: PROCES, 2013 

Výkon samosprávy a v přenesené působnosti i výkon státní správy zabezpečují zaměstnanci 

pracující ve výkonných orgánech (odborech a odděleních) obecního úřadu, který vykonává 

administrativně organizační činnosti. Obecní úřad kromě úkolů uložených zastupitelstvem 

obce, řídí organizace, které obec zřídila pro zabezpečení veřejných statků. Obecní úřad tvoří 

starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce 

zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta. 
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Výkon státní správy (přenesená působnost) v základním rozsahu vykonávají všechny obce. 

V některých oblastech (které vyžadují vyšší kvalifikaci úředníků, jsou méně frekventované 

atp.) je agenda svěřena některým obcím, a to obvykle nejen pro vlastní území, ale i pro území 

okolních obcí, které tuto agendu nezabezpečují. Všechny obce pro plnění úkolů v přenesené 

působnosti obdrží ze státního rozpočtu příspěvek, jehož výše je strukturována dle rozsahu 

vykonávané činnosti. Výkon státní správy (přenesené působnosti) na lokální úrovni je svěřen: 

a) Obcím se základním rozsahem výkonu státní správy 

V přenesené působnosti vykonávají určité činnosti všechny obce bez rozdílu - vedou evidenci 

obyvatelstva, spolupracují s orgány vojenské správy, organizují sčítání lidu, volby, 

vykonávají činnosti v ochraně životního prostředí (např. vydávají povolení ke kácení stromů), 

organizují protipovodňová opatření, pojmenovávají ulice a veřejná prostranství atp.  

b) Obcím s pověřeným obecním úřadem 

Pověřený obecní úřad vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu 

v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, tzn., nezabezpečuje-li obec řádný výkon přenesené 

působnosti, převezme v celém svěřeném rozsahu nebo jen na některém úseku výkon 

přenesené působnosti pověřený obecní úřad, do jehož územního obvodu obec patří. Mezi 

vykonávané agendy patří matriční agenda, agenda stavebního úřadu apod. 

c) Obcím s rozšířenou působností 

Obce s rozšířenou působností jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní 

správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

mají oproti obecním úřadům se základním rozsahem výkonu veřejné správy některé oblasti 

působnosti navíc, nejen pro své vlastní území, ale i pro další obce spadající do jeho správního 

obvodu ORP. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vedle přenesené působnosti 

základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) a přenesené 

působnosti pověřeného obecního úřadu (podle § 64 zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další 

agendy přenesené státní (např. evidenci obyvatel, sociální a živnostenská agenda, výdej 

dokladů apod.). 

Obce s rozšířenou působností jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy 

v přenesené působnosti.  

Zvláštním typem obce je město, což je dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) sídlo, 

které má alespoň 3 000 obyvatel a pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po 

vyjádření vlády. Mezi orgány města patří starosta města, rada města, zastupitelstvo města, 

městský úřad a tajemník. Městský úřad plní ve městě funkci obecního úřadu doplněnou 

o další kompetence ve své působnosti. 

Město Turnov 

V roce 2003 došlo ke změně územního členění státu. Na základě vyhlášky 388/2002 Sb. byly 

zrušeny okresní úřady a jejich kompetence převedeny směrem k vyšším územním 

samosprávným celkům (tj. na kraje a na vybrané obce). Město Turnov se stalo obcí 

s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem pro území obcí (viz Mapa 1.1.1), pro 

které vykonává státní správu v přenesené působnosti. Podrobný přehled obcí správního 

obvodu je uveden v Příloze 1.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
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Mapa 1.1.1: Administrativní členění SO ORP Turnov 

 

Výkon veřejné správy ve městě Turnov i v území jeho působnosti (v příslušném správním 

obvodu) zajišťuje MěÚ Turnov. Tvoří jej starosta, který stojí v čele města, 2 místostarostové, 

tajemník, který je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v přenesené působnosti a další 

pracovníci úřadu pracující v jednotlivých odborech. MěÚ Turnov pro občany zajišťuje 

informační a poradenský servis, přijímá a vyřizuje jejich stížnosti, náměty a návrhy. Pomáhá 

výborům zřízeným zastupitelstvem města a komisím zřízeným radou města v jejich činnosti. 

Za výkon samostatné působnosti je MěÚ Turnov odpovědný radě města. Ve věcech přenesené 

působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Liberec a Ministerstvu vnitra ČR.  

Městský úřad Turnov 

MěÚ Turnov v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 

města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a po odborné stránce 

metodicky vede příspěvkové organizace a organizační složky, které město zřídilo, pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak. Tyto úkoly plní v územním obvodu města Turnova (s částmi 

obce: Bukovina, Daliměřice, Dolánky u Turnova, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Kobylka, 

Loužek, Malý Rohozec, Mašov, Mokřiny, Pelešany, Turnov, Vazovec). Při výkonu 
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samostatné působnosti se MěÚ řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými 

ústředními orgány k jejich provedení.  

V oblasti přenesené působnosti MěÚ Turnov vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které 

patří do působnosti zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města, případně 

komisí, na základě § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem 

500/2004 Sb., o správním řízení, a to v těchto oblastech: 

1. evidence obyvatel,  

2. vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů,  

3. evidence motorových vozidel,  

4. živnostenské oprávnění,  

5. sociálně-právní ochrana dětí,  

6. péče o staré a zdravotně postižené,  

7. vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,  

8. státní správa lesů, myslivosti a rybářství nebo  

9. doprava a silniční hospodářství  

10. školství 

11. státní památkové péče 

Dále MěÚ Turnov vykonává následující činnosti: 

 Výkon státní správy dle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, pro obce: Kacanovy, 

Klokočí, Loučky, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, 

Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Turnov, Všeň, Vyskeř.  

 Výkon stavebního úřadu pro tyto obce: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, 

Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová 

pod Kozákovém., Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Přepeře, Radostná p. Koz., 

Rakousy, Rovensko pod Troskami., Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vyskeř, 

Žďárek a Žernov. 

 Výkon přestupkové agendy prostřednictvím zvláštního orgánu obce tj. komise pro 

projednávání přestupků města Turnov na základě veřejnoprávních smluv pro tyto obce: 

Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, 

Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová p. K., Modřišice, Ohrazenice, 

Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, 

Rakousy, Rovensko pod Troskami., Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, 

Tatobity, Turnov, Troskovice, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek, Žernov. 

 Městský úřad Turnov - odbor rozvoje města jako úřad územního plánování podle 

§ 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), pořizuje územní plán, regulační plán, územní studii na žádost obce ve 

svém správním obvodu a dále pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve 

svém správním obvodu.  

 rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona 

1.2 Městský úřad Turnov v území 

Působení městských orgánů ve veřejném sektoru nelze uměle oddělovat od celkového 

fungování města. Pro udržitelný a komplexní rozvoj města nemohou orgány města plnit pouze 

správní funkci, ale jejich činnost musí být široce zaměřena včetně sociálně-ekonomických 

aktivit v území. Ty jsou součásti širšího spektra potřeb, které občané města reflektují 

a smyslem činnosti městských orgánů (veřejné správy) je působit na život v městském území 

tak, aby plnily své funkce komplexně. Tento požadavek komplexního výkonu místní správy je 
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podnícen i působením mnoha zájmových skupin na městský úřad – viz Schéma 1.2.1. Město 

a městský úřad musí plnit úkoly vycházející z místních požadavků (občanů, klientů, jiných 

obcí, turistů, zájmových sdružení apod.) ovšem při respektování národní legislativy 

a ustanovení nadřazených orgánů veřejné správy.  

Schéma 1.2.1: Působení zájmových skupin na výkon městského úřadu 

 
Zdroj: PROCES, 2013 

Působení mnoha různých zájmových skupin přináší trvalý a důrazný tlak na výkon správy 

města a jeho služby. Pro co nejvíce bezproblémové zajištění výkonu veřejné správy na území 

města a na území ostatních obcích jeho působnosti má Městský úřad Turnov zřízeno 

14 odborů a kancelář tajemníka (viz Schéma 1.2.2). Tyto odbory plní úkoly v oblasti 

samostatné a přenesené působnosti, kterými je pověří rada města, nebo vyplývají 

z příslušných právních předpisů. Na základě externí spolupráce má město Turnov navíc 

zajištěnou poradenskou službu městského architekta a právní služby. Jednotlivé odbory jsou 

funkčně přiřazeny a rozděleny mezi starostu, místostarosty a tajemníka městského úřadu. 
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Schéma 1.2.2: Organizační struktura MěÚ Turnov 

 
Zdroj: MěÚ Turnov 

Pro výkon lokální správy v některých specifických oblastech si zastupitelstvo a rada města 

mohou zřizovat pomocné orgány. Rada města zřizuje komise a zastupitelstvo města zřizuje 

výbory jako své poradní, iniciativní a kontrolní orgány, které pomáhají městu plnit jeho 

povinnosti při správě svého území. Všechny obce a města mají ze zákona povinnost zřídit 

finanční a kontrolní výbor. Město Turnov má dále pro výkon svěřených činností při správě 

města zřízeno 18 komisí rady města Turnov, které působí v odborných oblastech – viz 

Tabulka 1.2.1.  

Tabulka 1.2.1: Výbory zastupitelstva a komise rady města Turnov 

Komise rady města Turnov Komise rady města Turnov dle zvláštních předpisů 

Komise kulturní Bezpečnostní rada města  

Komise škodní a likvidační Krizový štáb starosty 

Komise sportovní Komise povodňová města s rozšířenou působností  

Komise dopravní    Komise povodňová města  

Komise pro městskou památkovou zónu Komise pro sociálně právní ochranu  

Komise pro výchovu a vzdělávání 

 Komise pro zahraniční vztahy Výbory zastupitelstva města Turnov 

Komise pro rozvoj, správu majetku a stavební 
otázky 

Finanční výbor (zřízen ze zákona) 

Komise pro občanské záležitosti Kontrolní výbor (zřízen ze zákona) 

Komise letopisecká 

 Komise pro zdravotně sociální služby 

 Komise sociální a bytová 

 Komise pro životní prostředí 

 Zdroj: MěÚ Turnov 

Město Turnov na svém území realizuje výkon lokální správy nejen prostřednictvím městského 

úřadu, ale k plnění svých úkolů může zřizovat právnické osoby a organizační složky obce bez 

právní subjektivity, které poskytují služby pro občany města v oblasti technické 
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infrastruktury, zdravotnictví, sociální oblasti, školství, kultury, bezpečnosti apod., tedy 

v činnostech, na které samotný městský úřad nemá personální ani odbornou kapacitu. Jejich 

přehled zobrazuje Tabulka 1.2.2.  

Příspěvkové organizace, jichž je zřízeno 19, zakládá město k tomu účelu, aby s jejich pomocí 

zajišťovalo potřeby nezbytné pro město Turnov a jeho obyvatele. Tyto organizace mají svou 

právní subjektivitu, spravují majetek (budovy), který zůstává ve vlastnictví Města Turnova. 

V čele každé z těchto organizací stojí ředitel, který je zodpovědný městské radě za řádný 

a hospodárný provoz svého zařízení. Financování je zajištěné na zřizovateli ve formě 

příspěvku na činnost.  

Městské společnosti s ručením omezením jsou výdělečné - podnikatelské subjekty. 

Stoprocentní účast v těchto společnostech má Město Turnov, které také vlastní veškerý jejich 

majetek. Společnosti si jej od města pronajímají za úhradu. Rada města plní funkci valné 

hromady, jmenuje jednatele. 

MěÚ Turnov má jako svou organizační složku zřízený Sbor hasičů Města Turnova. Ta ze 

zákona nemá právní subjektivitu, tzn. je omezena možnost jejího samostatného jednání.  

Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci městského úřadu. Financování probíhá 

z městského rozpočtu a nevyčerpané finanční prostředky na běžnou činnost musí složka před 

koncem roku vrátit městu.  

Městská policie je orgánem obce. Hlavním úkolem městské policie je zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Jako orgán města je podřízen 

zastupitelstvu. 

Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. bylo založeno Městem Turnov a středními školami 

v Turnově pro podporu zvýšení vzdělávání ve městě a okolí. Má vlastní právní subjektivitu. 

Dozorčí radu a správní radu tvoří zástupci města a městského úřadu. Je subjektem 

poskytujícím obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek. Může získávat granty od 

soukromých dárců, nadací, mezinárodních institucí či ministerstev. 

Ve městě je zřízený Městský útulek pro psy, jehož provozovatelem je občanské sdružení 

Skautské středisko Turnov. V součinnosti s městskou policii zajišťuje odchyt psů. 

Tabulka 1.2.2: Organizace zřízené a spravované městem Turnov 

Příspěvkové organizace (19) Waldorfská mateřská škola Turnov 

Zdravotně sociální služby Turnov  Dětské centrum  

Hrad Valdštejn Základní škola speciální a mateřská škola speciální 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov  Městské společnosti s ručením omezením (6) 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže  Městská teplárenská Turnov, s.r.o.  

Základní škola Turnov, Skálova 600 Technické služby Turnov, s.r.o.  

Základní škola Turnov, 28. října 18  Městská sportovní Turnov, s.r.o.  

Základní škola Turnov, Žižkova 518  Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

Základní škola Turnov – Mašov, U školy 56 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. 

Základní umělecká škola Turnov, U školy 56 Nempra s.r.o. 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757 Organizační složky MěÚ (1) 

Mateřská škola Turnov, Alešova, 1140 Sbor hasičů Města Turnova 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590 Orgány města (1) 

Mateřská škola Turnov – Mašov, Mašov 85   Městská policie 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914 Další (2) 

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931  Městský útulek pro psy 

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640  Vzdělávací centrum Turnov o.p.s 

Zdroj: MěÚ Turnov 
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Město Turnov je členem několika sdružení regionálního i celostátního rozsahu. Jsou to: 

Vodohospodářského sdružení Turnov, Sdružení Český ráj, Euroregionu Nisa – Neisse – Nysa, 

Sdružení obcí Libereckého kraje, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska, Mikroregionu Jizera a Národní sítě Zdravých měst ČR. 

Všechny zmíněné instituce (odbory, výbory zastupitelstva, komise rady a organizace 

zřizované a zakládané městem) se spolu s MěÚ Turnov podílejí na správě a poskytování 

služeb na území města a v přenesené působnosti i v obcích spadajících do správního území 

obce s rozšířenou působností (pro občany okolních obcí je MěÚ Turnov důležitým orgánem), 

a to v oblastech jim svěřených. Mezi klíčové patří zejména: 

 Správní oblast (odbor správní, odbor vnitřních věcí, odbor přestupkového řízení) 

Městský úřad plní správní úkony - vede evidenci obyvatel a matriku, výdej občanských 

průkazů, cestovních dokladů, zajištění a uspořádání voleb apod. A zajištuje prostředí 

a podmínky pro běžné fungování společnosti, tak, aby mohlo dále dojít ke standardnímu 

výkonu samosprávy i státní správy – zajištění bezpečnosti a opatření proti krizovým situacím 

(havarijní plán) včetně řešení přestupků.  

 Regionální rozvoj a územní plánování (odbor rozvoje města) 

V rámci komplexního rozvoje města působí městský úřad jako hlavní koordinátor a iniciátor 

rozvojových aktivit - navrhuje, koordinuje a napomáhá při zpracování rozvojových koncepcí 

města (strategie rozvoje, program rozvoje apod.). Nejen pro území města ale i pro obce ve 

svém správním obvodě pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie a dále 

pořizuje územně analytické podklady. 

 Cestovní ruch (odbor cestovního ruchu) 

Město Turnov v oblasti cestovního ruchu působí jako hlavní propagátor nabídky turistických 

atraktivit. Informuje občany i návštěvníky města a spádového území o kulturním, sportovním, 

společenském dění ve městě a jeho okolí (brožury, informační a propagační materiály), čímž 

popularizuje a propaguje město a okolí v tuzemsku i zahraničí. Spolupracuje s mikroregiony, 

obcemi, městy a dalšími subjekty v regionu Český ráj, zajišťuje činnost pro Sdružení Český 

ráj a zpracovává a realizuje projekty regionálního významu (např. cyklotrasy v Českém ráji, 

rekonstrukce turistických cest apod.). Pro informační účely a účely poskytování služeb pro 

občany v oblasti cestovního ruchu má OCR zřízené Regionální turistické informační centrum 

(RTIC), se kterým také pořádá fóra cestovního ruchu apod. Součástí OCR je také Synagoga 

Turnov.  

 Řízení majetku města a jeho správa (odbor správy majetku) 

Hlavní činností je evidence, správa a údržba nemovitého majetku města, jeho zhodnocování 

a zpracování ekonomických studií, na základě nichž bude s majetkem dále nakládáno. Řízení 

majetku a jeho správa jsou vykonávány v těchto oblastech:  

 řízení majetku  

 administrace majetku  

 provozování majetku  

 údržba majetku  

 investice do majetku  

 ostatní komunální služby  

 Sociální problematika a zdravotnictví (odbor sociálních věcí) 

Městský úřad ve svém území zajišťuje sociální péči a sociální služby pro obyvatele Turnova 

a spádových obcí. Odbor sociálních věcí sleduje úroveň a stav zdravotní péče. V rámci 

problematiky sociální péče vytváří Komunitní plán sociálních služeb města Turnova, ve 
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kterém je řešena zejména problematika péče o seniory, lidí se zdravotním postižením a osob 

ohrožených sociálním vyloučením. Úlohou příslušného odboru městského úřadu je také 

vyhledávání občanů se sociálními potřebami, zajištění sociálně právního poradenství 

a vykonávání sociální práce s rodinami a jednotlivci, kteří potřebují zvláštní pomoc. 

 Školství, kultura a sport (odbor školství, kultury a sportu) 

Městský úřad zabezpečuje podmínky pro všestranný rozvoj vzdělávání a výchovy ve městě. 

Pro zajištění základního vzdělávání jsou městem zřizovány mateřské, základní školy a školská 

zařízení jako příspěvkové organizace. 

V oblasti kultury město zabezpečuje koordinaci činnosti kulturních zařízení, podílí se na 

financování kulturních zařízení a kulturních akcí. Informuje veřejnost o aktivitách města 

a MěÚ v oblasti kultury a dále zajišťuje realizaci programu regenerace městské památkové 

zóny a zabezpečuje výkon státní památkové péče na plošně památkově chráněných územích – 

městská památková zóna Turnov, ochranné pásmo Státního hradu Trosky a ochranné pásmo 

Státního zámku Sychrov. 

V oblasti sportu město vytváří a zabezpečuje podmínky pro všestranný rozvoj sportu ve 

městě, vede evidenci sportovních organizací, sportovních možností a vybavení ve městě.  

 Doprava vč. statické dopravy a stavební problematika (odbor dopravní a stavební 

úřad) 

V oblasti dopravně správní agendy vede městský úřad v Turnově registr vozidel a řidičů, 

kontroluje činnost autoškol včetně zajištění přezkušování, zajišťuje fungování městské 

hromadné dopravy včetně koordinace s jízdními řády Českých drah a veřejné autobusové 

dopravy, spravuje silnice II. a III. tříd a místní komunikace, řeší problematiku parkování 

a přestupky bezpečnosti silničního provozu, spolupracuje s dopravní komisí, dává podněty 

k řešení v oblasti dopravy. Stavební úřad vyřizuje územní řízení o umístění staveb, povoluje 

stavby, terénní úpravy a zařízení, rozhoduje o změně využití území. V pozemních 

komunikacích rozhoduje ve stavebním řízení o povolení, změnách užívání stavby a jejím 

odstranění a vykonává funkci vyvlastňovacího úřadu. 

 Živnostenský úřad 

Působí v oblasti místního podnikání. Provádí registraci všech živností, vydává, mění a ruší 

živnostenská oprávnění, provádí výkon rozhodnutí o uložení pokut a spolupracuje s dalšími 

orgány státní správy, jejichž činnost souvisí se živnostenským podnikáním. 

1.3 Stěžejní strategie Městského úřadu Turnov 

Pro zdravý růst a rozvoj svého území a zvyšování konkurenceschopnosti v globální 

ekonomice by měla mít každá obec či město vypracovanou strategii směřování svých 

intervencí. Z toho důvodu zákon obcím ukládá, aby každá obec měla zpracované podpůrné, 

rozvojové či regulační dokumenty. Jiné dokumenty zákonem stanoveny nejsou, ale jejich 

existence pro udržitelný rozvoj území je nezbytná. Město a Městský úřad Turnov se při 

aplikování principů udržitelného rozvoje území opírá o následující dokumenty: 

Územní plán města Turnova, který musí respektovat požadavky Zásad územního rozvoje 

kraje a dalších koncepčních dokumentů kraje. Musí být v souladu se zpracovávanými 

strategickými dokumenty města, kterými jsou:  

- Strategický plán města Turnova,  

- Program Regenerace městské památkové zóny Turnov  

- Pasport místních komunikací,  

- Generel cyklotras,  

- Program ke zlepšení kvality ovzduší  
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Zároveň musí respektovat další rozvojové dokumenty města a to: 

- Regulační plán č. 1 bytové zóny Durychov, Na Kamenci a Hruštice, Károvsko  

- Regulační plán č. 2 města Turnova, Obchodně – průmyslový areál Vesecko  

- Dopravně inženýrské posouzení okružního dopravního systému v centru Turnova  

- Dopravně inženýrské posouzení severozápadní odlehčovací komunikace centra Turnova  

- Studie koncepce sportovišť  

- Urbanisticko-architektonická studie areálu okolo Stebénky v Turnově  

Strategický plán města Turnova z roku 2004, který představuje stanovení strategie rozvoje 

města v určených krizových oblastech (prioritách) rozvoje města, kterými jsou to ekonomika, 

infrastruktura a cestovní ruch, lidské zdroje, životní prostředí, udržitelný rozvoj občanské 

společnosti, města a území. Ty vychází ze strategické vize města a představují možnosti 

rozvoje města v horizontu 10 let. Globálním cílem je dosáhnout vyváženého a udržitelného 

rozvoje města Turnova a růstu kvality života všech skupin jeho obyvatel na základě 

povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, zlepšení 

kvality infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů, cestovního ruchu a na prohlubování sociální 

integrace při zachování významných kulturních a přírodních hodnot území. V současnosti je 

zpracovávána aktualizace strategického plánu na období 2012 – 2020. 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 je pro město strategický 

dokument rozvoje sociálních služeb s nutností aktivního zapojení a spolupráce poskytovatelů 

sociálních služeb, zadavatelů - zástupců města Turnova a především zájmu odborné i laické 

veřejnosti. Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro období 2011 - 2015 

přináší výsledky dlouhodobé diskuze o aktuálních potřebách čtyř cílových skupin 

obyvatelstva (senioři, děti a mládež, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené 

sociálním vyloučením). Byly nastaveny priority a návrhy optimálního řešení požadavků pro 

uvedené období, respektující veškerá specifika a jedinečnost území. V roce 2013 byl 

zpracován zpřesňující dokument – Akční plán na rok 2013. Tento Komunitní plán je 

podkladem strategického plánování sociálních služeb celého Libereckého kraje. 

Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové oblasti 

(2009) byl zpracován na základě potřeby a poptávky ze strany vedení města Turnov. Jeho 

smyslem bylo předložit nezávislou a objektivní zprávu o východiscích, stavu a možných 

perspektivách vzdělávání obyvatelstva v Turnově. Strategický plán a jeho varianty řešení 

vycházejí z řady analýz. Jde zejména o demografickou prognózu Turnova, dotazníkové 

šetření mezi rodiči žáků škol, rozbor provozních nákladů a nákladů na opravy a údržbu 

jednotlivých škol, možnosti kvalitní výuky a vzdělávání, analýzu dopravní dosažitelnosti 

apod. Na základě důkladné analýzy jsou navržena doporučení, která slouží zastupitelům města 

při rozhodování o budoucnosti vzdělávání v Turnově.  

Regulační plán č. 1 - Bytové zóny - Hruštice-Károvsko a Durychov-Na Kamenci je 

komplexní dokumentací, která zahrnuje nejen návrh urbanistické koncepce a regulační 

podmínky pro výstavbu, ale i podrobné řešení dopravy a technického vybavení tohoto území 

včetně vymezení veřejně prospěšných staveb. Dává vlastníkům pozemků v území konkrétní 

pravidla pro využití svých pozemků, aniž by zasahoval do jejich vlastnictví 

Regulační plán č. 2 – Obchodně - průmyslový areál Vesecko  

Obchodně – průmyslový areál Vesecko je podle platného územního plánu rozvojovou 

plochou města. Cílem regulačního plánu je vyřešit stávající problémy daného území. Plán 

stanovuje budoucí možnosti využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného 

a prostorového uspořádání řešeného území (uliční a stavební čáry, výška a objem zástavby, 

ukazatele plošného využití území apod.) V rámci regulačního plánu je řešena i dopravní 

obslužnost tohoto území a řešení zeleně pro začlenění tohoto areálu do území. 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-mesta/uzemni-planovani/regulacni-plan-c-2-obchodne-prumyslovy-areal-vesecko.html
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Povodňový plán města Turnov (aktualizace 2007) je souhrnem zkušeností a organizačně- 

technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod na životech, majetku 

právnických i fyzických osob a společnosti při povodních. Je to prováděcí plán, který 

analyzuje ohrožení povodněmi a koordinuje součinnost a připravenost postupů od vyhlášení 

nebezpečí povodně přes řízení a usměrňování jednotlivých opatření o ochraně až 

k minimalizování následků povodně v obci. Zabývá se ohrožením území města, nemovitostí 

a staveb vlastním tokem Jizery.  

Koncepce sportu, jejímž cílem bylo vytvořit jednotný systém podpory sportu a koordinace 

jednotlivých oblastí, které se sportem v Turnově souvisí. Snahou bylo definovat sportovní 

politiku města prostřednictvím stanovení cílů a pilířů k jejich naplnění. Základními cíli jsou 

rozvoj sportovního zázemí, přehled o sportovním prostředí v Turnově, růst sportovní úrovně 

oddílů, růst masovosti se zaměřením na mládež, propojení subjektů zabývajících se sportem 

v Turnově na všech úrovních, přehlednější a spravedlivější finanční toky ve sportu, nové 

možnosti financování sportu přes Sportovní fond města s návazností na velké firmy v oblasti. 

Koncepce dopravy řeší záměry rozvoje dopravní infrastruktury ve městě, fungování veřejně 

hromadné dopravy a problematiku parkování. 

Program Regenerace městské památkové zóny Turnov 2009-2013 je zaměřen na výstavbu 

a opravu uličního systému a cest, revitalizaci a rekonstrukci historických budov, opravy fasád 

apod. 

Rámcová strategie a Střednědobý plán v Programu trvale udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu v Českém ráji 2012 – 2017 je dlouhodobý program na podporu cestovního 

ruchu v oblasti Českého ráje, jehož jedním z hlavních středisek je město Turnov. 

V jednotlivých etapách jsou vytyčeny a aktualizovány strategické cíle rozvoje turistického 

ruchu v Českém ráji. K dosažení stanovené vize a jednotlivých dílčích cílů jsou realizovány 

konkrétní projekty. Pro období let 2012 až 2017 je strategie zaměřena na ochranu ŽP a rozvoj 

venkova, marketing cestovního ruchu, zkvalitnění služeb a dopravní dostupnosti, ochranu 

a obnovu kulturního a historického bohatství. 

Na základě výše zmíněných strategických dokumentů a koncepcí bude zpracována Strategie 

a Vize městského úřadu Turnov, v jejímž průběhu bude nastavena strategie efektivního 

procesní řízení (procesní model), komunikační strategie a finanční strategie městského úřadu 

Turnov. 

http://www.cesky-raj.info/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=78067
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2 Strategické plánování a procesní řízení měst a obcí 

Recese evropských ekonomik a zrychlující se vědecko-technický pokrok kladou v současné 

době na řídící orgány států stále vyšší nároky. Rostoucí nezaměstnanost, snižující se daňové 

příjmy a nutnost zvyšování mandatorních výdajů představují, spolu s vývojem společnosti 

vyvolanými změnami ve struktuře a kompetencích veřejné správy a zvyšující se rolí veřejné 

kontroly, silné argumenty pro hospodárnější zacházení s veřejnými financemi především při 

zajišťování chodu veřejné správy. Zvyšování nároků čím dál více vzdělanějšího a kritického 

obyvatelstva doléhá i na veřejnou správu, aby pracovala kvalitně a odváděla dobrou službu 

občanům. Kvalitu veřejné správy lze nejlépe měřit dopadem a působením služeb, které 

veřejná správa poskytuje, na občana a jeho spokojeností s ní. Proto v současné 

postindustriální (informační) společnosti již nestačí, aby veřejná správa splňovala pouze 

základní služby veřejnosti. V posledních letech tyto požadavky dopadají i na obecní a městské 

úřady, které musí zvyšovat svou kvalitu a efektivitu.  

Jedním z přístupů, který směruje výkon manažerských činností a správné vedení týmu je 

strategické plánování a řízení. Podporuje zvyšování kvality managementu řízení města a vede 

k budování „štíhlého“ a výkonného úřadu. Úspěšné organizace se bez strategie neobejdou. 

Proto je důležité zavádění strategického řízení do činnosti městského úřadu s cílem celkově 

zkvalitnit a zefektivnit služby veřejné správy a zlepšit tak komunikaci mezi úřady a občany. 

2.1 Obecné principy  

V obecném pojetí je strategické plánování a řízení systematický způsob jak organizovat 

změny a vytvářet v celé společnosti široký konsenzus a společnou vizi pro lepší socio-

ekonomickou budoucnost. Je to proces, jehož cílem je naplánovat a uskutečnit změny, které 

ovlivní současnou situaci v daném území v takovém směru, jaký je definován na základě 

potřeb a představ subjektů existujících v území. 

Z pohledu činností manažera je strategické řízení přijímání informací, jejich vyhodnocování, 

stanovení rozhodnutí a jejich realizace. Podle způsobu stanovování cílů v podstatě může jít 

o čtyři základní koncepty řízení: 

 Cíle jsou stanovovány ex ante (dopředu), vycházejí z jisté vize, čeho by měl řízený 

objekt ve stanoveném časovém horizontu (dlouhodobém, někdy i střednědobém) 

dosáhnout a v jakých základních krocích by měly stanovené cíle být dosaženy, 

přičemž konkrétní způsob realizace řídicích aktů (zásahů) je rozpracován 

v navazujících fázích řízení – taktické a operační – takovému konceptu říkáme 

strategické řízení. 

 Cíle jsou stanovovány krátkodobě na zvládnutí dostatečně přesně identifikovaných 

(vymezených) jevů a procesů v řízeném objektu a jejich dosažení je rozpracováno do 

podrobných realizačních kroků – takovému konceptu říkáme operativní řízení. 

 Cíle jsou stanovovány ex post (následně) na zvládnutí již vzniklých problémů, 

negativních tendencí nebo neopodstatněných rozdílů (disparit) mezi částmi či prvky 

řízeného objektu, s tendencí jejich dlouhodobějšího působení – takový koncept řízení 

lze nazvat disparitní řízení. 

 Cíle nejsou stanovovány a řídicími zásahy jsou prováděny v reálném čase, nebo s co 

nejmenším časovým zpožděním, k řešení (zvládnutí) již vzniklých problémů, 

zpravidla závažných - takovému konceptu říkáme krizové řízení. 

V prostředí ČR se uplatňují tři ze čtyř uvedených konceptů – řízení operativní, disparitní 

a krizové. V reálné a efektivní podobě se dosud neprosadil koncept strategického řízení, 
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přestože je v posledních letech velmi frekventovaným pojmem. Strategický regionální 

a municipální management se v České republice zpravidla omezuje jen na tvorbu 

strategických a programových dokumentů, kterými se většinou příslušné managementy neřídí, 

nebo jen po velmi krátkou dobu po jejich přijetí zastupitelstvem. Existuje přitom řada 

argumentů, které ukazují nejen na potřebnost, ale i na nezbytnost zvládnutí strategického 

konceptu řízení, mají-li být kraj či město dlouhodobě úspěšné, konkurenceschopné a jejich 

rozvoj dlouhodobě udržitelný. Jedněmi z nejpádnějších argumentů pro nezbytnost 

strategického řízení obcí a měst jsou: 

 otevřenost systému město či obec – město i obec jsou významně ovlivňovány stavem 

a chováním jejich systémového okolí a sami svým chováním toto okolí také ovlivňují, 

 charakter a doba působení řídicími akty ovlivňovaných jevů a procesů a jejich dopadů 

- v regionálním a municipálním řízení jsou to zpravidla roky a v mnoha případech 

desítky let, kdy se projevují důsledky řídicích aktů, zejména v infrastruktuře 

a v životním prostředí, 

 potřeba dosažení kontinuity a dlouhodobé udržitelnosti pozitivních vývojových trendů 

kraje či obce – v zastupitelské demokracii se čtyřletým volebním obdobím, při 

možnosti střídání různých (často i protichůdných) politických proudů a s tím 

související diverzifikace názorů na cesty a podstatu rozvoje kraje nebo obce, je 

zabezpečení kontinuity vývoje jedním z klíčových požadavků jejich zdravého 

a harmonického vývoje, 

 transparentnost řízení pro obyvatelstvo i související systémy – důsledky rozhodnutí 

regionálního či municipálního managementu mají odezvu v sociálním chování 

obyvatelstva a jiných subjektů v kraji a obci, často s dlouhou dobou odezvy i působení 

(positivního i negativního). 

Každá strategie je v zásadě množina myšlenek, jak v daném čase řídit proces změny ze 

současného stavu do stavu žádoucího. Obvykle jde o pozitivní změnu, zaměřenou na 

zlepšení současné situace a podmínek. V ekonomickém prostředí našich měst, které lze 

stále považovat za konvergenční, by měly stále převažovat dva hlavní parametry strategie: 

relevance a reálnost. Reálná a relevantní strategie potom: 

 je založena na robustní znalosti místního prostředí a zaměřena na skutečně 

relevantní problémy (relevantní přístup), 

 navrhuje proveditelnou cestu jak dosáhnout strategických cílů při zohlednění 

zdrojů, které mohou být v místě mobilizovány s velkou pravděpodobnostní 

(realistický přístup), 

 stanoví dostatečně ambiciózní a přitom realistický cílový stav, kam chce dojít 

(relevantní strategická vize), 

 poskytuje tzv. “road map” jak přejít z bodu A do bodu B (strukturovaná strategie) 

 poskytuje znalostní základnu pro budoucí rozhodování (strategie založená na 

znalostech), 

 brání neefektivním investicím, 

 umožňuje důvěryhodnou hierarchizaci investic. 

Legislativní a normativní rámec strategického plánování a řízení v ČR 

Strategické plánování (na rozdíl od územního plánování, se kterým věcně těsně souvisí) 

v České republice citelně postrádá účinný a přesně stanovený legislativní rámec. Pro územní 

celky NUTS III (kraje) jde o zákon č. 248/200 Sb. O podpoře regionálního rozvoje, dle 

kterého jsou kraje povinny vytvářet programy svého rozvoje. Pro města a obce je legislativní 

rámec dán zákonem č. 128/200 Sb. O obcích, dle kterého mají obecní zastupitelstva pravomoc 
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schvalovat program rozvoje obce (strategický plán). Z toho vyplývá povinnost pořizovat 

programy rozvoje či strategie pro kraje, nikoliv městům. 

Ze zákona o obcích rovněž neplyne povinnost program rozvoje ve městech pořizovat, pokud 

se město rozhodne program pořídit, má zastupitelstvo pravomoc jej schválit, a tak jej 

legitimizovat v soustavě dalších koncepčních dokumentů upravujících rozvoj měst. V případě, 

že zastupitelstvo strategický plán neschválí, je samosprávným orgánem nejčastěji pouze vzat 

na vědomí.  

V ČR neexistuje jednotný prováděcí předpis, který by předepsal strukturu a rozsah 

strategického plánu či programu rozvoje obce. Chybějící norma pro zpracování strategických 

plánů je v praxi nahrazována v zásadě ustálenými pravidly, zvykem a setrvačností, s níž byly 

převzaty první vzory strategických plánů ze zahraničí a postupně implementovány do národní, 

regionální a municipální rozvojové praxe.  

Ve strategických plánech dnešního města lze identifikovat následující části, které jsou dále 

analyzovány z hlediska jejich formy a ustáleného obsahu, či v kontextu zažitých 

a doporučených používaných pravidel pro jejich zpracování: 

 Strategická analýza 

 Strategická vize 

 SWOT analýza 

 Návrh strategie 

 Akční plán 

 Finanční rámec 

Výchozí strategická (socio-ekonomická) analýza  

Strategická analýza vytváří výchozí poznatkovou základnu umožňující pochopení problémů 

strategie v organizaci (v kraji, mikroregionu, svazku obcí, obci). Jejím výsledkem by mělo být 

poznání: 

 k jakým změnám dochází a jak ovlivňují město/obec a jeho aktivity? 

 jaké jsou zdroje a kvalifikace regionu a zda mohou být základem nějakých zvláštních 

výhod nebo je potřeba vytvořit nové možnosti? 

 jaké jsou aspirace lidí a skupin, spojených s regionem – občanů, politiků, podnikatelů, 

manažerů, vlastníků a dalších, zejména těch, kteří jsou potenciálními investory – a jak 

tyto skupiny ovlivňují budoucí vývoj území? 

Účelem strategické analýzy je formulovat klíčové vlivy na současný a budoucí vývoj regionu 

a možnosti, jaké jsou z hlediska prostředí (vnitřního i vnějšího) a kvalifikací regionu 

dostupné. Strategická analýza by měla vždy být účelová, svým pojetím dynamická 

a charakterem problémově orientovaná. Výstupem strategické analýzy je profil města/obce. 

Mělo by jít o přehledný dokument rozebírající a charakterizující složky života ve městě 

významné pro jeho další rozvoj. Profil města zahrnuje obvykle následující oblasti:  

 poloha (regionální a administrativní zařazení, prostorový vývoj města), 

 místní ekonomika (ekonomické sektory, nezaměstnanost, vyjížďka a dojížďka za 

prací, podnikání, cestovní ruch), 

 obyvatelstvo (prostorové rozmístění obyvatel, demografický vývoj, migrace, bydlení), 

 sociální infrastruktura (školství, zdravotnictví, sociální služby, volnočasové aktivity), 

 doprava, dopravní infrastruktura a veřejná doprava, 

 technická infrastruktura, 

 životní prostředí, 

 správa a hospodaření města. 



 

21 

 

 
Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov 

Obecné principy doporučené a nedoporučené pro sestavení analytického profilu jsou shrnuty 

v tabulce níže. 

Tabulka 2.1.1: Principy pro sestavení analytického profilu 

ANO NE 

výběr vyčerpávající rozsah a analýza všeho 

generalizace mikroskopický pohled na data 

porovnání v prostoru a čase samoúčelnost 

využitelnost v návrhové části   

shrnutí klíčových informací   

Zdroj: vlastní zpracování 

Strategická vize 

Dobře formulovaná strategická vize města/regionu a k ní adekvátně stanovený globální 

rozvojový cíl mohou velmi významně ovlivnit další postup prací na strategickém plánu a do 

značné míry i jeho celkový výsledek. Jde o krátký a výstižný text, který by měl diagnostikovat 

výchozí situaci (kde jsme teď) a definovat, kam se chce město v horizontu trvání 

strategického plánu dostat. Ve strategickém plánování a řízení měst v ČR (stále ještě 

konvergenční prostředí) jde dosud vždy o pozitivní a v zásadě růstovou změnu navíc 

vykazující znaky relevance a reálnosti. K vytvořené rozvojové vizi je vhodné stanovit 

globální cíl vymezující základní cestu a výsledek rozvojového procesu.  

Strategická vize je nejčastěji formulována až po důkladné analýze města, neboť před 

dokončením analýzy nemají zpracovatelé ještě dostatečný stav poznání problematiky, což 

může vést k tomu, že vize i cíl jsou příliš formální. Pokud je vize formulována skutečně 

ambiciózně a přitom realisticky, přičemž na její formulaci spolupracují přední činitelé 

v rozvojové komunitě s hlubokými znalostmi místa, města či regionu, lze vizi formulovat také 

na počátku tvorby strategického plánu. To významně zrychlí analytický proces, protože již 

formulovaná vize orientuje analýzu na sběr a ověřování pro strategii skutečně podstatných 

dat. V takovém případě hovoříme o výběrovém způsobu zpracování analýzy.  

SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho možných 

příležitostí a ohrožení. Je to standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků 

o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná, a pokud 

možno vyčerpávající a objektivní charakteristika. Identifikováním silných stránek a naopak 

důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek roste pravděpodobnost 

využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. 

SW: silné a slabé stránky (Strong points, Weak points) 

Posouzení vnitřní situace města a jejích příčin zaujímá ve strategickém plánu klíčovou 

roli. Vnitřní analýza má dvojí účel: 

 stanovit možnosti a potenciál města 

 identifikovat vnitřní silné a slabé stránky 

Silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody města pro jakékoliv typy 

rozvojových aktivit. Slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto 

aktivity.  

OT: příležitosti a ohrožení (Opportunities, Threats) 

Je důležité porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších vlivů 

nebude moci město ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na místní ekonomiku jsou 

důležité při tvorbě strategického plánu. Některé podstatné faktory, které je třeba brát v úvahu, 
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jsou změny zákonů, ekonomické změny na národní a mezinárodní úrovni, sociální a politické 

změny, demografické změny, infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni.  

Důležitým aspektem vnější analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro město 

důležité a jakou vyžadují reakci – vztah ke kraji, pozitivní nebo negativní dopad, možnost 

konstruktivní reakce města, apod. 

SWOT analýza je přechodem mezi analytickou částí a návrhem strategie. Pomáhá účinně při 

identifikaci problémových okruhů. Je velmi dobře vysvětlitelná navenek jako argumentační 

základna a je nástrojem pro benchmarking v rámci soutěže měst o budoucí investice a tvorbu 

pracovních míst.  

V poslední době se od SWOT analýzy přechází k metodám více ofenzivním. Analýza SWOT 

je nahrazována analýzou konkurenční výhody (CAA – Competetive Advantage Analysis), kde 

je v procesu strategické analýzy definována hlavní konkurenční výhoda podniku/města a ve 

strategickém návrhu jsou pak hledány tzv. „enablers“ – prvky/aktivity/projekty, které danou 

konkurenční výhodu zesilují. 

Návrh strategie 

Vlastní návrh strategie představuje nejkreativnější a nejzodpovědnější část při tvorbě 

strategického plánu. V zásadě jde o to, že z celkové množiny problémů se vyberou strategicky 

nejvýznamnější problémy či problémové okruhy a k nim se přiřadí strategické rozvojové cíle. 

Kvalita a důkladnost této činnosti rozhoduje o kvalitě a upotřebitelnosti strategického plánu. 

Výběr problémových okruhů vyžaduje rozsáhlou, věcně argumentovanou diskusi 

v pracovních skupinách, s využitím všech dílčích dokumentů vypracovaných 

v předcházejících fázích strategického plánu. Měl by se určit jen omezený počet strategických 

problémových okruhů rozvoje, protože čím užší bude zaměření, tím snazší bude realizace 

strategického plánu. Je tedy nutno určit takové problémové okruhy, v nichž je město schopno 

dosáhnout prostřednictvím dostupných lidských a finančních zdrojů pozitivní změny. 

Strategický cíl představuje směrný ukazatel pro rozvoj města a informaci o stavu, kterého by 

mělo být dosaženo realizací navržených priorit, opatření a rozvojových aktivit. Strategické 

cíle se odvozují od vize města o jejím budoucím vývoji, globálních cílů a výsledků SWOT 

analýzy. Stanovení strategických cílů tvoří základní rámec pro přijímání rozhodnutí 

o opatřeních a rozvojových aktivitách. Musí být formulovány se silným smyslem pro 

relevanci a realitu.  

Formulací priorit a opatření vrcholí návrh strategie. Jde o naplnění formulovaných 

strategických cílů, tj. nalezení cest, kterými budou cíle dosaženy. Ke každému strategickému 

cíli pro problémový okruh může existovat více než jedna priorita. Opatření je způsob naplnění 

příslušné priority. Pro každou prioritu bude existovat zpravidla více opatření.  

Akční plán 

Akční plán je nástroj, pomocí kterého se realizuje strategie. Nejedná se o dokument 

strategické povahy, ale povahy operativní. V ideálním případě jde o dvouletý plán, který se 

zpracovává klouzavě, vždy s přesahem jednoho roku. Jde o vybrané projekty z celkového 

zásobník projektů města, které jsou v daném období prioritně určeny k realizaci. Projekty 

zařazené do akčního plánu by měly být: 

 v souladu s celkovou strategií,  

 politicky konsensuální, 

 zdrojově zajištěné, 

 srozumitelně identifikované, 

 technicky a ekonomicky zdůvodněné. 
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Dosáhnout požadovaného mixu kvalit u projektů pro zařazení do akčního plánu není 

jednoduché. V mnoha aspektech je za stávající situace sestavení akčního plánu nemožné 

z důvodů, spočívajících v současném způsobu projektového řízení, způsobu řízení 

investičního procesu města a stávající legislativy (oblast finanční kontroly a zadávání 

veřejných zakázek).  

Finanční rámec 

Je zpracováván jako součást prací na strategických plánech měst, i když se opět nejedná 

o dokument strategické povahy, a často ve strategickém plánování chybí. Jde o nástroj povahy 

operativní až taktické. Stanovit finanční rámec strategie znamená rámcově, a se snahou 

o realistický a proporční pohled, porovnat finanční potřeby a zdroje pro realizaci strategie. 

Pokud je to nutné, je potřeba navrhnout opatření institucionální, organizační či administrativní 

povahy podporující úspěšnou realizaci strategie. Důvody pro zpracování finančního rámce:  

 Ověření alespoň rámcového vztahu mezi potřebami a zdroji, vazba na vlastní 

a dotační zdroje. 

 Potřeba monitoringu při realizaci strategií a při sestavování akčních plánů či 

rozpočtových výhledů. 

 Potřeba informovat samosprávu, úřad, veřejnost a média. 

Při zpracování finančního rámce se jako první provede analýza potřeb. U vybraných projektů 

jsou odhadnuty finanční potřeby pro realizaci a je provedena alokace do časové osy strategie. 

Výsledkem je přehled potřeb přes všechna opatření, cíle a priority strategie.  

Jako druhý krok se provádí analýza zdrojů. V jejím rámci by měla být provedena analýza 

rozpočtové historie města (zejména kapitálové výdaje). Následně se zohlední rozpočtový 

výhled kapitálových výdajů města, přičemž je pozornost věnována zahájeným nebo do 

investičních výhledů zařazených projektů.  

Třetím a závěrečným krokem je syntéza potřeb vyvolaná strategickými rozvojovými projekty 

se zdrojovými možnostmi na příjmové straně městského rozpočtu. V praxi nastávají obvykle 

dva případy: 

 Potřeby strategie jsou v rovnováze se zdroji či převyšují zdroje nevýznamně. 

V takových případech se doporučuje korigovat rozsah strategie na straně opatření či 

projektů, snížit celkové potřeby a realizaci strategie založit pouze na dostupných 

zdrojích a neměnit vizi a globální cíl 

 Potřeby strategie převyšují zdroje významně (obvykle několikanásobně). V takovém 

případě se doporučuje přehodnotit strategický záběr a strategický plán pojmout 

specifičtěji již v oblasti strategické vize a globálního cíle, a na něj navázaných 

strategických cílů. 

Pokud je snaha o relevantní a realistickou strategii od samotného počátku, nemělo by 

docházet k tomu, aby potřeby převyšovaly zdroje.  

2.2 Problémy a výzvy  

Při aplikování strategického plánování a řízení dochází k problémům a výzvám, se kterými se 

potýkají municipality i místní správy. Tyto střety vycházejí převážně z nejasného vymezení 

konceptu strategického plánování v české legislativě.  

Vztah územního a strategického plánování  

V zadání územního plánu většinou chybí průmět strategických cílů rozvoje města, a to i v tom 

případě, že strategie je pořízena z obou dokumentů jako první. Dochází k tomu, že bez 

strategického zadání je zpracovatel ÚP v pozici, že neví, co má v území navrhnout, pro jaké 
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strategie má vytvořit územní podmínky. Územní plán i se svým legislativním aparátem 

nemůže suplovat roli strategického plánu, přestože existují pokusy za takový dokument 

územní plán vydávat. Územní plánování v současném legislativním kontextu postrádá účinné 

strategické nástroje – interaktivní proces vzniku, hledání širšího rozvojového konsensu 

a propracovaný systém od analýzy k návrhu. Uzemní plánování v ČR je vztaženo k plánování 

v území a nikoli k plánování prostoru v jeho moderním vícerozměrném pojetí.  

Moderní plánovací praxe v zahraničí obligatorně předřazuje vlastnímu územnímu plánování 

tzv. integrovaný plán, tzn. kompilát nejlepších principů strategického plánu a zadání ÚP. 

Namátkou lze uvést např. následující vzory dobré praxe (s uvedením českého jazykového 

ekvivalentu): 

 Holandsko: structuurvisie (strukturální vize) 

 UK: local development plan (místní rozvojový plán) 

 USA: comprehensive development plan (komplexní rozvojový plán). 

Ve všech případech jde v zásadě o strategii územního/udržitelného rozvoje, která popisuje, 

podmínky v území, potřeby a návrhy řešení v územně plánovací dokumentaci. 

Strategie rozvoje prostoru vs. strategie úřadu 

Stává se, že municipální management nahlíží na strategický plán rozvoje města jako na 

hodnotící zprávu o činnosti samosprávných orgánů města. Pro externí zpracovatele 

strategického plánu to sebou nese povinnost komunikovat a vysvětlovat, že strategický plán 

není strategií městského úřadu, ale strategií rozvoje prostoru, v němž žijí lidé, podnikají firmy 

a existuje příroda, a že tyto části prostoru jsou v neustálé interakci a vzájemně se ovlivňují. 

Absence účinného sdělení a vysvětlení směrem k managementu měst vede obvykle k negaci 

dosažených výstupů a útokům na ujednání strategického plánu.  

 

Strategické plánování jako politikum 

V českém prostředí je dosud nízká míra znalosti municipálního/regionálního managementu 

v oblasti základních principů a výhod strategického plánování. Kvůli neznalosti principů 

plánování prostoru dochází k tomu, že strategický plán je chápán jako nástroj politického boje 

a jako pole pro vzájemné útoky zájmových skupin či politických stran. Samostatným 

problémem je odlišný pohled opozičních a vládnoucích zastupitelů ve městech na způsob 

projednávání strategického plánu. Opozice obvykle požaduje co nejširší komunitní 

projednávání. Odpovědnost za realizaci strategie však nese vládnoucí politická reprezentace, 

a to i v tom případě, že se na zpracování strategie nepodílela.  

Další problém spočívá v partikulárním strategickém pohledu obyvatel města. Místní občané 

znají své okolí a vědí, kde je jaký nedostatek, ale nevidí širší souvislosti, což vede k formulaci 

nesprávných či naivních strategických řešení. Města by se neměla řídit přáními občanů, ale 

jejich potřebami.  

Absence občanských principů a jejich přeceňování 

Často se stává, že ti, kteří by skutečně přinesli do plánování konstruktivitu a hodnoty, jsou 

úspěšní a plně oddáni své vlastní práci a nedisponují časem. Naopak čas neschází 

neúspěšným, kteří do plánovacího procesu vnáší destruktivní hodnoty, konflikty účinně jej 

rozkládají. 

Často jsou principy občanské společnosti přeceňovány. Příkladem je diktát „nezávislých“ 

ekologických iniciativ a environmentálních aktivistů. Dochází k tomu, že právo na dobré 

životní prostředí je nadřazováno právu na dobrý a udržitelný rozvoj. Ve skutečnosti je tomu 

opačně, právo na dobrý a udržitelný rozvoj prostoru je z definice nadřazeno ochranářským 
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principům ve vztahu k životnímu prostředí, které představuje jen jednu ze tří složek 

udržitelného rozvoje. V kontextu plánování udržitelných hodnot životního prostoru jde 

o nebezpečné pojetí demokracie, kde právo neuspokojené menšiny utlačuje práva spokojené 

většiny.      

Dvojí způsob zpracování strategického plánu 

Rozeznáváme v zásadě dva způsoby zpracování městské rozvojové strategie – expertní 

a komunitní. Expertní způsob znamená, že expert vede konzultačním způsobem účastníky 

procesu vzniku strategického plánu. To mu umožňuje klást účastníkům procesu otázky, 

vyhodnocovat jejich odpovědi a podílet se na formulaci strategických návrhů. Expertní 

způsob nelze pojímat jako „dodávku strategie na klíč“.  

Komunitní způsob zpracování (tedy takový, kdy si to dělá město samo) tento problém 

eliminuje, výsledek v praxi ale nebývá dobrý. Kvůli neznalosti principů strategického 

plánování dochází většinou k následujícím chybám: 

 Přecenění nebo podcenění významu strategické analýzy. 

 Obsahová nevyváženost.  

 Nepochopená SWOT analýza vedoucí k nesprávným strategickým závěrům. 

 Absence realistického finančního rámce. 

Stává se také, že při uplatnění čistě komunitního principu zpracovatel strategie nedisponuje 

adekvátní znalostí širšího konkurenčního prostředí, a že mu chybí prostor pro benchmarking 

s okolními městy, což opět přispívá ke vzniku nerelevantní a nerealistické strategie. 

Nejideálnější je propojení obou aplikací prostřednictvím asociativní metody, kde expert má 

roli moderátora a přináší do procesu odbornou znalost. 

 

Účelovost strategií 

Realizace politiky ekonomické a sociální soudržnosti EU způsobila strategickému plánování 

v českých městech velké škody. Za soulad projektu, který usiluje o dotaci, se strategickým 

dokumentem rozvoje, získává daný projekt hodnotící body. Za této situace došlo ke změně 

pojetí městské strategie. Od výběrového dokumentu akcentujícího skutečné strategické 

priority rozvoje města se přešlo k všezahrnujícímu účelovému dokumentu typu „projektový 

zásobník“, kde se shromáždilo vše, na co lze jednou požádat o dotaci a získat hodnotící body. 

Význam a účelovost strategického plánu byly tímto oslabeny.  
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3 Klíčové procesy Městského úřadu Turnov  

Pro kvalitní rozvoj města a městského úřadu je vhodné použít procesní přístup, který definuje 

a schematicky znázorňuje plánovací procesy na MěÚ a může být i důležitou oporou pro 

tvorbu vyhlášek a nařízení města. Procesní řízení je systémový přístup k organizaci, který 

umožňuje jasnější pohled na její strukturu a fungování za účelem efektivnějšího řízení 

a optimalizaci v rozhodování. Tento systém umožňuje řízení organizace v návaznosti na 

strategické cíle města. Základem procesního řízení je:  

 uchopení a popis činností,  

 popis vstupů, výstupů a zdrojů činností, 

 uchopení, popis a následné odstranění veškerých rizik vstupujících do činností 

(procesů), 

 odstranění veškerých zbytečných a přebytečných kroků v dané činnosti, 

 průběžné vzdělávání pracovníků a tvorba vhodné metodiky. 

Výstupem procesního řízení je tvorba procesního modelu, který umožňuje posoudit stav 

stávajících procesů, navrhnout nové, zlepšit existující a případně odstranit nepotřebné 

procesy. Účelem procesního řízení je zefektivnit a zkvalitnit procesy uvnitř úřadu, tedy popsat 

procesy komunikace, včetně stanovení zainteresovaných subjektů, ale také objasnit jeho 

pozici v rámci dokumentů strategického plánování.  

3.1 Procesní řízení Městského úřadu Turnov 

Na MěÚ Turnov byly na základě dříve provedeného rozboru, který byl zpracován ve Studii 

stavu implementace procesního řízení na městském úřadě Turnov, identifikovány dva hlavní 

typy procesů. Jedná se o klíčové (nebo také hlavní či řídící) procesy a podpůrné procesy. 

Procesní model řeší buď procesy daného odboru (specifické procesy), nebo procesy, které řeší 

podobným způsobem více odborů v rámci své agendy, příp. procesy, které zasahují do více 

odborů (typové procesy). 

Klíčové procesy 

Jedná se o procesy, které jsou nastaveny z důvodu určování strategie a řízení nebo za účelem 

plnění funkcí organizace a důvodu její existence. Výstupy procesů je rozhodnutí o dalším 

směřování a fungování organizace. Jsou spojeny s realizací služeb organizace, které jsou 

určeny jejím občanům.  

1. Řízení organizace – procesy nastavené pro určování strategie a systematické řízení, 

pro komunikaci organizace navenek, poskytování povinně zveřejňovaných i jiných 

informací a poskytování služeb občanům. 
 

a. Strategické řízení města (stanovení a vyhodnocení strategie města, řízení 

rizik, strategické projekty, regionální rozvoj, územní plánování) 

specifické procesy: 

i. Strategické plánování města a správního obvodu (ORM.01) 

ii. Pořizování a správa územního plánu (ORM.02) 
 

b. Vztahy s veřejností 

typové procesy: 

i. Poskytování informací médiím a partnerům (TP.34 - ŽÚ, KT, OŠKS, 

OSM, OSV, OŽP, SÚ) 

ii. Poskytování informací a poradenských služeb (TP.05 - ŽÚ, KT, OD, 

OF, OPŘ, ORM, OS, OŠKS, OSM, OSV, OVV, OŽP, SÚ) 

            specifické procesy: 

iii. Poskytování služeb CzechPointu (OVV.09) 
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2. Bezpečnost a krizové situace – vytváření podmínek a prostředí pro fungování 

samosprávy a státní správy tak, aby mohlo dojít k běžnému fungování společnosti. 

Zahrnuje zřízení a zajištění akceschopnosti městské policie a hasičského sboru. 

Představuje také přípravu obce na řešení krizových a mimořádných situací, zpracování 

a údržba v aktuálnosti havarijního plánu správního území, zajištění pravidelných 

cvičení a akceschopnosti plánů včetně vytvoření krizové struktury. 
 

a. Každodenní bezpečnost (městská policie) 

 specifické procesy: 

i. Výkon práva shromažďovacího (OS.09) 
 

b. Krizové řízení, mimořádné situace (krizové orgány a krizové řízení, havarijní 

a krizové plány, krizová komunikace) 

 specifické procesy: 

i. Krizové řízení a požární ochrana (OS.03) 
 

3. Samospráva obce – procesy uspokojující potřeby občanů, vytvářející podmínky 

zvláště v oblastech jako bydlení, ochrana zdraví, vzdělání, dopravy a ochrany 

veřejného pořádku. Procesy správy majetku, vytvoření vlastnické strategie (nákupů, 

držení a prodejů), provoz a údržba majetku a investic do majetku. Procesy směřující 

k zajištění participace města na zajištění péče o sociálně potřebné obyvatele a zajištění 

dalších společenských a občanských záležitostí. 
 

a. Řízení a správa majetku města (administrace, evidence, provoz, správa, 

investice) 

 specifické procesy: 

i. Správa bytové agendy (OSM.01) 

ii. Zajišťování údržby majetku a komunikací, provádění revizí technických 

zařízení budov (OSM.02, OSM.03) 

iii. Evidence a inventarizace majetku (OSM.04, OSM.07) 

iv. Agenda pojištění majetku (OSM.05) 

v. Hospodaření s majetkem města (OSM.06) 
 

b. Oblasti každodenního života (sociální oblast, školství, kultura, cestovní ruch, 

sport) 

 typové procesy: 

i. Zajištění realizace společenských a kulturních akcí (TP.11 - OŠKS, 

OŽP, ŽÚ) 

 specifické procesy: 

ii. Participace v oblasti komunitního plánování sociálních služeb (OSV.08) 

iii. Další agendy – zajištění činností týkající se občanských záležitostí, 

vedení kroniky města (OŠKS.01, OŠKS.02) 
 

4. Funkce státní správy – procesy vyplývající z pověření obce k zabezpečení plnění 

výkonu státní správy. Procesy mohou být upravovány specifickými zákony. Jedná se 

o zajištění evidence obyvatel, agend dokladů totožnosti a cestovních dokladů, zajištění 

voleb a Sčítání lidu, domů a bytů. 

Vykonávání činností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. 

Participace na distribuci dávek sociální péče, příspěvků na péči, dávek pomoci 

v hmotné nouzi a plní další úkoly sociální péče. 

Řešení problematik životního prostředí (vodoprávní úřad, zemědělství, ochrana 

přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrany ovzduší, rybářství a veterinární 

péče, lesní hospodářství a myslivost) a dopravy (silniční správní úřad, dopravní úřad, 
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správa řidičských oprávnění, registrace a schvalování silničních vozidel a stanic 

měření emisí a autoškoly) v přenesené působnosti. 

Měly by sem spadat i procesy zahrnující zpracování návrhu rozpočtů finančních 

prostředků na školství, kulturu a památkovou péči ze státního rozpočtu dle normativů 

stanovených vyššími orgány a další procesy v oblasti školství, kultury či památkové 

péče vyplývající z nutnosti plnění funkcí státní správy v přenesené působnosti, avšak 

současné nastavení procesů tuto problematiku nijak hlouběji neřeší. Pouze u některých 

typových procesů je naznačena provazba na tuto problematiku (např. podpůrné 

procesy jako vedení statistických údajů a zpracování statistických výkazů a dalších 

přehledů, poskytování dotace z rozpočtu města) 

Procesy řešící problematiku agendy stavebního řádu. 

Procesy směřující ke splnění povinnosti města projednat přestupky proti pořádku ve 

státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, a pořádku v územní samosprávě, 

veřejnému pořádku, proti majetku a občanskému soužití. 

a. Správní aktivity (evidence obyvatel, matrika, volební agenda, doklady) 

 specifické procesy: 

i. Agenda státního občanství (OS.01) 

ii. Evidence změn, ukončení a rušení trvalého pobytu (OS.02) 

iii. Řízení úseku matrik ve správním obvodu, výkon správních činností při 

správě matrik (OS.05, OS.11) 

iv. Správa agendy územní organizace města (OS.06) 

v. Vydávání a rušení občanských průkazů a cestovních dokladů a 

provádění jejich změn (OS.08) 

vi. Správa specifických databází – volební agenda (OS.10) 

vii. Další agendy – organizování svatebních obřadů, vyřizování petic 

(OS.04, OS.12) 

    typové procesy: 

viii. Vydávání správních rozhodnutí a rozhodnutí o opatření a dozor nad 

jejich plněním (TP.12 - ŽÚ, OD, OPŘ, OSM, OSV, OŽP, SÚ) 

ix. Vydávání závazných stanovisek a vyjádření dle správního řádu (TP.13 - 

OD, ORM, OŽP, SÚ) 
 

b. Živnostenské aktivity (administrativa, kontrola) 

 specifické procesy: 

i. Vydávání živnostenských oprávnění a koncesních listin (ŽÚ.01) 

ii. Vedení živnostenského rejstříku (ŽÚ.02) 

iii. Správa evidence zemědělských podnikatelů (ŽÚ.03) 

iv. Provádění kontrol a státního dozoru (ŽÚ.04) 
 

c. Sociální věci a zdravotnictví (sociální péče, děti a mladiství) 

 specifické procesy: 

i. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu (OSV.10) 

ii. Poskytování sociálně-právního poradenství a zprostředkování další 

odborné pomoci v oblasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

(OSV.02) 

iii. Vykonávání opatrovnictví a dozoru nad ním (OSV.03) 

iv. Sledování výkonu ústavní ochranné výchovy (OSV.04) 

v. Vykonávání soudního dohledu nad dětmi (OSV.05) 

vi. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče a sledování dětí 

v pěstounské péči (OSV.06) 
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vii. Vedení agendy zdravotnictví v samostatné i přenesené působnosti 

(OSV.07) 

viii. Výkon agendy sociálního kurátora (OSV.11) 
 

d. Životní prostředí (vodohospodářství; zemědělství, lesnictví, myslivost, 

rybolov, veterina; ovzduší, odpadové hospodářství, ochrana přírody) 

 specifické procesy: 

i. Provádění dozoru a kontroly ochrany ŽP (OŽP.01) 

ii. Tvorba a realizace programů a iniciativ zlepšování kvality ŽP (OŽP.02) 

iii. Správa malých a středních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 

(OŽP.06) 

iv. Agenda odpadového hospodářství (OŽP.09) 

v. Zajištění výkonu veřejné služby a veřejně prospěšné služby (OŽP.07) 

vi. Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu (OŽP.10) 

vii. Ochrana přírody a krajiny (OŽP.11) 

viii. Agenda ochrany zemědělského půdního fondu (OŽP.12) 

ix. Agenda státní veterinární péče (OŽP.13) 

x. Agenda vodního hospodářství (OŽP.14) 

xi. Agenda státní správy lesů (OŽP.16) 

xii. Agenda rybářství (OŽP.17) 

xiii. Stavební řízení vodního díla (OŽP.15) 

xiv. Další agendy – realizace ekologické výchovy, vydávání rybářských 

a loveckých lístků, agenda správy myslivosti, agenda správy a údržby 

veřejné zeleně a stromů (OŽP.03, OŽP.04, OŽP.05, OŽP.08) 
 

e. Doprava (silniční agenda, evidence ŘP, SPZ) 

 specifické procesy: 

i. Vyřizování žádostí – registry: vozidel, řidičů (OD.01, OD.02) 

ii. Autoškoly – registrace autoškol, přezkušování řidičů a uchazečů o 

řidičské oprávnění (OD.03, OD.04) 

iii. Agenda dopravního úřadu – taxislužba, městská autobusová doprava 

(OD.05) 

iv. Agenda silničního správního úřadu (OD.06) 

v. Agenda stanic měření emisí (OD.07) 
 

f. Stavební problematika (agenda stavebních úřadů) 

 specifické procesy: 

i. Vedení a aktualizace digitální mapy města (ORM.03) 

ii. Územní řízení, stavební řízení (SÚ.01, SÚ.02) 

iii. Vyvlastňovací úřad (SÚ.03) 

iv. Přidělování čísel popisných a evidenčních (SÚ.04) 
 

g. Školství, kultura, památková péče (školství, kultura, památková péče) 

 specifické procesy: 

i. Rozbory ve školství 

ii. Kultura a památková péče 
 

h. Řešení přestupků (agenda přestupků) 

 specifické procesy: 

i. Řízení o odstranění autovraku (OPŘ.01) 

ii. Zpracování posudků k žádostem o pověsti (OPŘ.02) 

             typové procesy: 

iii. Přestupkové řízení (TP.19 - ŽÚ, OD, OPŘ, OSV, OŽP, SÚ) 
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Podpůrné procesy 

Jedná se o procesy, které jsou pomocné za účelem podpory první kategorie, klíčových 

procesů. Pomáhají plnit procesy, které jsou určené k plnění funkcí organizace a poskytování 

služeb občanům. Pomocí těchto procesů jsou zajišťovány zdroje všech kategorií (lidské, 

finanční, software, hardware, materiál) zajišťující chod organizace. 

5. Finanční podpora – procesy směřující ke správě fondů města, rozpočtu a dotací 

z rozpočtu, kontroly hospodaření a finančních toků včetně pohledávek, získávání 

a řízení dotací a grantů. Procesy zajišťující základní účetní agendu včetně správy 

pokladen, mezd a personalistiky. Do finanční podpory patří také zajištění výběru 

místních, správních a jiných poplatků a zajištění nákupů (služeb, veřejných zakázek, 

zboží včetně jeho skladování). 
 

a. Finanční plánování a řízení (koncepce finančního řízení, finanční řízení 

a reporting, rozpočet města a plánování, zajištění dotací, investice, 

pohledávky) 

 specifické procesy: 

i. Zřizování a správa finančních fondů města (OF.08) 

ii. Metodické řízení a kontrola hospodaření příspěvkových organizací a 

společností města (OF.10) 

iii. Provádění finančních kontrol a zpracování kontrolních zpráv (OF.12) 

             typové procesy: 

iv. Řízení pohledávek (TP.26 - ŽÚ, OD, OF, OPŘ, OŠKS, OSM, OSV, 

OŽP) 

v. Získávání dotací, grantů a jiných projektů a jejich řízení (TP.16, 17 - 

KT, ORM, OŠKS, OSM, OVV, OŽP) 

vi. Poskytování dotace z rozpočtu města (TP.14 - OŠKS, OSV, OŽP) 
 

b. Účetní agenda (účetní doklady, roční a měsíční účetní uzávěrka, audit 

účetnictví, daňová agenda, pokladna, mzdy) 

 specifické procesy: 

i. Vystavování účetních dokladů (OF.01) 

ii. Kontrola a zpracování příchozích účetních dokladů (OF.02) 

iii. Správa pokladen a zpracování pokladních dokladů (OF.03) 

iv. Vyúčtování dotací (OF.04) 

v. Zpracování finančních výkazů, uzávěrek a daňových přiznání (OF.05) 

vi. Řízení finančních účtů a vztahů s bankami (OF.06) 

vii. Zpracování mezd a personalistika (OF.07) 

viii. Zpracování a vyúčtování ostatních poplatků a pokut (OF.14) 

                         typové procesy: 

ix. Vedení výdajové pokladny (OSV.09, OF) 
 

c. Správa poplatků (správa místních příjmů, správní poplatky) 

 specifické procesy: 

i. Výběr místních poplatků (OF.11) 

             typové procesy: 

ii. Výběr správních a jiných poplatků (TP.23 - ŽÚ, OD, OF, OPŘ, OS, 

OSM, OVV, OŽP) 
 

d. Nákup (řízení nákupu, strategický nákup, operativní nákup, vztahy 

s dodavateli, sklad) 

typové procesy: 

i. Nakupování služeb (TP.20 - ORM, OŠKS, OSM, OVV, OŽP) 

ii. Nakupování veřejných zakázek (TP.25 - ORM, OSM) 
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iii. Nakupování zboží a jeho skladování (TP.24 - OS, OŠKS, OSM, OVV, 

OŽP) 
 

6. Provozní podpora – podpůrné procesy každodenního provozu organizace řešící vnitřní 

management organizace (vnitřní kontrola, správa vyhlášek a dalších dokumentů), 

řízení lidských zdrojů, IT podporu (správa hardwaru, softwaru, webu města, podpora 

uživatelů) a další vnitřní věci organizace (podpora orgánů města, realizace jejich 

úkolů, podávání návrhů a podnětů soudu a oznámení policii včetně poskytnutí 

součinnosti, účast na nutných jednáních, ztráty a nálezy, vedení statistik) sloužící pro 

chod organizace. 
 

a. Vnitřní management (vnitřní kontrola, řízení dokumentů) 

 specifické procesy: 

i. Ověřování podpisů a dokumentů pro potřeby města (OF.13) 

ii. Vidimace a legalizace dokumentů a poskytování opisů a výpisů (OS.07) 

iii. Správa vyhlášek a nařízení města (OVV.02) 
 

b. Řízení lidských zdrojů (koncepce, personální agenda, rozvoj zaměstnanců) 

 specifické procesy: 

i. Nábor, přijímání a adaptace nových zaměstnanců (KT.02, KT.03) 

ii. Zpracování pracovních náplní nových zaměstnanců (KT.01) 

iii. Vzdělávání zaměstnanců úřadu a partnerských organizací (KT.04) 

iv. Hodnocení a odměňování zaměstnanců (KT.05) 

v. Ukončení pracovního poměru zaměstnance (KT.06) 
 

c. IS/IT podpora (koncepce řízení IT, správa IT, bezpečnost, správa HW, SW, 

licencí a vývoj) 

 specifické procesy: 

i. Rozvoj ICT (OVV.03) 

ii. Správa a užívání hardwaru, softwaru (OVV.04, OOV.05) 

iii. Podpora uživatelů ICT (OVV.06) 

iv. Správa webu města (OVV.07) 
 

d. Interní a provozní služby (právní podpora, podpora při uzavírání smluv, 

zastupování města) 

 typové procesy: 

i. Podpora orgánů města a realizace jejich úkolů (TP.15 - KT, OF, ORM, 

OŠKS, OSM, OSV, OŽP, SÚ) 

ii. Vedení statistických údajů a zpracování statistických výkazů a dalších 

přehledů (TP.09 - OF, ORM, OS, OŠKS, OSM, OSV, OŽP, SÚ) 

iii. Podávání návrhů a podnětů soudu a oznámení Policii ČR a poskytování 

součinnosti (TP.01 - OPŘ, OSV, SÚ) 

iv. Účast při soudních a jiných úředních jednáních (TP.08 - OPŘ, OSV, 

SÚ) 

             specifické procesy: 

v. Správa evidence ztrát a nálezů (OVV.01) 

vi. Evidence a distribuce právních předpisů (OVV.08) 

3.2 Strategické řízení města Turnov 

Stěžejním dokumentem strategického řízení formulující společnou vizi rozvoje města je 

strategický plán. Hlavním smyslem strategického řízení je zajistit vybalancování všech zájmů 

tak, aby město jako celek, fungovalo. V oblasti rozvoje města by strategický plán měl mít 

nadřazený charakter ke všem plánovacím dokumentům města a je stěžejním strategickým 

dokumentem. Ve městě by neměly probíhat jiné aktivity či projekty, které by nevycházely ze 
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strategického plánu. Vedle strategického plánu tvoří strategické řízení města i územní 

a komunitní plánování a tyto tři složky by měly být ve vzájemné shodě. Výkon strategického 

řízení města Turnov provádí městský úřad Turnov a jedná se zejména o činnosti probíhající 

na odboru rozvoje města.  

- Proces strategického plánování města a správního obvodu zahrnuje: 

o Vstupy: 

 vstupy z nadřazených úřadů – strategie regionálního rozvoje státu, státní 

program regionálního rozvoje, strategické dokumenty Libereckého 

kraje, 

 ostatní vstupy – podklady poskytnuté orgány města, podklady 

strategického charakteru z odborů městského úřadu, podklady 

poskytnuté obce ve správním obvodu. 

o Výstupy procesů tvoří řada dokumentů či podkladů, např. návrh strategických 

dokumentů rozvoje obcí/města, soubor dat pro plánování rozvoje města 

a správního obvodu, informace o plnění strategického plánu rozvoje, výroční 

zpráva pro město, odvětvové generely. 

- Druhý stěžejní proces, územní plánování (pořizování a správa územního plánu), 

který má být v úzké vazbě se strategickým plánováním, zahrnuje následující: 

o Vstupy: 

 vstupy ze strany úřadů samosprávy – rozhodnutí rady 

města/zastupitelstva města ohledně územního plánu, usnesení 

zastupitelstva obce v rámci správního obvodu, 

 ostatní vstupy – žádost o změnu územního plánu, žádost o výjimku ze 

stavební uzávěry. 

o Výstupy: 

 dokumenty či podklady, které mohou sloužit jako vstup jiných procesů 

– územní a regulační plán, schválené změny územního plánu, databáze 

stavebních a územních povolení, 

 dokumenty a jiné náležitosti územně plánovací dokumentace a územně 

plánovacích podkladů – návrh územního a regulačního plánu, 

vyhodnocení veřejného projednání ÚP, návrh na jmenování pracovní 

skupiny ÚP, oznámení objektům dotčeným ÚP, návrh na vložení dat do 

evidence územně plánovací činnosti, územně plánovací a analytické 

podklady, územní studie, vymezení zastavěného území. 

- Třetím procesem tvořícím součást strategického řízení je komunitní plánování. Na 

městském úřadu Turnov je této problematice věnovaná pozornost na odboru sociálních 

věcí, který participuje na řešení otázek v oblasti komunitního plánování. Město 

Turnov ve spolupráci s dalšími městy, poskytovateli a uživateli zpracovalo Komunitní 

plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro období 2011 – 2015. Komunitní 

plánování by jako jeden ze stěžejních procesů mělo být nedílnou součástí 

strategického řízení. 

Jedním z řídících procesů, které byly identifikovány v rámci procesního řízení na městském 

úřadu Turnov, je strategické plánování rozvoje úřadu. Pokud vedení městského úřadu Turnov 

má potřebu definovat strategický plán rozvoje úřadu jako organizace – tedy dokument nebo 

výstup definující na základě zpráv z interních kontrol a auditů, informací o výkonnosti úřadu 

či zpráv z kontrol orgánů veřejné správy potřeby změny nebo zlepšení procesů probíhajících 
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na úřadu, pak by tato strategie rozhodně měla být nedílnou součástí celého procesu   

strategického řízení města. 

Efektivita, plynulost a časová náročnost procesů 

Pro potřeby identifikace časové náročnosti, efektivity a plynulosti procesů strategického řízení 

města Turnov byly kontaktovány kompetentní osoby městského úřadu a byly požádány 

o ohodnocení časové náročnosti, frekvence, náročnosti na lidské zdroje, subjektivní 

ohodnocení rizikových míst a v případě potřeby mohly navrhnout možné zefektivnění 

činností. Jednotlivé fáze strategického plánování (analytická, návrhová, akční plán – viz níže) 

byly rozděleny na dílčí činnosti. Tyto činnosti se dle toho, jak chronologicky probíhají, 

rozčlenily na činnosti probíhající v rámci tvorby strategického plánu, monitoringu a realizace 

a kontroly a evaluace. 

Časová náročnost procesů 

Strategické plánování se všemi činnostmi, které zahrnuje, je klíčový proces a je nutné, aby mu 

byla věnována patřičná míra pozornosti a důležitosti, a aby všechny procesy probíhaly 

v adekvátním čase. Bylo provedeno zjištění časové náročnosti procesů spadajících do 

strategického plánování města Turnov, čemuž předcházela samotná identifikace procesů, 

jejich posloupnost a přiřazení osob k procesům. 

V rámci celého procesu strategického plánování byla identifikovaná řada činností 

probíhajících jednou ročně, další několikrát za rok či za měsíc. Činnosti, které probíhají 

v prvotní fázi strategického plánování, probíhají často nárazově, i několikrát měsíčně (např. 

příjem projektů probíhá s periodou několika dnů, hodnocení a výběr projektů jednou 

měsíčně). 

Zatímco činnosti monitoringu a realizace a následné kontroly a evaluace probíhají buď 

průběžně (technická podpora tvorby a realizace projektů strategického plánu, průběžná 

a následná projektová kontrola a vypořádání kontrol), nebo jedenkrát ročně (např. nastavení 

postupů pro monitoring, realizace hodnocení a vypořádání výsledků hodnocení). 

Do celého procesu je zapojena řada aktérů. Od politické reprezentace města (vytvoření řídící 

skupiny a vazeb na další subjekty implementační struktury), přes vedení města, radu 

a zastupitelstvo města (nastavení kontrolních mechanismů, hodnocení projektů), většinu 

činností má v gesci vedení nebo referenti odboru rozvoje města. Kompletní přehled 

s identifikací plynulosti, časové náročnosti a frekvenci činností, které probíhají v rámci 

strategického plánování města Turnov, je součástí Přílohy 2. 

Efektivita a plynulost procesů 

Strategické řízení by mělo zahrnovat strategické plánování rozvoje města a územní plánování 

(doplněné o komunitní plánování). Aby byl celý systém efektivní a nevznikaly zbytečné 

aktivity nebo aktivity protichůdné cílům a potřebám města, je nutné, aby tyto dvě hlavní 

složky byly ve shodě. Územním plánováním jsou vytvořeny podmínky v území, strategické 

plánování rozvoje města následně jako nástroj systematické správy obcí či regionů řeší, jak 

efektivně využívat vlastní zdroje, aby mohly být podmínky využity. 

Celý proces strategického plánování se člení do několika fází. V analytické části dojde 

k vytvoření profilu města, z něhož se vychází v dalších fázích. V návrhové části dojde 

k definování vizí, cílů a priorit, které je třeba sladit s prioritami ve všech oblastech života 

města. Z výstupu návrhové části se pak vychází v akčním plánu, kde se definují konkrétní 

aktivity, které mají realizovat strategický plán. 

Takto obecně definovaný postup strategického plánování musí být přizpůsoben konkrétní 

situaci, potřebám města Turnov a procesům probíhajícím na městském úřadě. V současné 

době probíhá na úřadě řada procesů, jejichž plynulost, návaznost či časová potřeba nemusí být 
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adekvátní a efektivní. Tato problematická místa je nutno identifikovat, aby mohlo dojít 

k redefinování strategického řízení a nastavení výše zmíněného efektivního postupu. 

Ze strany kompetentních pracovníků MěÚ Turnov u většiny činností definovaných v rámci 

strategického plánování nebylo upozorněno na konkrétní problémy nebo překážky 

v plynulosti jednotlivých činností, nicméně byla vyjádřena potřeba odborných konzultací 

hned v úvodní fázi strategického plánování, a to při samotném vypracování strategického 

plánu. Pokud je v této fázi procesu problematické místo a dojde k vytvoření kvalitativně 

nedostatečných výstupů, může se to projevit v řadě dalších fází procesu včetně toho, že bude 

docházet k přípravě projektů, které nemusí být prospěšné pro naplnění klíčových vizí a potřeb 

města. 

Podstatná je také efektivita práce řídící skupiny a z ní vzniklé komise pro strategické 

plánování. Vytvoření řídící skupiny a vazeb na další subjekty implementační struktury je 

v kompetenci starosty, resp. politické reprezentace města. Řídící skupina, která nastaví vazby 

a kontrolní mechanismy, by měla být průnikem mezi volenými zástupci města a úředníky 

(měli by se v ní tedy potkat např. starosta a pracovníci odboru rozvoje města). Po tomto 

nastavení se řídící skupina přetransformuje v komisi pro strategické plánování, která bude 

průběžně dbát na správný průběh celého procesu. Navíc se díky tomu zefektivní některé 

procesy – např. příjem, hodnocení a výběr projektu nebude spadat pod celé zastupitelstvo  

(27 osob), ale pod komisi vytvořenou právě za tímto účelem. Byly identifikovány i další 

efekty potřebující zefektivnění. Na vypracování pravidelné zprávy o realizaci se podílí 

30 osob, na průběžné a následné projektové kontrole včetně vypořádání 15 osob. 

3.3 Komparace strategického řízení Turnova s dalšími městy 

Stav strategického řízení města Turnov byl porovnán se stavem v této oblasti ve dvou dalších 

městech – v Sokolově a Veselím nad Moravou. Nejprve byl charakterizován stav a následně 

došlo ke komparaci Turnova s oběma městy. 

Stav strategického řízení města Sokolov 

Město Sokolov začátkem roku 2011 spustilo dlouhodobý projekt Systematizace strategického 

řízení a plánování, jenž vycházel ze socioekonomické analýzy a výzkumu veřejného mínění. 

Na těchto podkladech se vypracoval Strategický plán udržitelného rozvoje města s výhledem 

na léta 2011 – 2025 včetně realizační části, tedy mimo jiné akčního plánu vypracovaného na 

období dvou let a zásobníku projektů. V rámci projektu město mělo zájem nastavit také 

komunikační platformu a definovat procesní model strategického řízení. 

U jednotlivých fází Systematizace strategického řízení a plánování, jejíž harmonogram počítal 

s dobou trvání zhruba dvou a půl let, byly nadefinovány časové zdroje. Strategický plán 

rozvoje města (všechny tři etapy – analytická, návrhová i realizační fáze) měl vyčleněno 

7 měsíců. A vzhledem k tomu, že strategický plán byl vypracován na roky 2011 – 2025, 

ideální frekvence realizace procesu je cca 15 let. 

Před započetím procesu strategického plánování bylo nutné ujasnit si pozici strategického 

plánu rozvoje města v ostatních dokumentech. Strategický plán je zpracován na omezenou 

dobu, ale dochází k jeho aktualizaci. Formuluje společnou strategickou rozvojovou vizi 

směřování města jako celku. Z tohoto důvodu bylo nutné, aby strategický plán byl v souladu 

s plánovacími dokumenty města – a to jak samosprávnými, tak těmi vznikajícími v rámci 

státní správy (např. Plán sociálního a ekonomického rozvoje do roku 2014, jenž je nutné 

implementovat do všech oblastí strategického plánování). 

Pro účely tvorby a zpracování Strategického plánu byla zřízena tzv. Řídící pracovní skupina, 

která bude ve své činnosti pokračovat a zajišťovat funkci tzv. „komise strategického plánu“. 

Zastoupení členů Řídící pracovní skupiny koresponduje se složením členů vedení města 
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(včetně tiskové mluvčí) a navíc je zde také zastoupen odbor rozvoje města prostřednictvím 

vedoucí odboru. 

Byly vytýčeny tři hlavní oblasti strategického plánování města Sokolov: 

- strategický plán rozvoje města, 

- komunitní plánování a územní plánování. Při čemž tyto dvě složky musí být v souladu 

se strategickým plánem. 

U strategického plánu rozvoje města se dají identifikovat tři stupně procesů: 

1. Tvorba – je nutné vytvořit strategický plán a nechat jej schválit zastupitelstvem. 

Důležitá je také koordinace s ostatními strategickými dokumenty, s rozvojovými 

dokumenty na národní a regionální úrovni a udržení řídících a kontrolních 

mechanismů v chodu. Aby došlo k naplnění akčního plánu, je nutné uvést do chodu 

projekty, kterými k tomu dojde a to včetně potřebné administrace. 

2. Monitoring a realizace – dochází k realizaci strategického plánu a průběžného 

monitoringu, nastavení komunikace a publicity. Rovněž dochází k vyhodnocení 

potřeby změn ve strategickém plánu a formulaci návrhů na jeho úpravu. 

3. Kontrola – dochází ke kontrole, vypořádání kontrol a hodnocení projektů.  

Každý proces je rozepsán na jednotlivé činnosti spolu s přiřazením odpovědností, vstupů či 

výstupů i prováděcích nebo spolupracujících aktérů. 

Město Sokolov má díky tomuto projektu a z něj vzešlých dokumentů k dispozici postup, jak 

dosáhnout systematizace strategického řízení a plánování. Jednou z částí celého tohoto 

procesu je i strategický plán rozvoje města opřený o relevantní podklady (analýzy, výzkumy) 

spolu s vypracovanou návrhovou částí (akční plán a zásobník projektu). Jsou přesně 

nadefinované postupy, jak projekty realizovat, evaluovat a následně případně zanášet změny 

do vytvořeného strategického plánu. Mapa procesu strategického řízení strategického plánu 

rozvoje města je zobrazena níže, popis je uveden v Příloze 3. 
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Schéma 3.3.1: procesu strategického řízení strategického plánu města Sokolov včetně textového popisu 
 

 
Zdroj: Komunikační platforma a procesní model strategického řízení – Procesní model (Proces pro Sokolov 2012) 

Stav strategického řízení města Veselí nad Moravou: 

Cílem strategického plánu rozvoje města Veselí nad Moravou bylo nalezení takové formy 

strategického plánování, která by minimálně zatěžovala stávající administrativu a maximálně 

využívala stávající informační toky. Cílem bylo zajistit trvalou udržitelnost strategického 

plánování. Na základě dlouhodobých priorit byly vytipovány čtyři oblasti (rozvoj bydlení, 

podpora zaměstnanosti, řešení dopravy a rozvoj služeb), kterým byla věnována větší 

pozornost. 

Důležitou součástí procesu byla i součinnost zpracovatele, zainteresovaných odborů 

městského úřadu a vedení města. Důvodem byla potřeba koordinovat tvorbu strategického 

plánu rozvoje města, vzájemné upozornění na známé potíže, problémy a tím zajištění 

přijatelnosti výstupů ze strany zainteresovaných na straně městského úřadu i vedení města. 
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Bylo definováno celkem šest etap: 

- Strategický plán – byl rozdělen podle sledovaných oblastí, ve kterých došlo k doplnění 

informací na základě řady průzkumů, konzultací a projednání s jednotlivými subjekty 

(např. průzkum u realitních kanceláří, průzkum u stávajících podnikatelů, průzkum 

u dotčených úřadů jako ŘSD či u neziskových organizací). V této etapě docházelo 

k intenzivní spolupráci zpracovatele s objednatelem formou koordinačních schůzek. 

V rámci této etapy také došlo k průzkumu veřejného mínění (200 respondentů se 

vyjadřovalo ke spokojenosti s oblastmi rozvoje, stupni identifikace, hierarchizace 

problémů). Předpokládané trvání etapy – 15 měsíců. 

- Akční plán – pro období let 2011-2012 měl nahrazovat Program rozvoje města, který 

byl vytvořen s výhledem 10 – 15 let a jež tvoří přílohu akčního plán. Akční plán byl 

vypracován na základě výsledků komunálních voleb 2010 dle dostupných podkladů 

a programů vítězných politických stran pro volební období 2010-2014. Zahrnuje 

seznam plánovaných akcí a projektů včetně časového harmonogramu s ohledem na 

finanční možnosti města. Předpokládané trvání etapy – 2 měsíce. 

- Program rozvoje města – jedná se o aktualizaci strategického plánu do kratšího období 

(10 – 15 let) v souladu s obecně vnímanými prioritami. Součástí jmenovitý seznam 

dlouhodobě plánovaných akcí a projektů s vyčíslením předpokládané náročnosti 

(finanční a administrativní) s přihlédnutím k dlouhodobě známým možnostem města. 

Předpokládané trvání etapy – 4 měsíce. 

- Aktualizace akčního plánu – provedena po schválení Programu rozvoje města 

a zahrnuje úpravu Akčního plánu pro druhou polovinu volebního období. Podstatou je 

dříve vypracovaný Akční plán, do kterého se promítnout politickou reprezentací města 

odsouhlasené priority a cíle z etap strategického plánu a programu rozvoje města, příp. 

nové změny a záměry, které nebyly předpokládány při návrhu původního Akčního 

plánu. Předpokládané trvání etapy – 4 měsíce. 

- Implementace nástroje pro potřeby hodnocení efektivity a měření stupně implementace 

rozvojových opatření – došlo k zajištění implementace procesního řízení v oblasti 

samostatné působnosti města Veselí nad Moravou. Doplnění navržené na základě 

zkušeností z vyhodnocování průběhu realizace Strategického plánu města. Pro výše 

vytýčené oblasti zájmu byly vytvořeny listy oblastí zohledňující administrativní 

možnosti trvalé udržitelnosti tohoto systému pro město. Předpokládané trvání etapy – 

3 měsíce. 

- Evaluace systému a nové nastavení – vyhodnocení změn a provedení reformulace 

základních cílů strategického plánu města a to na základě získaných výsledků aplikace 

strategického plánování. Korigovaný plán následně má být předložen k veřejnému 

projednávání. Předpokládané trvání etapy – 17 měsíců. 

Při analýze současného stavu procesů probíhajících na městském úřadu Veselí nad Moravou 

byla pro strategické plánování definována frekvence realizace procesu 10 – 15 let plus 

aktualizace a časová náročnost procesu byla vyhodnocena na 6 – 9 měsíců. 

Město Veselí nad Moravou má nadefinovaný postup pro strategické řízení. Kromě 

strategického plánu a z něho vyplývajícího akčního plánu do procesu ještě vstupuje program 

rozvoje města, což je dokument vypracovávaný s krátkodobějším výhledem. U každé z etap 

jsou jasně nadefinované výstupy i doba trvání etapy včetně frekvence realizace celého 

procesu. Město tak má v rukou ucelenou strategii, kterou se dá řídit a plánovat, a to přesto, že 

byla vytvářena s cílem minimálně zatěžovat stávající administrativu. 

Součástí Přílohy 4 je příklad části karty etapy strategického plánu rozvoje města Veselí nad 

Moravou – etapa B1: Strategický plán. 
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Komparace strategického řízení města Turnov s městy Sokolov a Veselí nad Moravou 

Strategické řízení města Turnov je v současné chvíli definováno velmi obecně jako jediný 

proces probíhající na odboru rozvoje města. Z identifikace procesů probíhajících na městském 

úřadu Turnov není zcela jasné, jaké konkrétní kroky jsou v rámci strategického řízení 

podstupovány. To je odlišnost oproti městům Sokolov a Veselí nad Moravou. Oba městské 

úřady mají k dispozici ucelený materiál ke strategickému řízení města. Oba přístupy jsou sice 

mírně odlišné, zejména z hlediska kroků, které bylo třeba pro vytvoření těchto dokumentů 

podstoupit, avšak ve svém jádru oba definují zcela shodný postup. Nejprve je třeba na základě 

analýz a výzkumů třeba vytvořit podklady pro návrhovou část, následně v návrhové části určit 

vize a priority pro akční plán, který bude obsahovat konkrétní projekty, kterými dojde 

k realizaci. Důležité je také, aby byla do procesu strategického řízení zapojena řídící skupina, 

ve které jsou zapojeni členové vedení města a také zaměstnanci odboru rozvoje města. Tím 

bude splněna důležitá potřeba – zajištění komunikačních toků mezi odborem zajišťujícím 

strategické řízení a vedení města, které je také potřeba pro to, aby byl úspěšný, do celého 

procesu zapojit. Rozdíl bylo také v časovém horizontu, s jakým výhledem byl strategický plán 

vytvořen. Zatímco u Sokolova je to cca 15 let, u Veselí nad Moravou 10 – 15 let, 

u strategického plánu Turnova se počítá s výhledem na léta 2012 – 2020, frekvence realizace 

procesu by tedy byla zhruba do 10 let. 

Městský úřad Turnov má prostřednictvím dříve zpracované studie detailně popsány jednotlivé 

procesy za všechny odbory úřadu. U všech procesů jsou nadefinovány vstupy (většinou se 

jedná o dokumenty či jiné podklady) a výstupy včetně zodpovědných osob (vesměs však jde 

pouze o vedoucí odboru, ne konkrétní referenty, jež mají danou agendu na starosti). Navíc 

nedošlo k identifikaci některých procesů – např. u odboru školství, kultury a sportu nebyly 

vůbec identifikovány procesy státní správy v přenesené působnosti. Také nedošlo k naznačení 

provázanosti jednotlivých agend v rámci úřadu napříč odbory. 

Celé strategické plánování je naznačeno pouze jako jeden z procesů probíhajících na odboru 

rozvoje města bez žádné vazby na pořizování a správu územního plánu a bez vazby na 

komunitní plánování. Strategické plánování by mělo jít souběžně po jedné linii s územním 

i komunitním plánováním a tvořit tak jeden celek strategického řízení. 

3.4 SWOT analýza 

Městský úřad Turnov má prostřednictvím dříve zpracované studie detailně popsány jednotlivé 

procesy za všechny odbory úřadu. U všech procesů jsou nadefinovány vstupy (většinou se 

jedná o dokumenty či jiné podklady) a výstupy včetně zodpovědných osob (vesměs však jde 

pouze o vedoucí odboru, ne konkrétní referenty, jež mají danou agendu na starosti). Navíc 

nedošlo k identifikaci některých procesů – např. u odboru školství, kultury a sportu nebyly 

vůbec identifikovány procesy státní správy v přenesené působnosti. Také nedošlo k naznačení 

provázanosti jednotlivých agend v rámci úřadu napříč odbory. 

Celé strategické plánování je naznačeno pouze jako jeden z procesů probíhajících na odboru 

rozvoje města bez žádné vazby na pořizování a správu územního plánu a bez vazby na 

komunitní plánování. Strategické plánování by mělo jít souběžně po jedné linii s územním 

i komunitním plánováním a tvořit tak jeden celek strategického řízení. 
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Silné stránky Slabé stránky 

V rámci Studie stavu implementace procesního řízení 
byly detailně identifikovány odborové, podpůrné i řídící 
procesy na MěÚ Turnov dle odborů 

Studie stavu implementace procesního řízení se 
zaměřuje pouze na vymezení procesů v rámci odborů, 
přiřazení odpovědností, vstupů a výstupů, avšak 
nezaměřuje se na širší provázání jednotlivých agend 
do fungujícího organizačního celku 

 

V rámci odboru školství, kultury a sportu nejsou vůbec 
identifikovány procesy směřující k plnění funkcí státní 
správy v přenesené působnosti v oblasti školství 
a kultury 

 

Strategické plánování města a správního obvodu je 
definováno pouze jako jeden komplexní proces bez 
rozčlenění na konkrétní činnosti, jejichž stav by se dal 
kontrolovat 

 
Není žádným způsobem definováno propojení 
strategického plánování rozvoje města, územního 
a komunitního plánování 

Příležitosti Hrozby 

Využití podrobně identifikovaných procesů pro 
vytvoření smysluplně a životaschopně definovaného 
strategického řízení 

Nízká pozornost a důležitost věnovaná strategickému 
řízení může způsobit chybějící strategii pro rozvoj 
města nebo nesoulad mezi strategií města a územně 
plánovací činností 

Jako jeden z řídících procesů bylo identifikováno 
strategické plánování rozvoje úřadu, jehož výstupy 
mohou sloužit jako identifikace potřeby změny nebo 
zlepšení procesů probíhajících na úřadu 

V případě, že nebude v procesu strategického 
plánování fungovat řídící pracovní skupina, ve které by 
byly zastoupeny zainteresované strany (členové 
vedení města, odbor rozvoje města), může dojít 
k narušení kontinuity strategického řízení ve městě 

Vytvořením řídící skupiny (která se následně 
přetransformuje v komisi pro strategické plánování), 
jež by byla průnikem mezi volenými zástupci města a 
kompetentními úředníky městského úřadu dojde 
k vytvoření orgánu, který by měl dbát nad správným 
průběhem celého procesu. Tímto dojde také 
k zefektivnění některých činností v rámci procesů. 
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4 Komunikační strategie 

Komunikace je podstatou všech sociálních interakcí, proto by měl být její hladký a efektivní 

průběh základním stavebním kamenem fungování každé organizace, která se snaží o co 

nejvyšší kvalitu v rámci pracovních procesů. Komunikaci jako takovou lze rozdělit na interní 

a externí. 

Vnitro-organizační komunikace znamená komunikační propojení útvarů organizace, která 

umožňuje spolupráci a koordinaci procesů nutných pro fungování organizace a dostatečnou 

motivaci všech pracovníků. Nejedná se však o pouhé předávání informací. Interní komunikace 

zahrnuje i utváření a vyjasňování názorů a postojů, mimoslovní spojení a přenosy informací. 

To vše probíhá ve všech směrech fungování organizace, mezi managementem a pracovníky, 

mezi manažery navzájem, mezi jednotlivými pracovníky a pracovními týmy v oficiálních 

i neoficiálních vztazích. 

Interní komunikace je základním elementem celkového klimatu v organizaci. Pozitivní, 

otevřené nebo vzkvétající klima v organizaci funguje, když komunikaci nic nebrání. Takové 

klima podporuje pracovníky v jejich činnosti, staví na participaci a na důvěře a zvyšuje jejich 

spokojenost a produktivitu práce. V opačném případě, pokud jsou informace a komunikační 

toky blokovány komunikačními bariérami (volba nevhodného komunikačního média, selhání 

zpětné vazby, nevhodný slovník, nesprávné, nekompletní nebo neadekvátní informace), 

komunikační klima je negativní a uzavřené. 

Externí komunikace je zaměřena na subjekty mimo MěÚ Turnov a její efektivita zásadním 

způsobem určuje image Městského úřadu. Zlepšení spolupráce s vnějšími aktéry přinese 

právě nastavení systému komunikační platformy. Klíčem je zacílit komunikaci a informační 

toky na specifické cílové skupiny (Direct marketing) a zefektivnit komunikaci s nimi, včetně 

využití sociálních sítí. 

Direct marketing (přímý marketing) je specifickou disciplínou marketingové komunikace, 

která je charakteristická přímou individuální komunikací mezi zadavatelem a příjemcem 

komunikace a umožňuje přímé oslovení konkrétních zákazníků, resp. cílových skupin. Při 

komunikaci jsou využívána individuální data jednotlivých cílových skupin s cílem vyvolání 

přímé odezvy. Znalost dat a přímý kontakt umožňuje přesné měření odezvy, jež může být 

nejrůznějšího charakteru (např. získání podrobných informací o preferencích cílových 

skupin). Direct marketing je forma marketingu, která k propagaci nevyužívá běžná masová 

média. Nezaměřuje se na hromadné ovlivnění, ale komunikuje s konzumenty přímo, spíše 

prostřednictvím letáků, katalogů, propagačních dopisů a pouličních reklam. 

Další formou komunikace je komunikace mezi Městským úřadem a městem zřízenými či 

založenými organizacemi. 

Součástí nastavení systému komunikační platformy je také dlouhodobé působení na tzv. 

tvůrce veřejného mínění (Opinion makers). Tvůrce veřejného mínění je taková osoba či 

skupina osob, jejichž názory daná cílová skupina uznává, tzn. má schopnost ovlivnit názory 

lidí kolem sebe. Mohou zde patřit také různá média (např. televize, noviny/časopisy), zájmové 

organizace, ale i celebrity, vlivní politici, atd. Prostřednictvím těchto „tvůrců“ může město 

přenášet potřebné informace ke specifickým cílovým skupinám (např. senioři, podnikatelé). 

Komunikační platforma znamená vytvoření prostoru pro efektivní komunikaci, která bude 

víceúrovňová, založená na principech prostorového plánování, tzn. propojující jak 

komunikaci v oblasti komunitního plánování, strategického plánování rozvoje, územního 

plánování a dalších rozvojových oblastech (koncepce kultury, bydlení, vzdělávání apod.). 

Základem pro efektivní fungování jakékoliv organizace je tedy kvalitní komunikační 

platforma. Předpokladem úspěchu je její implementace, která zajistí úplnou a cílenou 
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komunikaci nejen mezi zaměstnanci MěÚ, ale také mezi MěÚ, jím zřízenými organizacemi 

a dalšími orgány města Turnov, a rovněž komunikaci Městského úřadu s veřejností. Zapojení 

všech zaměstnanců MěÚ do spolupráce na implementaci, byť i dílčím způsobem, je 

základním předpokladem pro odstranění nedostatků informací a chyb z neznalosti. Součástí 

implementace musí být školení vedoucích pracovníků v komunikačních dovednostech. 

Implementace komunikační platformy přinese doporučení pro zlepšení spolupráce 

s regionálními aktéry.  

4.1 Interní komunikace 

Interní komunikaci lze charakterizovat všemi vnitřně-organizačními komunikačními toky, ať 

už mezi spolupracovníky v jedné kanceláři nebo řadovými úředníky a volenou samosprávou. 

Kvalitní interní komunikace by se měla vyznačovat zajištěním informačních potřeb všech 

pracovníků MěÚ a informační propojeností organizace zohledňující návaznost a koordinaci 

procesů, zajištěním vzájemného pochopení a spolupráce na základě dosažení porozumění ve 

společných cílech (mezi vedením organizace a zaměstnanci, mezi vedoucím pracovníkem 

a jeho týmem, mezi týmy a pracovníky navzájem). Kvalitní interní zpětnovazebná 

komunikace rovněž ovlivňuje a vede k žádoucím postojům a pracovnímu chování 

zaměstnanců, zajišťuje jejich stabilitu a loajalitu.  

Nedílnou součástí každé kvalitní komunikační strategie by měla být zpětná vazba. Nastavená 

zpětná vazba v oboustranné komunikaci slouží k tomu, aby pracovníci měli možnost 

komunikovat s vedením, aby měli možnost vystupovat v této komunikaci jako rovnocenní 

partneři a vyjadřovat se k dění v organizaci, taktéž slouží k odhalování nefunkčnosti vnitro-

organizační komunikace a k jejímu zdokonalování. Zpětná vazba musí probíhat na třech 

úrovních. Na úrovni pracovního místa, kde je důležité nastavení zpětné vazby v rámci 

hodnocení pracovníků a vedoucích pracovníků, dále pak na úrovni týmu, kdy vedoucí je 

hodnocen týmem a tým vedoucím. Třetí úroveň je úroveň celoorganizační a zaměstnanci na ní 

hodnotí (například anonymními anketami) organizaci jako celek. K vedení organizace se 

tímto způsobem dostávají informace o tom, jak je pracovníci vnímají, zda se s organizací 

ztotožňují atd. Veškeré informace získané na všech třech úrovních se vzájemně prolínají 

a doplňují, a napomáhají lepšímu nastavení interní komunikace ve firmě, dochází tedy 

k zavádění zjištěných poznatků do praxe. 

Každá komunikace je závislá na komunikujících a jejich individuálních schopnostech. Pokud 

jedinec neví, jak správně komunikovat, ztrácí svou kvalitu i samotný proces komunikace. 

Pracovníci by tedy měli být seznámeni alespoň se základními komunikačními dovednostmi 

a schopnostmi, aby neznehodnocovali samotný proces komunikace. Ty se pak dají aplikovat 

ve všech sociálních situacích pracovního procesu a jsou to mj. schopnost písemného a ústního 

vyjadřování, věcnost argumentace, schopnost zdůvodňovat, přesvědčovat a ovlivňovat, 

shrnovat výsledky, otevřenost, schopnost vcítit se, schopnost sebereflexe, vstřícnost pro 

komunikaci, schopnost asertivního jednání, aktivní naslouchání, schopnost sebeprezentace, 

schopnost skupinové komunikace, schopnost komunikování před publikem, schopnost 

elektronické komunikace, schopnost využívání podnikového informačního systému či dalších 

prostředků komunikace. V tomto případě je vhodná aplikace různých školení a kurzů, jež 

poskytnou základy kvalitní komunikace, a již zkušenějším jedincům poskytnou možnost 

zdokonalování se. 

Komunikaci uvnitř MěÚ a s orgány města Turnov je dána zejména Organizačním řádem 

města Turnov. V čele MěÚ Turnov stojí starosta, který má funkční přiřazení činností MěÚ 

pro odbor rozvoje města, odbor správy majetku, a odbor cestovního ruchu. Pro odbor správní 

vykonává kontrolní činnost, z odboru školství, kultury a sportu má na starosti záležitosti 

tykající se památkové péče. Podle průzkumu nejvíce komunikuje s tajemníkem města, 
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odborem správy majetku, odborem rozvoje města, odborem cestovního ruchu a oběma 

místostarosty. Vzájemná komunikace je hodnocena jako bezproblémová. 

Všechny odbory MěÚ komunikují s tajemníkem MěÚ, zejména ve věcech personální 

politiky, vzdělávání, organizačních a mimopracovních záležitostí apod. Tajemník MěÚ 

působí jako nadřízený zaměstnavatel zaměstnanců města Turnov zařazených do MěÚ. 

Tajemník jako součást vedení města komunikuje se starostou města, radou města a pořádá 

porady s vedoucími odborů. Dle potřeby dále svolává pracovní porady dotčených odborů 

k aktuálnímu tématu a komunikuje s odbory v oblasti vzdělávání, odměňování a hodnocení 

pracovníků apod. 

Odbor vnitřních věcí - odbor ovlivňuje i činnost jiných odborů a to převážně díky tvorbě 

vnitřních směrnic a správě ICT prostředí, dále zajišťuje spisovou a archivní službu a správu 

budov. Primární komunikace je s kanceláří tajemníka MěÚ Turnov a finančním odborem 

(tvorba rozpočtu, proplácení faktur). 

Odbor správy majetku – komunikace probíhá zejména se stavebním úřadem, odborem 

školství, kultury a sportu. V rámci strategických dokumentů spolupracuje s odborem rozvoje 

města na přípravě Strategického a Územního plánu. 

Odbor finanční – v činnosti odboru je provázána státní správa i samospráva, komunikuje se 

všemi odbory a odděleními ve věcech rozpočtu MěÚ Turnov, mezd a účetnictví.  

Obecní živnostenský úřad – odbor zajišťuje zejména státní správu, komunikuje převážně se 

stavebním úřadem a odborem správy majetku (oboje se týká kontroly nedostatků) a dále se 

správním odborem a odborem přestupkového řízení (evidence stížností a řešení přestupků 

FO). Nutno však podotknout, že tato komunikace je spíše jednosměrná, nicméně z pohledu 

Obecního živnostenského úřadu hodnocena jako efektivní.  

Odbor životního prostředí – odbor má na starosti především státní správu, komunikace 

probíhá zejména s odborem rozvoje města, odborem správy majetku a dále s volenou 

samosprávou (především s místostarosty). Aktivně spolupracuje s odborem rozvoje města na 

Strategickém plánu a Územním plánu sídelního útvaru. 

Odbor dopravní – odbor má v kompetenci zejména státní správu v oblasti silniční dopravy 

a silničního hospodářství. Odbor komunikuje hlavně s kanceláří tajemníka a volenou 

samosprávou. 

Odbor cestovního ruchu – komunikuje hlavně s finančním odborem (rozpočty, účetnictví, 

projekty EU a další dotační tituly), odborem školství, kultury a sportu (kalendář kulturních 

akcí, akce, projekty a dotační tituly) a s volenou samosprávou (starosta města). Společně se 

Správou majetku spravuje informační a navigační systém města, naučné tabule, objekt 

Synagogy Turnov S odborem rozvoje města spolupracuje na Strategickém plánu města. S 

odborem životního prostředí udržuje městský cyklookruh. V ojedinělých  případech (stížnost) 

komunikuje a spolupracuje s odborem přestupků.  Dále s městskými organizacemi. 

Stavební úřad - vykonává v přenesené působnosti na svěřených úsecích státní správu. 

Komunikuje hlavně s odborem životního prostředí, správy majetku a rozvoje města ve věci 

územního a stavebního řízení. S odborem rozvoje města mj. konzultuje Územní plán města. 

Odbor přestupkového řízení – vykonává státní správu v rámci všech odborů MěÚ Turnov. 

Komunikace s těmito odbory je přiměřená, jen u odborů životního prostředí, rozvoje města 

a cestovního ruchu je z pohledu odboru přestupkového řízení komunikace nepříliš efektivní. 

Odbor školství, kultury a sportu - odbor má v kompetenci školství (základní a mateřské 

školy) a spolupracuje s Českou školní inspekcí. V oblasti kultury zabezpečuje koordinaci 

činnosti ve spolupráci s vedoucími kulturních zařízení (KCT Turnov s.r.o., Městská knihovna, 

Hrad Valdštejn). V neposlední řadě vytváří a zabezpečuje podmínky pro všestranný rozvoj 
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sportu ve městě. V rámci MěÚ komunikuje převážně s finančním odborem (rozpočty), 

stavebním úřadem (památková péče), odborem správy majetku (údržba budov) a starostou 

města. 

Odbor správní – v rámci MěÚ Turnov komunikuje převážně s finančním odborem (rozpočet 

obce), odborem rozvoje města a odborem životního prostředí, se kterými spolupracuje na 

digitálním povodňovém plánu (ujasňování územní legislativy). Mimo jiné pracuje na 

následujících dokumentech: Strategický plán města + rozvojové plány, Krizové plánování, 

Plán kontrol a Plány nezbytných dodávek. Zajišťuje správu činností na úseku krizového řízení 

a obrany. 

Odbor rozvoje města – tento odbor v rámci MěÚ Turnov komunikuje víceméně se všemi 

ostatními odbory a odděleními, nejvíce však s tajemníkem, stavebním úřadem, odborem 

životního prostředí, odborem správním a starostou. Tato komunikace je hodnocena jako 

efektivní, jen podle odboru přestupkového řízení, odboru školství, kultury a sportu a obecního 

živnostenského úřadu by měla být komunikace efektivnější. V rámci spolupráce mezi odbory 

a odděleními řeší následující: rozpočet města (OF, starosta, místostarostové), projednávání 

územních plánů (OŽP, OD, OŠKS, OCR), stavební záměry (SÚ, OŽP, OSM, OD) 

a geoinformační systémy (OVV, SÚ, OŽP, OSM). Co se týče strategických dokumentů, 

Strategický plán rozvoje města projednává pravidelně se všemi odbory a odděleními 

a Územní plán s následujícími odbory: SÚ, OŽP, OSM, OS, OD, OŠKS, OCR.   

Odbor sociálních věcí – nejintenzivněji komunikuje s odborem přestupkového řízení, 

odborem vnitřních věcí, odborem správy majetku a odborem správním a s místostarostou Ing. 

Pekařem. S finančním odborem řeší mzdy, faktury a docházku, s odborem správním matriku a 

s odborem školství, kultury a sportu záležitosti ohledně škol a mateřských škol. V rámci 

strategických dokumentů spolupracuje s odborem rozvoje města na Územním plánu 

a Strategickém plánu a s odborem školství, kultury a sportu na Komunitním plánu sociálních 

služeb a Plánu rozvoje rodinné politiky.  

4.2 Komunikace mezi MěÚ a městem zřízenými a spravovanými 

organizacemi 

Organizace zřízené městem (příspěvkové organizace) zakládá město Turnov k tomu účelu, 

aby s jejich pomocí zajišťovalo potřeby nezbytné pro město Turnov a jeho obyvatele. Tyto 

organizace mají svou právní subjektivitu, spravují majetek (budovy), který zůstává ve 

vlastnictví města Turnov. V čele každé z těchto organizací stojí ředitel, který je jmenovaný 

radou města a plně se jí zodpovídá za řádný a hospodárný provoz svého zařízení. Pod tyto 

organizace spadá: 

 Základní a mateřské školy (příp. speciální a umělecké školy) – komunikace zejména 

s odborem školství, kultury a sportu a odborem sociálních věcí. 

 Zdravotně sociální služby Turnov – komunikace zejména s odborem sociálních věcí. 

 Hrad Valdštejn – komunikace zejména s odborem školství, kultury a sportu. 

 Městská knihovna Antonína Marka Turnov – komunikace zejména s odborem 

školství, kultury a sportu. 

 Středisko pro volný čas dětí a mládeže – komunikace zejména s odborem školství, 

kultury a sportu a odborem sociálních věcí. 

 Dětské centrum – komunikace zejména s odborem školství, kultury a sportu 

a odborem sociálních věcí. 
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Organizační složkou Městského úřadu Turnov (dříve rozpočtová organizace) je: 

 Sbor hasičů města Turnov – funkčně spadající pod gesci místostarosty 2 a primárně 

komunikující s odborem správním. 

Dalším orgánem města je rovněž: 

 Městská policie – funkčně spadá do působnosti místostarosty 1 a primárně 

komunikuje s finančním odborem (mzdy), odborem správy majetku (rozmístění 

dopravních značek, uzávěrky místních komunikací) a odborem přestupkového řízení 

(odstranění vraků z katastru města, zpracovávání zpráv pro potřeby policie). 

U organizací spravovaných městem je potřeba komunikace s dotčenými odbory, což je 

zejména odbor správy majetku pro technické organizace (Městská teplárenská Turnov, s.r.o., 

Technické služby Turnov, s.r.o., Nempra, s.r.o.), odbor školství, kultury a sportu (Městská 

sportovní Turnov, s.r.o., Kulturní centrum Turnov, s.r.o.) a odbor sociálních věcí (Panochova 

nemocnice Turnov, s.r.o.). 

Struktura potřeby komunikace mezi jednotlivými složkami Městského úřadu Turnov, příp. 

jím zřizovanými a spravovanými organizacemi je znázorněna v následující Tabulce 4.2.1. 
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Tabulka 4.2.1: Koincidenční matice – potřeba komunikace na MěÚ Turnov 

Koincidenční matice - potřeba 
komunikace (XXX - velmi silná / XX - 
silná / X - střední / bez vyznačení - 

slabá nebo žádná) 
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MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  TTuurrnnoovv                                                      

Odbor školství, kultury a sportu     x x x   xx x   x x   xx   xx   xxx   xx   xxx       xxx   

Odbor sociálních věcí   x   xx x   xx       x            x xxx     xx       xx xxx 

Odbor finanční   x xx   xxx x xxx x xx x x x xx x x   x xxx x   xx x xx       

Kancelář tajemníka   x x xxx   xxx xxx x xxx xxx xxx xxx x x x   xxx xx xx               

Odbor dopravní       x xxx   xx x xx xx x xx xx       x  xx                 

Odbor vnitřních věcí   xx xx xxx xxx xx   xx xx xx xx xx xx xx xx   xx xx xx               

Odbor životního prostředí   x   x x x xx   xx x x x x       x    xxx         xx     

Obecní živnostenský úřad       xx xxx xx xx xx     xx xx          x                   

Stavební úřad   x   x xxx xx xx x     x x          x                   

Odbor správní   x x x xxx x xx x xx x   x x x x   xx xx xx     xxx         

Odbor přestupkového řízení       x xxx xx xx x xx x x            x           xxx       

Odbor správy majetku   xx   xx x xx xx x     x     xx xx   xx   xx       xxx xxx     

Odbor rozvoje města       x x   xx       x   xx   x   xxx                   

Odbor cestovního ruchu   xx   x x   xx       x   xx x     xxx   xxx    x   x    xx   

VVoolleennáá  ssaammoosspprráávvaa                                                      

Starosta města   xx x  x xxx  x xx  x  x  x xx x  xx xxx xx     x   x               

Místostarosta (FO, OSV, OD)     xxx xxx xx xx xx       xx            x   x        xxx       

Místostarosta (OŽP, OŠKS)   xx   x xx   xx xxx     xx   xxx   xxx    x  x       xxx         

OOrrggáánnyy  zzřříízzeennéé  aa  sspprraavvoovvaannéé  mměěsstteemm                                                      

Základní a mateřské školy   xxx xx xx                                     x   x   

Sbor hasičů města Turnov       x             xxx               xxx               

Městská policie       xx               xxx xxx         xxx     x           

Technické organizace               xx         xxx                           

Sportovní a kulturní centra   xxx xx                       xx           x           

Panochova nemocnice Turnov     xxx                                               

Zdroj dat: MěÚ Turnov, vlastní zpracování 
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4.3 Vnější komunikace 

Vnější komunikací se rozumí komunikace Městského úřadu Turnov s veřejností, tedy 

s občany (zajištění kvalitní informovanosti občanů a jejich aktivní podílení se na rozvoji 

města a optimalizace řešení webových stránek, jednotná správa), s návštěvníky města 

a s podnikatelským prostředím. Veřejná správa je zde pro občany, a má-li být její činnost 

efektivní a má-li poskytovat lidem kvalitní služby, je komunikace její nezbytnou součástí. 

Úředníci musí být schopni komunikovat nejen mezi sebou navzájem, ale také s širokou 

veřejností. Důležité je uvědomit si, že dobrá komunikace není pouze jednostranným tokem 

informací od úřadu směrem k veřejnosti, ale její průběh musí být oboustranný. 

Obyvatelé města by měli být seznámeni s funkcemi a činnostmi městského úřadu. Strategie 

v této oblasti má vést k posilování územní identity aktérů, která je předpokladem jejich 

angažovanosti v rozvoji, a týká se neustálého posilování vnitřních komunikačních 

a kooperačních mechanismů mezi aktéry rozvoje s cílem hledání, nalézání, využívání 

a propojování dílčích endogenních potenciálů. 

Městský úřad, ale i ostatní orgány veřejné správy, by se měl snažit občanům přiblížit, hledat 

nejrůznější způsoby komunikace, vysvětlit svou činnost, dokázat objasnit svá rozhodnutí 

a hledat společná řešení. Fungující vztah mezi městským úřadem a veřejností významně 

přispívá k celkové atmosféře a kvalitě života v daném městě. 

V rámci tvorby komunikační strategie MěÚ Turnov byly vytvořeny tři cílové skupiny externí 

komunikace, jimiž jsou občané, návštěvníci a podnikatelé. 

Občané 

V případě cílové skupiny občanů se jedná především o obyvatele města Turnov. Cílem je 

pečování o stávající místní obyvatele a zároveň přilákání nových a zajímavých osob, např. 

mladých, pracujících, vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, a zajištění jim vhodných 

podmínek pro setrvání na území města. Přilákání mladého a vzdělaného obyvatelstva by 

mohlo změnit budoucnost města, s rostoucí úrovní obyvatel totiž přirozeně roste úroveň 

celého města jako celku. 

Vhodné prostředky pro komunikaci s veřejností: 

1. Veřejné jednání zastupitelstva, které je ze zákona povinné, přičemž obec je povinna 

informovat občany o konání zastupitelstva alespoň sedm dní před jeho zasedáním. 

2. Informační vývěsní skříňky, které se nacházejí většinou v centru města a na místech, 

kde se každodenně pohybuje velké množství lidí. Nutností je, aby vždy obsahovaly 

aktuální informace. 

3. Úřední deska, kde musí úřad určité informace zveřejňovat povinně. Dle zákona 

o obcích musí být na úřední desce zveřejňovány obecně závazné vyhlášky a nařízení 

obce, čímž se zajistí jejich vyhlášení a zároveň také jejich platnost. Od 1. ledna roku 

2006 je úřad povinen kromě klasické úřední desky vést také úřední desku 

v elektronické podobě. (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26)  

4. SMS zprávy, což představuje moderní prostředek komunikace. Krátké důležité 

informace jsou zasílány přes internet na mobilní telefony občanů. Předpokladem je, že 

obyvatelé projeví o tuto službu zájem a svěří úřadu své telefonní číslo. Tento způsob 

komunikace je vhodnější pro menší města. 

5. Radniční zpravodaj, který vychází ve většině středně velkých a velkých městech, ale 

najdeme jej i v mnoha malých obcích. 

6. Webová prezentace města je důležitým zdrojem informací. Patří zde správa 
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webových stránek, ale také prezentace města na sociálních sítích apod. 

7. Elektronická pošta, kterou lze v rámci obce využít nejen pro komunikaci mezi 

konkrétním úředníkem a konkrétním člověkem, ale také jako prostředek komunikace 

mezi veřejnou správou a občany jako celku. 

8. Elektronická podatelna, která je místem sloužícím ke vstupu a výstupu 

elektronických písemností týkajících se úřadu. 

9. Kabelová televize, jejímž prostřednictvím se mohou občané dozvědět informace 

vztahující se k jejich regionu. 

10. Obecní rozhlas, jehož výhodou je poměrně snadná obsluha a rychlé šíření informací 

široké veřejnosti. 

Tato cílová skupina lze rozdělit dále podle věku obyvatel, a to na mladé obyvatele, 

obyvatele v produktivním věku a seniory. Ke každé skupině je nutno přistupovat zvlášť, 

volit specifický komunikační kanál. Zatímco u mladých osob budou mít největší ohlas 

informace zveřejněné na internetových stránkách města či na sociálních sítích (např. 

Facebook), lze předpokládat, že starší občané budou volit tradiční způsob zjišťování 

informací, jako je čtení místních novin a časopisů či účast na veřejných zasedáních města. 

Stejně tak lze tuto cílovou skupinu rozdělit dle jejich občanské aktivity na obyvatele aktivní 

(činní v neziskových organizacích apod.) a občany pasivní (zejména sociálně a ekonomicky 

slabí, národnostní menšiny). Také pro tyto dvě skupiny je nutné zvolit specifický 

komunikační kanál (např. poradce pro sociálně vyloučené občany jako asistent prevence 

kriminality). 

V rámci zpracování analytické části proběhlo dotazníkové šetření občanů města Turnov, kteří 

vyjadřovali svou míru spokojenosti s MěÚ Turnov. 

Nejvíce návštěvníků se dostavilo shodně na Stavební úřad a na Podatelnu (13 návštěvníků, 

17,1 %), dále pak na Odbor finanční (12 návštěvníků, 15,8 %). Naopak nejméně občanů 

navštívilo Obecní živnostenský úřad a Odbor cestovního ruchu (shodně 1 návštěvník). Na 

odbor přestupkového řízení se v době dotazníkového šetření nedostavil žádný občan. 

Tabulka 4.3.1: Který z uvedených odborů jste navštívil/a? 

Název odboru Počet 

Kancelář tajemníka 3 

Odbor vnitřních věcí 3 

Odbor finanční 12 

Stavební úřad 13 

Odbor životního prostředí 5 

Odbor správy majetku 7 

Odbor rozvoje města 3 

Odbor sociálních věcí 2 

Odbor správní 5 

Odbor přestupkového řízení 0 

Odbor dopravní 5 

Odbor školství, kultury a sportu 3 

Obecní živnostenský úřad 1 

Odbor cestovního ruchu 1 

Podatelna 13 

Celkem 76 

Zdroj dat: Dotazníkové šetření; 2013 
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Dalším sledovaným faktorem byla spokojenost respondentů s dobou čekání, dopravní 

dostupností, rozsahem úředních hodin, efektivitou úředního jednání a s jednáním referenta. U 

všech sledovaných faktorů byla nejčastější odpovědí „rozhodně ano“, četnost této možnosti 

dosahovala kolem 40 % u všech pěti sledovaných faktorů. 

Graf 4.3.1: Do jaké míry jste spokojeni s následujícími oblastmi? 

 

Zdroj dat: Dotazníkové šetření; 2013 

Doba čekání dosahovala velmi různorodých hodnot. 10 návštěvníků nečekalo vůbec, jeden 

návštěvník musel vyčkat 40 minut. Z celkového pohledu bylo 60 – 70 % návštěvníků se 

všemi zjišťovanými oblastmi spokojeno. 

Návštěvníci 

Může se jednat o tuzemské či zahraniční návštěvníky a turisty přijíždějící do města a jeho 

okolí z pracovních a/nebo volnočasových důvodů. Tito návštěvníci jsou pro město dalším 

zdrojem financí a mohou tak zajistit ekonomický růst města. Cílená podpora cestovního ruchu 

zvýší atraktivitu území, čímž vzroste objem stávajících i nových návštěvníků. V rámci této 

cílové skupiny je nutné posílit destinační management a přilákat nové návštěvníky, kteří se 

stávají potenciálními občany, příp. podnikateli působícími ve městě Turnov. Svou zkušenost 

předávají dál, čímž mohou ovlivnit další přísun nových osob do území. 

Destinační management je systém řízení a organizace v destinaci založený na spolupráci 

poskytovatelů služeb, tj. komerčních subjektů, neziskových organizací a veřejných institucí. 

Základem je komunikace a marketingové řízení. Destinační management orientovaný na 

turisty a cestovní ruch realizují města nebo regiony, mající předpoklady a vnitřní zdroje pro 

rozvoj určitého druhu cestovního ruchu. V případě města Turnov by se mohlo jednat 

o rekreačně poznávací druh cestovního ruchu, díky své lokalizaci v srdci Českého ráje. 

Destinační management v rámci lokality Českého ráje provozuje Sdružení Český ráj. 

(www.cesky-raj.info) 

Komunikace s návštěvníky spadá do gesce 1. místostarosty, který se za město Turnov účastní 

rovněž výstav cestovního ruchu. Stěžejním subjektem ve vztahu s touto cílovou skupinou je 

Infocentrum, které formálně spadá pod odbor cestovního ruchu. Infocentrum má ve své 

kompetenci zejména komunikaci s návštěvníky (i potenciálními), včetně propagace města 

navenek, zajišťuje pro propagaci města letáky, brožury, upomínkové předměty atd. Odbor 

dále dává metodická doporučení např. k účasti na výstavách, spolupráci s organizacemi 

v cestovním ruchu. Odbor má v kompetenci vnější vztahy města s partnerskými městy, které 

jsou také v kompetenci starosty. 
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Podnikatelé 

V rámci této cílové skupiny se jedná o komunikaci MěÚ zaměřenou na stávající podnikatele 

a zároveň přilákání nových investorů (zajímavých pro město). Stávajícími podnikateli jsou 

myšleni podnikatelé s bydlištěm a/nebo místem podnikání v Turnově – OSVČ (podnikatelé – 

fyzické osoby, tito podnikatelé mají specifické postavení k příjmům rozpočtu města), malé 

podniky (s 10 – 50 zaměstnanci), střední podniky (s 51 – 25 zaměstnanci) a velké podniky 

(s více než 250 zaměstnanci). Potenciální podnikatelé zvažují nebo by rádi zahájili 

samostatnou podnikatelskou činnost jako fyzická nebo právnická osoba, zejména s bydlištěm 

v Turnově. Investoři do města Turnov sami nepřicházejí, je proto nutné vytvářet pro ně 

adekvátní podmínky a oslovovat je. Město investorům nabízí dobrou infrastrukturu, dostatek 

pracovních sil, dobrou strategickou polohu (v srdci Českého ráje), dobrou dopravní situaci 

(městská hromadná doprava i dobré vlakové napojení) a kvalitní životní prostředí. Výhodou 

jsou také levnější byty a možnost přidělení bytů z bytového fondu města. 

Investory lze rozlišit na domácí a zahraničí, kdy se jedná o fyzické a/nebo právnické osoby 

s bydlištěm nebo sídlem v tuzemsku či v zahraničí, zvažující investice do podnikatelských 

aktivit, zapadajících do záměrů a strategie města. Vhodným způsobem komunikace je, mimo 

např. prezentace na veletrzích, rovněž spolupráce s místními podnikateli a využití existujících 

sítí podnikatelských vazeb v území. Posílení podnikatelské složky na území města je velmi 

důležité z důvodu ekonomického přínosu. Podnikatel je pro město zdrojem financí a zároveň 

působí jako zaměstnavatel. Lze tedy hovořit o ekonomickém přínosu ve dvou rovinách, a to 

jednak jako o příjmu do rozpočtu města (daň z příjmu právnických osob) a jednak je tím 

zvyšována koupěschopnost obyvatelstva. V případě většího podnikatele lze uvažovat také 

o dalších příjmech do městského rozpočtu, např. v podobě sponzoringu některých akcí města. 

Subjektem města, který nejvíce komunikuje směrem k podnikatelům je obecní živnostenský 

úřad, jenž zasílá podnikatelům informace e-mailem. Směrem k investorům komunikuje také 

starosta a 2. místostarosta města.  

Další specifickou skupinou jsou média. Kontakt s médii má za MěÚ Turnov zodpovědnost 

tzv. technický koordinátor, který je v organizační struktuře zařazen do kanceláře tajemníka. 

Jeho pracovní náplní je v rámci kontaktu s médii, zpracovávání tiskových zpráv, organizace 

tiskových konferencí, předávání informací a podnětů k reportážím a článkům médiím, 

naplňování obsahu Radničních listů v měsíčníku Hlasy a ohlasy. Kromě udržování kontaktu 

s médií organizuje společenské akce města, např. oslavy 28. října, program při rozsvícení 

vánočního stromu, program při vánočních trzích a novoroční oslavu, apod. 

4.4 SWOT analýza 

Mezi silné stránky patří jasně definovaná hierarchie uvnitř městského úřadu Turnov. 

Pochopení postavení pracovníků v organizaci MěÚ slouží k lepšímu uchopení principů interní 

komunikace. Dále je důležité zmínit, až na výjimky, efektivně hodnocenou komunikaci mezi 

odbory a odděleními. Kvalitní interní komunikace je základ pro další rozvoj komunikační 

platformy (ve smyslu nejen stálé zlepšování interní komunikace, ale i ve smyslu komunikace 

externí, která bez pevného základu nemůže efektivně fungovat). V neposlední řadě je důležité 

zmínit jednoduché a přehledné webové stránky města a jeho lokalizaci v srdci Českého ráje. 

Mezi slabé stránky současné komunikační strategie města Turnov patří zejména absence 

přímého komunikačního kanálu s veřejností. V dnešní technologické době je zcela zásadní 

prezentovat se pomocí sociálních sítí. Absence profilu města na facebooku nebo youtube je 

tedy závažný nedostatek. Stejně tak absence diskuzního fóra (popř. jiné komunikační 
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platformy) na webových stránkách by měla být napravena. Veřejnost by tak měla možnost 

klást otázky, popř. dávat připomínky nejen volené samosprávě.  

V rámci interní komunikace lze příležitosti spatřovat ve školení pracovníku v různých 

komunikačních dovednostech, organizaci teambuildingových akcí, kdy se kolektiv učí nejen 

vhodně komunikovat, ale i spolupracovat, aj. Co se týče externí komunikace, je zde 

důležitá práce s direct marketingem a tzv. tvůrci veřejného mínění, které lze chápat jako 

užitečné pomůcky pro efektivní externí komunikaci. Také destinační management je 

důležitým prvkem při tvorbě dobrého image města. Je nutné neopomenout ani využití 

moderních technologií při komunikaci s veřejností. Internet (sociální sítě) je v dnešní době 

jeden z nejpoužívanějších komunikačních prostředků, a proto by měl být jeden z hlavních 

nástrojů MěÚ pro vnější komunikaci. 

Hrozbou by tedy mohlo být opomíjení novodobých komunikačních trendů a zbytečné lpění 

pouze na (i když osvědčených) dnes již zastaralých prostředcích. Na druhou stranu není 

možné orientovat se JEN a POUZE na internetovou komunikaci, jelikož i starší formy 

poskytování informací o úřadu mají stále své příznivce (např. starší občané preferují tištěné 

formy letáků, časopisů, atd.). Další riziko se může skrývat v nevěnování dlouhodobé 

pozornosti na úroveň kvality interní komunikace. Naučit se správně komunikovat není 

jednoduché, a pokud se tato dovednost pravidelně neprocvičuje, rychle se zapomíná. Je 

důležité, aby si pracovníci zautomatizovali základy kvalitní komunikace a ty pak dále 

rozvíjeli. Čím kvalitnější bude interní komunikace, tím jednodušší bude komunikace externí. 

Silné stránky Slabé stránky 

Jasně daná hierarchie jako základ pro úspěšné 
budování kvalitní interní komunikace. 

Absence přímého moderně orientovaného 
komunikačního kanálu s veřejností. 

Až na výjimky, efektivně hodnocená komunikace mezi 
odbory, odděleními a volenou samosprávou. 

Profil na sociálních sítích (facebook, atd.) pro 
vybudování kontaktu s (nejen) mladou generací. 

Přehledné, jednoduché, designově kvalitní webové 
stránky. 

Diskuzní fórum na webových stránkách. 

Lokalizace Turnova v srdci Českého ráje.  

Převaha spokojenosti občanů se všemi faktory 
hodnocení MěÚ Turnov (s dopravní dostupností, 
rozsahem úředních hodin, efektivitou úředního 
jednání a s jednáním referenta). 
 

 

Příležitosti Hrozby 

Pořádat školení v rozdílných komunikačních 
dovednostech, organizovat teambuildingové akce, atd. 
Pomáhá to nejen v rozvoji komunikačních schopností, 
ale i v stmelování kolektivu a posilování spolupráce. 

Zanedbávat starší, avšak osvědčené, formy 
komunikace města s veřejností na úkor práce 
s moderními technologiemi. 

Práce s internetem v rámci externí komunikace 
a prezentace města. Založení profilu na facebooku 
(youtube), poskytnout možnost veřejnosti klást 
otázky/připomínkovat/atd. přes webové stránky. 

Neexistence profilu města na sociálních sítích jako 
např. facebook. 

Stálá podpora a rozvoj destinačního managementu 
v rámci zvyšování atraktivity města pro návštěvníky 
(tuzemské i zahraniční). 

Vyhodnocení interní komunikace jako dostatečně 
kvalitní, z čehož vyplyne, že není dále potřeba 
pracovat na interní komunikaci. Tomuto procesu je 
nutné věnovat pozornost konstantně a dlouhodobě. 

Práce s Přímým marketingem a tzv. Tvůrci veřejného 
mínění pro vybudování a udržování pozitivní image 
města. 

 

Zlepšení jednání referentů a efektivity úředního 
jednání na MěÚ Turnov. 
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5 Finanční strategie 

Pro nastavení kvalitní finanční strategie a efektivního rozhodovacího procesu na městském 

úřadě je nutné provést finanční analýzu, jejímž cílem je zpřehlednit množství vybraných 

ukazatelů a dat, a tato data vhodně porovnat se stejnými daty jiných měst a městských úřadů. 

Finanční analýza hospodaření obce je mimořádně důležitá pomůcka při řízení obce, protože 

pomáhá ke krátkodobému i střednědobému plánování všech oblastí působnosti výkonu 

veřejné správy. 

5.1 Finanční skóring města Turnov – benchmarking s vybranými 

městy 

Pro analýzu finanční situace ve městě Turnov je vhodné použít metodu benchmarkingu, neboť 

ta umožňuje „učení se“ od jiných a nalézt optimální nejlepší praktické postupy srovnáním 

subjektů s podobnými funkcemi a charakteristikami. Komparace ekonomických ukazatelů 

městského rozpočtu mezi jednotlivými městy je vhodným nástrojem pro provedení finanční 

analýzy. Pro komparaci s městem Turnov byla vybrána města na základě podobného počtu 

obyvatel, rozlohy a objemu městského rozpočtu. Výjimku tvoří město Sokolov, které má 

vyšší počet obyvatel a dvojnásobný rozpočet, nicméně i to je vhodné zohlednit, zejména pro 

prezentaci situace u mírně větších měst (městských úřadů).  

Do komparace ekonomických ukazatelů jsou zahrnuty pouze údaje z konsolidovaného 

rozpočtu, což je rozpočet očištěný o interní přesuny peněžních prostředků mezi jednotlivými 

obecními fondy nebo účty, přičemž každý takový interní přesun je současně výdajem jednoho 

fondu/účtu a příjmem jiného. V podrobném nekonsolidovaném rozpočtu obce jsou tyto výdaje 

a příjmy zahrnuty, ač se nejedná o reálné příjmy a výdaje města. Smyslem konsolidace je 

zobrazit skutečný objem rozpočtu.  

Tabulka 5.1.1: Vybrané ukazatele komparovaných měst   

Město Počet obyvatel
1
 Rozloha

2
 [km

2
] Objem rozpočtu

3
 [tis. Kč] 

Sokolov 23 347 22,92 729 627,50 

Nymburk 14 796 20,59 395 429,00 

Turnov 14 472 22,71 495 548,60 

Hlučín 13 917 21,14 324 028,70 

Veselí nad Moravou 11 266 35,45 337 169,60 

Zdroj: 1ČSÚ, SLDB 2011, Základní výsledky. 
2ČSÚ, MOS, data k 31. 12. 2011. 
3Ministerstvo financí, ÚFIS, 2011 (schválený rozpočet). 

Pozn.: objem rozpočtu = výše výdajů po konsolidaci 

Příjmy městského rozpočtu  

Zdrojem financí města jsou příjmy městského rozpočtu. Část celkových příjmů rozpočtu tvoří 

příjmy z vlastních zdrojů, které se skládají především z daňových příjmů, menší část je 

tvořena příjmy nedaňovými a kapitálovými. Daňové příjmy, které podle zákona 

o rozpočtovém určení daní (295/2012 Sb.) mohou být svěřené nebo sdílené, tvoří daň 

z nemovitostí, z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty a řada místních 

a správních poplatků. Nedaňovými příjmy obecních rozpočtů jsou poplatky za služby, příjmy 

z pronájmu majetků, příjmy od organizačních složek a příspěvkových organizací nebo zisk 

z obecních podniků. V případě zisku z prodeje majetku obce se jedná o příjmy kapitálové. 

Další částí příjmů obcí jsou příjmy z cizích zdrojů, které tvoří převážně účelové dotace ze 

státního rozpočtu nebo z účelových fondů tuzemských i zahraničních institucí.  
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V roce 2011 mělo mezi komparovanými městy největší reálný příjem město Sokolov, druhou 

pozici zaujímá město Turnov, jehož reálné příjmy výrazně převyšují příjmy ostatních měst 

s podobným počtem obyvatel. Ze srovnání v období 2010 a 2011 vyplývá skutečnost 

snižování příjmů měst, což je celorepublikový trend. Výjimkou je pouze město Nymburk, 

jehož příjmy byly oproti roku 2010 navýšeny o 23 mil. Kč. Dle údajů o schválených návrzích 

rozpočtů přitom města s výjimkou Veselí nad Moravou předpokládaly navýšení svých příjmů. 

Vývoj celkových příjmů v rozpočtu měst je uveden v následující Tabulce 5.1.2. 

Tabulka 5.1.2: Vývoj celkových příjmů v rozpočtu města v letech 2010 – 2011 (v tis. Kč) 

Město 

Příjmy - schválený návrh rozpočtu  Příjmy - reálný výsledek od počátku roku 

2010 2011 
Změna  

2010-2011 
2010 2011 

Změna  
2010-2011 

Sokolov 719 659,8 722 412,2 2 752,4 713 157,9 608 498,6 -104 659,4 

Nymburk 342 894,1 352 433,6 9 539,5 345 572,2 368 612,8 23 040,6 

Turnov 394 397,2 448 637,7 54 240,5 454 502,2 429 536,2 -24 966,0 

Hlučín 192 148,0 316 652,2 124 504,2 391 505,0 372 787,5 -18 717,5 

Veselí nad Moravou 370 731,0 355 250,6 -15 480,4 365 587,7 324 927,3 -40 660,4 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Uvedená města předpokládala v návrzích rozpočtu na rok 2011 oproti předcházejícímu roku 

navýšení u daňových příjmů (s výjimkou města Sokolov) a přijatých transferů (s výjimkou 

Veselí nad Moravou). V kategoriích nedaňových a kapitálových příjmů komparovaných měst 

je rozdíl mezi lety 2010 a 2011 záporný, pouze město Turnov předpokládalo mírný nárůst 

nedaňových příjmů (221 tis. Kč). Největší nárůst příjmů v návrzích rozpočtu má město 

Hlučín, který je dán především zvýšeným množstvím přijatých transferů. Značné navýšení 

přijatých transferů lze sledovat rovněž u města Turnov.  

Tabulka 5.1.3: Změna příjmů návrhů městských rozpočtů - struktura v letech 2010 - 2011 (v tis. Kč) 

Město 

Rozdíl příjmů rozpočtu mezi roky 2010 a 2011  

1 - Daňové 
příjmy 

2 - Nedaňové 
příjmy 

3 - Kapitálové 
příjmy 

4 - Přijaté 
transfery 

Příjmy celkem 

Sokolov -476,0 -4 760,7 -2 765,0 10 754,0 2 752,4 

Nymburk 12 289,6 -4 999,0 -6 160,0 8 482,9 9 613,5 

Turnov 14 600,0 221,0 -15 536,0 54 954,8 54 240,5 

Hlučín 7 197,9 -7 206,1 -1 000,0 125 512,3 124 504,2 

Veselí nad Moravou 2 221,0 26 954,1 -15 632,0 -29 023,5 -15 480,4 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Reálné příjmy obecních rozpočtů měst Sokolov, Turnov a Veselí nad Moravou byly v roce 

2011 menší než schválené příjmy v návrzích rozpočtů. V případě měst Sokolov a Turnov byla 

tato skutečnost dána menšími daňovými příjmy a obdrženými dotacemi. U města Veselí nad 

Moravou byla menší výše celkových příjmů oproti schválenému návrhu rozpočtu dána 

výrazně menšími nedaňovými a kapitálovými příjmy, které byly z  části kompenzovány 

většími příjmy z obdržených dotací. Více finančních prostředků v rámci přijatých transferů 

oproti schválenému návrhu rozpočtu obdržela také města Nymburk a Hlučín. Výsledkem byl 

vzhledem k menším záporným změnám v kategoriích daňových a kapitálových příjmů 

skutečný stav příjmů převyšující příjmy schváleného návrhu rozpočtu těchto měst. 

Podrobnější informace jsou zobrazeny v Tabulce 5.1.4. 

Tabulka 5.1.4: Rozdíl mezi návrhem a skutečným stavem příjmů v rozpočtu města - 2011 (v tis. Kč) 

Město 

Třída 

1 - Daňové 
příjmy 

2 - Nedaňové 
příjmy 

3 - Kapitálové 
příjmy 

4 - Přijaté 
transfery 

Příjmy po 
konsolidaci 

Sokolov -14 852,5 10 144,4 2 862,7 -112 068,2 -113 913,7 

Nymburk -9 630,2 9 587,0 -18 510,4 32 232,8 16 179,2 

Turnov -7 409,2 2 002,6 1 379,8 -15 074,0 -19 101,6 
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Město 

Třída 

1 - Daňové 
příjmy 

2 - Nedaňové 
příjmy 

3 - Kapitálové 
příjmy 

4 - Přijaté 
transfery 

Příjmy po 
konsolidaci 

Hlučín 402,8 11 250,2 3 051,5 41 430,9 56 135,4 

Veselí nad Moravou -1 516,5 -161 013,9 -56 833,8 189 041,0 -30 323,3 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Ve městech Sokolov, Turnov a Nymburk tvořily v roce 2011 větší část příjmů vlastní zdroje, 

největší podíl vlastních zdrojů z celkových příjmů má město Sokolov (téměř 64 %). Ve 

městech Hlučín a Veselí nad Moravou převažují v celkových příjmech cizí zdroje, viz Graf 

5.1.1. Podrobnější údaje o podílech vlastních a cizích zdrojů komparovaných měst jsou 

uvedeny v Příloze 5. 

Graf 5.1.1: Podíl vlastních a cizích zdrojů v roce 2011 (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Podstatnou část vlastních příjmů tvoří daňové příjmy. Jedním ze základních ukazatelů 

ekonomické síly města je daňová výtěžnost, která je daná součtem daňových příjmů 

zjištěných z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Daňová výtěžnost komparovaných měst 

na jednoho obyvatele je uvedena v Tabulce 5.1.5. Největší hodnoty dosahovalo v letech 2010 

a 2011 město Turnov, avšak v meziročním srovnání zde došlo k největšímu poklesu daňové 

výtěžnosti.  

Tabulka 5.1.5: Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v letech 2010 a 2011 (v Kč) 

Město 
Daňová výtěžnost na obyvatele  

2010 2011 Rozdíl 

Sokolov 10 744,7 10 500,1 -244,7 

Nymburk 10 491,6 10 155,3 -336,3 

Turnov 12 509,2 11 610,8 -898,5 

Hlučín 9 732,0 9 670,1 -61,9 

Veselí nad Moravou 10 308,8 10 008,2 -300,6 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Objem daňových příjmů obcí je závislý na rozpočtovém určení daní (RUD), které přesně 

stanoví výši podílů vybraných celostátních daní pro jednotlivá města a obce. Podle novely 

zákona o rozpočtovém určení daní (295/2012 Sb.) jsou nastaveny nové parametry sdílení daní 

pro obce. Nová pravidla se do rozpočtů většiny obcí, tedy i pro města Turnov, promítly 



 

54 

 

 
Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov 

pozitivně. Změna „pevné“ části sdílených daňových příjmů (dle RUD 2013) je znázorněna 

v tabulce níže. 

Tabulka 5.1.6: Daňové příjmy města Turnov dle RUD 2012 a 2013 

Sdílené daňové 

příjmy (tis. Kč)

Výnos na jednoho 

obyvatele (tis. Kč)

Sdílené daňové 

příjmy (tis. Kč)

Výnos na jednoho 

obyvatele (tis. Kč)

Turnov 108 238 7,5 129 755 9,0

RUD 2012 RUD 2013

 

Rozdělení rozpočtového určení daní na období 2013 – 2015 je uvedeno v Příloze 6. 

Majetkové příjmy (kapitálové) 

Město Turnov disponuje značně rozsáhlým městským majetkem, který je potenciálním 

zdrojem kapitálových příjmů. Jedná se o: 

 Bytový fond - využívají občané města. Jedná se o bytové jednotky, které se využívají 

pro nájemní bydlení občanů města. A bytové prostory, které slouží výhradně občanům 

v důchodovém věku – tzv. sociální byty. 

 Nebytový fond/nebytové prostory - využívají především podnikatelské subjekty. 

 Městský majetek využívaný městskými organizacemi v jejich správě a majetek, jež 

mají organizace pronajatý od města. 

Město Turnov disponuje rozsáhlým majetkem, který je pro městský rozpočet velkou zátěží. 

Zisky z pronájmů jsou malé, potřeba investic na modernizaci, provoz a správu nákladná. 

Jedná se zejména o nadměrný počet bytů i nebytových prostor vlastněných městem, stejně 

jako správa a údržba majetku města, které využívají městské organizace. Navíc od roku 2011 

musí obce provádět každoročně tzv. odpisy obecního (městského) dlouhodobého majetku, 

které zvyšují náklady hospodaření obce a prohlubují její zadluženost. Problematická je 

interpretace výsledků odpisů, a to nejen ve vztahu k zastupitelům či občanům, ale také vůči 

např. ratingovým agenturám, poskytovatelům dotací a bankám. I z tohoto důvodu není 

výhodné vlastnit majetek, který městu nic nepřináší.  

Pro zvýšení příjmové složky rozpočtu i optimalizaci městského majetku by bylo vhodné 

prodat většinu městských bytů do soukromého vlastnictví, kromě bytů sloužících pro potřeby 

sociální péče a pro strategické důvody. Vhodné je provést maximální odprodej nebytového 

fondu s přihlédnutím ke stavu a potřebám (i politickým záměrům) při zajišťování kulturních 

a vzdělávacích služeb městem. Stejně tak by finanční zdroje přinesl odprodej městského 

majetku pronajímaného obchodním společnostem, případně odprodej některých obchodních 

společností. Zátěží pro rozpočet města Turnov je existence velkého počtu příspěvkových 

organizací, jejichž způsob organizace a financování by bylo vhodné strategicky 

zhodnotit a přijmout ekonomicky vhodná opatření.  

Takto získané finanční prostředky může město využít pro vlastní investiční rozvoj, který 

v posledních letech stagnuje a je odkázán pouze na realizaci projektů, na které se podaří získat 

dotace, které ale často nejsou strategicky důležité. 

Na základě výše uvedených skutečností, znalosti místních podmínek a expertního posouzení 

doporučujeme prozkoumat (formou detailnější analýzy) stav a správu městského majetku ve 

vztahu k jeho přínosu pro město (výdělečný/nevýdělečný). Proto je navrhováno realizovat 

analýzu s cílem identifikovat: 
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 Strategický majetek – nutný pro zabezpečení důležitých (strategických) služeb města 

– je důležité, aby byl ve vlastnictví města – např. pro sociální služby, některé služby 

technické infrastruktury, apod. 

 Komerční majetek – výdělečný – ten, který je dlouhodobě ziskový a nezatěžuje 

městský rozpočet. 

 Ztrátový – vlastnictví majetku, který nepřináší zisky, je ztrátový, vyžaduje rozsáhlé 

investice na správu a modernizaci; bylo by vhodné jej prodat. 

Výdaje městského rozpočtu  

Výdajové položky obecních rozpočtu lze rozdělit na výdaje běžné (neinvestiční) a kapitálové 

(investiční). Běžné výdaje tvoří náklady na mzdy, platy a povinné pojistné za zaměstnance, 

nájemné, výdaje za energie a materiálové výdaje, sociální dávky, výdaje na obecní podniky, 

sankce za porušení rozpočtové kázně, placené úroky a pokuty, dotace vlastním organizacím 

a neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Do kategorie kapitálových výdajů patří 

výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, nákup cenných papírů, kapitálové 

dotace organizačním složkám a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím.  

V letech 2010 a 2011 všechna srovnávaná města, s výjimkou Veselí nad Moravou, počítala 

v rámci schválených návrhů rozpočtů s navýšením svých výdajů. Nejvýraznější nárůst byl ve 

městě Hlučín, který byl dán téměř dvojnásobným překročením schválených výdajů v roce 

2010. Reálné výdaje měst byly ve sledovaném období ve všech městech nižší než výdaje 

předpokládané, nejblíže se k výdajům v návrhu rozpočtu svými reálnými výdaji přiblížilo 

město Turnov. K navýšení reálných výdajů mezi lety 2010 a 2011 došlo v městech Turnov 

a Hlučín, ostatní komparovaná města své výdaje v roce 2011 snížilo.  

Tabulka 5.1.7: Vývoj celkových výdajů z rozpočtu města v letech 2010 až 2011 (v tis. Kč) 

Město 

Výdaje - schválený návrh rozpočtu Výdaje - reálný výsledek od počátku roku 

2010 2011 
Změna  

2010-2011 
2010 2011 

Změna  
2010-2011 

Sokolov 729 627,5 822 091,6 92 464,1 669 806,6 602 212,7 -67 593,9 

Nymburk 385 149,4 397 929,0 12 779,6 369 348,3 357 499,5 -11 848,8 

Turnov 470 203,2 495 548,6 25 345,3 437 274,0 494 325,0 57 051,0 

Hlučín 184 241,2 324 028,7 139 787,5 357 597,1 400 582,6 42 985,5 

Veselí nad Moravou 382 089,0 337 169,6 -44 919,4 351 095,9 300 166,7 -50 929,2 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Níže uvedená Tabulka 5.1.7 podává přehled o rozdělení běžných výdajů komparovaných 

měst do jednotlivých paragrafů, tedy specifických oborových oblastí. Struktura výdajů je dána 

místními podmínkami a je v rámci vybraných měst částečně odlišná. Z širšího pohledu lze 

z uvedených hodnot usoudit, že velká část běžných výdajů komparovaných měst je 

vynakládána na služby pro obyvatelstvo (v Turnově výrazně), sociální služby a politiku 

zaměstnanosti (PZ) a všeobecnou veřejnou správu. Ostatní paragrafy, konkrétně zemědělství, 

lesní hospodářství a rybářství, průmysl a ostatní hospodářství a bezpečnostně právní ochrana, 

tvoří podstatně menší část běžných výdajů. Město Turnov nejvíce ze všech komparovaných 

měst financuje oblast zemědělství a lesního hospodářství, ale méně průmysl. 

Ze srovnání struktur běžných výdajů dle paragrafu komparovaných měst za roky 2010 a 2011 

vyplývá, že nedochází k výrazným změnám ve velikosti výdajů v jednotlivých paragrafech. 

Podíl běžných výdajů na jednotlivé paragrafy z celkových výdajů obcí tak zůstává přibližně 

stejný, k změnám dochází v řádu desetin procent. 
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Tabulka 5.1.8: Běžné výdaje dle paragrafů v letech 2010 a 2011 – stav na konci roku (v tis. Kč) 

Město Sokolov Nymburk Turnov Hlučín 
Veselí n. 
Moravou 

P
a

ra
g

ra
f v

 tis
. K

č
 

1 - Zem, les. hosp. ryb 
2010 490,0 439,1 1616,5 255,0 530,6 

2011 731,8 397,6 1438,6 238,6 577,6 

2 – Prům. a ost. hosp. 
2010 41377,1 12204,1 7505,0 15440,1 5101,1 

2011 36485,5 11678,4 9256,1 15224,5 7982,9 

3 - Služby pro obyv. 
2010 234648,9 108694,4 117005,7 84864,2 54448,3 

2011 224237,0 109581,3 115055,3 89938,1 55492,5 

4 - Sociální věci, PZ 
2010 109217,2 103098,3 101191,3 148238,0 125077,1 

2011 120852,7 103028,2 95606,2 139156,6 120386,3 

5 - Bezpeč., práv. ochr. 
2010 3200,9 6175,1 8448,6 8675,7 8537,0 

2011 4060,2 5578,9 8444,0 9265,8 7125,5 

6 - Všeob. veř. správa 
2010 133736,9 81545,8 99488,8 70503,8 68514,6 

2011 136260,6 84907,0 94786,9 64799,8 64454,5 

Celkem 
2010 522671,0 312156,8 335256,0 327976,7 262208,6 

2011 522627,8 315171,4 324587,0 318623,5 256019,3 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS  

Pozn.: 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov  2 – Průmysl a ostatní hospodářská odvětví 

 3 – Služby pro obyvatelstvo  4 – Sociální věci, politika zaměstnanosti 

5 – Bezpečnostně právní ochrana 6 – Všeobecná veřejná správa 

Pro přesnější posouzení skutečného množství běžných výdajů na jednotlivé oblasti, byly 

hodnoty běžných výdajů přepočteny na 1 obyvatele města. Z uvedených hodnot vyplývají 

poměrné značné rozdíly, například více než dvojnásobné běžné výdaje na sociální věci a PZ 

města Veselí nad Moravou oproti výdajům na stejný paragraf ve městě Sokolov nebo vysoké 

běžné výdaje města Turnov v oblasti zemědělství, lesního hospodářství a rybářství oproti 

ostatním komparovaným městům. Tyto rozdíly jsou dány místními podmínkami. 

Poměrně srovnatelné jsou běžné výdaje na všeobecnou veřejnou zprávu. Zde má největší 

běžné výdaje město Turnov. Vliv na tuto hodnotu může mít zavedení nového IT systému. 

Naopak pod průměrem komparovaných měst jsou běžné výdaje na všeobecnou veřejnou 

správu města Veselí nad Moravou. 

Tabulka 5.1.9: Běžné výdaje na 1 obyvatele v členění dle paragrafů v roce 2011 (v Kč) 

Město 
Počet 

obyvatel 

Paragraf 

1-Zem, les. 
hosp., ryb 

2–Prům. a 
ost. hosp. 

3-Služby 
pro obyv. 

4-Sociální 
věci, PZ 

5-Bezpeč. 
práv. ochr. 

6-Všeob. 
veř. správa 

Sokolov 23 347 31,3 1 562,7 9 604,5 5 176,4 173,9 5 836,3 

Nymburk 14 796 26,9 789,3 7 406,1 6 963,2 377,1 5 738,5 

Turnov 14 472 99,4 639,6 7 950,2 6 606,3 583,5 6 549,7 

Hlučín 13 917 17,1 1 094,0 6 462,5 9 999,0 665,8 4 656,2 

Veselí nad Moravou 11 266 51,3 708,6 4 925,7 10 685,8 632,5 5 721,1 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Pozn.: 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov  2 – Průmysl a ostatní hospodářská odvětví 

 3 – Služby pro obyvatelstvo  4 – Sociální věci, politika zaměstnanosti 

5 – Bezpečnostně právní ochrana 6 – Všeobecná veřejná správa 

Poměrně velký význam má i analýza struktury kapitálových (investičních) výdajů, a to 

vzhledem k tomu, že tyto výdaje představují možnosti rozvoje města a lze z nich usoudit, 

v jakých oblastech se město chce rozvíjet, případně, ve kterých oblastech je situace 

nedostatečná a vyžaduje investici. 

Kapitálové výdaje města Turnov byly v roce 2011 ve výši téměř 170 mil. Kč, oproti roku 

2010 došlo k jejich zvýšení o 67 mil. Kč. Tento nárůst byl výsledkem rozsáhlých investic 

v oblasti služeb pro občany, které v roce 2011 činily 112 mil. Kč oproti 41 mil. Kč v roce 

předchozím a tvořily většinu kapitálových nákladů města. K relativně značnému nárůstu 

kapitálových výdajů došlo ve městě Turnov také v sociální oblasti a v oblasti bezpečnostně 
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právní ochrany, přičemž Turnov je v rámci komparace jediným městem, které v letech 2010 

a 2011výrazněji investovalo do oblasti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Město 

Turnov rovněž výrazně investuje do průmyslu a dalších hospodářských odvětví, což je 

pozitivní pro rozvoj města, pro vytváření nových pracovních míst apod. Jediným paragrafem, 

do kterého město Turnov v letech 2010 a 2011 neinvestovalo je zemědělství, lesní 

hospodářství a rybářství. 

Ze srovnání s ostatními městy vyplývá pouze mírná podobnost struktury kapitálových 

nákladů. K nárůstu kapitálových nákladů mezi lety 2010 a 2011 došlo v rámci komparace ve 

městech Turnov a Hlučín, ostatní města rozsah svých investic ve sledovaném období snížila. 

Struktura investic se liší v čase a místě a je dána aktuálními potřebami a preferencemi 

jednotlivých měst. 

Tabulka 5.1.10: Kapitálové výdaje dle paragrafů v letech 2010 a 2011 – stav na konci roku (v tis. Kč) 

Město Sokolov Nymburk Turnov Hlučín 
Veselí n. 
Moravou 

P
a

ra
g

ra
f 

v
 t

is
. 

K
č
 

1 - Zem, les. hosp, ryb 
2010 116,7 0 0 0 30,9 

2011 258,1 0 0 0 190 

2 - Prům. a ost. hosp. 
2010 9841,5 10419,3 54766,7 16672,7 70123,9 

2011 5749,3 10825,2 42856,2 3168,4 21217,8 

3 - Služby pro obyv. 
2010 120541,3 44741,2 41158,9 11468,9 17029,7 

2011 38124,2 25395,4 111879,1 78040,9 17692,1 

4 - Sociální věci, PZ 
2010 0 0 3412,3 0 159,4 

2011 76,5 0 7154,9 0 0 

5 - Bezpeč., práv. ochr. 
2010 189,8 642,3 250 1259,3 1189,7 

2011 3062,6 419,4 4690,9 299 555,1 

6 - Všeob. veř. správa 
2010 16446,4 1388,8 2430,2 219,6 353,7 

2011 32314,2 5688,2 3157 450,9 4492,5 

Celkem 
2010 147135,6 57191,5 102018 29620,4 88887,3 

2011 79584,9 42328,1 169738 81959,1 44147,5 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Pozn.: 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov 

 2 – Průmysl a ostatní hospodářská odvětví 

 3 – Služby pro obyvatelstvo 

 4 – Sociální věci, politika zaměstnanosti 

5 – Bezpečnostně právní ochrana 

6 – Všeobecná veřejná správa 

Pro ucelené zhodnocení finančního skóringu města Turnov je nutné provést srovnání výsledku 

hospodaření mezi vybranými městy. V rámci komparovaných měst bylo v roce 2011 

nejvýrazněji zadluženo město Turnov, jež hospodařilo se schodkem téměř 65 mil. Kč. Město 

Turnov si tuto vážnou situaci již uvědomilo a od roku 2012 nastavilo trend splácení 

dlouhodobých úvěrů a zadluženost města se nyní snižuje. Zadlužování je ve spojení se 

snižováním obecních rozpočtů výraznou zátěží pro města, které může v krajních případech 

vést až k ohrožení samotného chodu obce nebo nařízení exekuce na obecní majetek. Je nutné 

se v budoucnu zadlužování vyvarovat a hledat řešení finančních problémů jinde než v dalším 

využívání úvěrů. S negativním zůstatkem hospodařilo také město Hlučín. Výdaje ostatních 

komparovaných měst byly v roce 2011 menší než jejich příjmy, s největším zůstatkem 

hospodařilo město Veselí nad Moravou (téměř 25 mil. Kč). 

Tabulka 5.1.11: Výsledky hospodaření v roce 2011 (v tis. Kč) 

Město 
Reálný rozpočet 2011 

Příjmy Výdaje Rozdíl 

Sokolov 608 498,6 602 212,7 6 285,9 

Nymburk 368 612,8 357 499,5 11 113,3 

Turnov 429 536,2 494 325,0 -64 788,8 
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Město 
Reálný rozpočet 2011 

Příjmy Výdaje Rozdíl 

Hlučín 372 787,5 400 582,6 -27 795,1 

Veselí nad Moravou 324 927,3 300 166,7 24 760,6 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

5.2 Hodnocení hospodaření a zadluženosti města Turnov 

V ČR je hodnocení hospodaření a zadluženosti měst a obcí nutné provádět z důvodu 

snižujících se objemů veřejných rozpočtů a zvyšující se zadlužeností lokálních správ. 

Problémem se, kterým se ČR dlouhodobě potýká, je absence regulace zadluženosti územních 

samosprávných celků a chybějící postup při řešení nadměrné zadluženosti měst a obcí.  

Komparace dluhové služby 

Ukazatel dluhové služby je jedním z kritérií, dle kterých jsou vybírány obce při rozdělování 

státních účelových dotací. Vyjadřuje se v procentech a je výsledkem podílu dluhové služby 

a skutečného objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok, viz následující vzorec:  

100
základna dluhová

služba dluhová
(%)služby  dluhové Ukazatel   

Obsah dluhové služby se definuje jako:  

 zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby),  

 uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby),  

 splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby),  

 splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby). 

Dluhová základna obsahuje:  

 skutečně dosažené daňové příjmy v Třídě 1 a nedaňové příjmy v Třídě 2 za daný 

kalendářní rok,  

 dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby), 

tj. prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům 

krajů podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 

Následující Tabulka 5.1.11 zobrazuje ukazatel dluhové služby komparovaných měst v letech 

2010 a 2011. Nejvyšší hodnotu ukazatele dluhové služby měla v roce 2011 města Turnov 

a Veselí nad Moravou, u kterých došlo oproti roku 2010 k výraznému nárůstu, který 

poukazuje na zadlužování těchto měst v předchozích letech využíváním dalších půjček 

a úvěrů. Hodnota ukazatele dluhové služby vyšší než 30 % je jedním z kritérií pro rozdělování 

státních účelových dotací, v případě dalšího zadlužování města Turnov, by mohlo být čerpání 

dotací ohroženo. Oproti tomu v případě města Sokolov došlo k výraznému poklesu hodnoty 

ukazatele dluhové služby, což je pravděpodobně výsledkem splacení úvěrů a zavedení 

takových opatření, které zabránily překročení zmíněné 30% hranice ukazatele dluhové služby. 

Ze zkušeností města Sokolov při razantním snížení zadluženosti v průběhu krátké doby může 

čerpat i městská správa v Turnově. Ta již zahájila potřebné kroky k regulaci zadlužování. 

Tabulka 5.2.1: Ukazatel dluhové služby v letech 2010 a 2011 (v %) 

Město 
Ukazatel dluhové služby  

2010 2011 

Sokolov 29,8 1,2 

Nymburk 12,0 12,7 

Turnov 7,5 20,2 

Hlučín 5,0 5,3 

Veselí nad Moravou 13,3 24,3 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 
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Hospodaření a zadluženost města Turnov 

Pro zhodnocení hospodaření a zjištění míry zadluženosti města jsou nejdůležitější ukazatel 

celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí 

k celkovým aktivům. Sleduje se, zda ukazatel celkové likvidity (podíl oběžných aktiv ke 

krátkodobým závazkům) je v kritickém intervalu <0;1>, který znamená, že obce nejsou 

schopny splácet své závazky, a zda ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných 

finančních výpomocí k celkovým aktivům byl vyšší než 25 %, což vypovídá o nadměrném 

využívání cizích financí a velkém riziku jejich pokrytí. 

Následující Tabulka 5.2.1 zobrazuje důležité ukazatele, které pomohou zhodnotit vývoj 

zadluženosti města Turnov v letech 2010 a 2011. Jak již bylo zmíněno, objem veřejných 

rozpočtů v ČR se postupně snižuje, což je případ i města Turnov. V rámci jeho hospodaření 

v průběhu sledovaných let poklesl nejen objem aktiv, ale i velikost běžného účtu, zatímco 

objem úvěrů a komunálních obligací se zvýšil. To je dáno zvýšenou investiční aktivitou 

města, kdy k získaným dotacím, muselo město pro spolufinancování investic využít zejména 

úvěry z bank. Ačkoliv se objem úvěrů zvýšil, celkový objem cizích zdrojů a PNFV poklesl o 

20 mil Kč, což je pro městský rozpočet jev pozitivní. Snížila se také zadluženost města 

v přepočtu na 1 obyvatele z téměř 14 000 Kč v roce 2010 na 12 400 Kč v roce 2011, k čemuž 

kromě zmíněného snížení objemu cizích zdrojů částečně přispěl nárůst počtu obyvatel o 113. 

Poměrně pozitivní je také ukazatel podílu cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům, který 

vyjadřuje poměr zadlužení k celkovému majetku města. Ten oproti předchozímu roku mírně 

poklesl a v roce 2011 činil 8,9 %. Oproti tomu se k hranici kritického intervalu přiblížil 

ukazatel celkové likvidity, který stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své 

krátkodobé závazky (především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými 

závazky). V roce 2011 krátkodobé likvidní prostředky kryly krátkodobé závazky pouze 

1,1 krát, což je na kritické hranici. 

Zhoršení ukazatelů dluhové služby, zadluženosti a likvidity souvisí s dokončením všech 

velkých investičních projektů v roce 2011. S tímto investičním vrcholem vzrostla 

i zadluženost města a to na zastupitelstvem schválenou maximální výši, tj. do 130 mil. Kč. 

O aktuálním finančním zdraví města vypovídají roky 2012 a 2013, ve kterých se město snaží 

snižovat své zadlužení novým nastavením splácení dlouhodobých úvěrů. Město v současnosti 

doplatilo všechny velké investiční akce z minulých let, z nichž největší byla Čistá Jizera (300 

mil. Kč). Tato akce je v rozpočtu města pouze na výdajové části a to především jako 

příspěvek VHS Turnov. Při posuzování ekonomických ukazatelů se toto projeví jako 

vyvedení finančního potenciálu bez přímého navýšení vlastního majetku. Roste ale majetek 

vodohospodářského sdružení, jehož je město Turnov členem. Zároveň bylo splaceno 40 mil. 

Kč v roce 2012 dlouho a střednědobých úvěru a v roce 2013 dalších 18,5 mil. Kč 

dlouhodobých úvěrů. Ze schváleného rozpočtu na rok 2013 vyplývá, že by zadlužení města 

mělo na konci tohoto roku klesnout na téměř polovinu stavu z roku 2011. Na rok 2014 jsou 

připraveny další větší investice např. areál Maškovka a další akce. 

Celkové zhodnocení hospodaření a zadluženosti města Turnov vykazuje mírnou míru rizika 

hospodaření. Vzhledem k očekávanému snižování veřejných rozpočtů je proto nutné 

hospodařit s městským rozpočtem mnohem obezřetněji a dlouhodobě držet výdaje a příjmy 

v rovnováze. Nicméně je nutné zvolit i optimální poměr mezi provozními a investičními 

náklady tak, aby provozní náklady vysoce nepřevyšovaly náklady investiční a naopak. 

Krátkodobé zadlužení není na škodu, dlouhodobě deficitní rozpočty přináší řadu problémů.  
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Tabulka 5.2.2: Vybrané ukazatele zadluženosti města Turnova v letech 2010 a 2011 (v tis. Kč) 

Ukazatel 2010 2011 

Aktiva (netto) 2 051 913,6 2 006 990,3 

Celkem běžný účet 70 568,90 36 367,30 

Celkem úvěry a komunální obligace 100 207,60 129 467,60 

Oběžná aktiva – netto  109 344,60 79 577,40 

Krátkodobé závazky  72 627,20 72 451,00 

Cizí zdroje a PNFV  198 525,80 178 757,40 

Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele 13,9 12,4 

Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům v % 9,7 8,9 

Celková likvidita 1,5 1,1 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 

Metodika provedeného zhodnocení zadluženosti města Turnov vychází ze sledování soustavy 

informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí a jimi zřízených 

příspěvkových organizací dle usnesení vlády ČR č. 1395/2008 - o monitoringu hospodaření 

obcí (aktualizace ze dne 3. října 2012). Pro potřeby této analýzy byly některé sledované 

ukazatele změněny, jedná se především o metodiku výpočtu dluhové služby. Oproti vládnímu 

usnesení, zde není počítáno s kapitálovými příjmy, neboť ty jsou v jednotlivých letech 

nestálé, což může způsobovat výkyvy ukazatelů dluhové služby. Pro objektivní posouzení 

stavu je proto vhodné počítat pouze s běžnými příjmy, které se dlouhodobě opakují, 

a dotacemi souhrnného účtu. Kompletní ukazatele hodnocení hospodaření města Turnov za 

roky 2010 a 2011 včetně zdrojů dat a způsobu výpočtu jsou uvedeny v Příloze 7. 

5.3 Financování organizací zřizovaných a spravovaných městem 

Turnov 

Město Turnov se podílí na financování organizací, které zřídilo pro výkon některých úkolů 

veřejné správy, případně tyto organizace spravuje a vykonává kontrolní funkci. Nejvyšší 

příspěvek od města Turnov dostává PO Zdravotně sociální služby Turnov a městská policie, 

která je orgánem města. Žádné finanční prostředky z městského rozpočtu nedostává PO Hrad 

Valdštejn, který svůj generovaný zisk převádí zpět do rozpočtu města, dále Městská 

teplárenská Turnov, Nempra a Vzdělávací centrum Turnov jako obecně prospěšná společnost. 

Pro městský útulek pro psy a Technické služby Turnov provádí město pouze fakturaci. 

Poměrně výrazně jsou dotovány některé městské společnosti s ručením omezením, přičemž 

právní forma těchto společností je koncipována pro výdělečnou činnost. Předpokladem tedy 

je, že se tyto společnosti obejdou bez dotací města. Dle Tabulky 5.3.1 je zřejmé, že nejvíce 

jsou z těchto společností dotovány Městská sportovní Turnov a Kulturní centrum, což značně 

zatěžuje městský rozpočet. Tyto instituce by se měly zaměřit na samostatné hospodaření bez 

výraznější finanční podpory města či na vícezdrojové financování. Případné ušetřené finance 

může město použít pro financování aktivit v důležitějších oblastech nebo na investiční rozvoj 

města. Pro zjištění nutnosti a potřebnosti finanční účasti města v těchto společnostech, by bylo 

vhodné provést analýzu efektivnosti financování těchto organizací, zvlášť proto, že 

v celorepublikových poměrech je vytvářen silný tlak na co nejmenší dotace společnostem 

s ručením omezením, neboť jen tak jsou tyto společnosti motivovány k tržnímu chování. 

Celkem v roce 2012 vydalo město Turnov na dotace organizacím zřizovaných a spravovaných 

městem téměř 55,5 mil Kč, tedy výraznou část svého ročního rozpočtu.  
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Tabulka 5.3.1: Dotace města Turnov organizacím zřizovaných a spravovaných městem v roce 2012 

Název organizace Výše příspěvku od města Turnov v roce 2012 v tis. Kč 

Příspěvkové organizace 

Zdravotně sociální služby Turnov  9 598 

Základní škola Turnov, Žižkova 518  5 600 

Základní škola Turnov, Skálova 600 4 809 

Základní škola Turnov, 28. října 18  3 500 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov  3 158 

Dětské centrum  1 327 

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640  714 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914 708 

Základní škola speciální a mateřská škola speciální 669 

Waldorfská mateřská škola Turnov  664 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590 640 

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931  616 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže  611 

Základní škola Turnov – Mašov, U školy 56 505 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757 365 

Mateřská škola Turnov, Alešova, 1140 303 

Mateřská škola Turnov – Mašov, Mašov 85   281 

Základní umělecká škola Turnov, Náměstí České ráje 214 

Hrad Valdštejn  0 

Městské společnosti s ručením omezením  

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 6 231 

Městská sportovní Turnov, s.r.o.  4 920 

Panochova nemocnice Turnov s.r.o. 1 600 

Městská teplárenská Turnov, s.r.o.  0 

Nempra s.r.o. 0 

Technické služby Turnov, s.r.o.  pouze fakturace 

Organizační složky MěÚ  

Sbor hasičů Města Turnova 860 

Orgány města  

Městská policie 7 555 

Další  

Vzdělávací centrum Turnov o.p.s 0 

Městský útulek pro psy pouze fakturace 

CELKEM  55 448 

Zdroj: MěÚ Turnov 

Při podrobnější analýze dotací příspěvkovým organizacím, jakožto největších příjemců 

financí z městského rozpočtu, bylo zjištěno, že tyto dotace města jsou určené z větší části na 

odpisy, např. z celkového objemu dotace města pro ZÚŠ Turnov je 78 % určeno na pokrytí 

výdajů na odpisy, podobně jsou na tom i některé další PO, viz Příloha 8. 

Důležité poznatky přineslo rovněž srovnání podílu cizích zdrojů u PO s objemem aktiv. Ty 

příspěvkové organizace, kterým město Turnov přispívá větším obnosem financí, potřebují 

nižší podíl cizích zdrojů, a naopak, čím méně je PO financována z městského rozpočtu, tím se 

podíl cizích zdrojů v jejich rozpočtu zvyšuje. Výjimkou je Mateřská škola Turnov, Bezručova 

590, která dostává relativně značný obnos dotací od města, ale podíl cizích zdrojů na 

celkových aktivech v roce 2011 činil 67 %, což svědčí o existenci velkého úvěru či jiných 

zdrojů financování. 
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5.4 Přehled získaných dotací na projekty města 

Dotace se po vstupu ČR do Evropské unie staly hlavním zdrojem financování mnoha 

projektů. Zejména v programovacím období 2007 – 2013 se stal tento zdroj financí lokálními 

správami využíván ve značné míře. Kromě dotací z evropských fondů, mohou místní správy 

žádat také o dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím jednotlivých ministerstev, ze státních 

fondů apod. Získávání dotací je stěžejním úkolem odboru regionálního rozvoje města. 

Množství získaných dotací na investiční rozvoj města je odrazem dobré práce úředníků MěÚ, 

ale také schopnosti politického vedení města. V současné situaci klesajících rozpočtů obcí 

a měst a zvyšujících se nároků stále vzdělanějšího obyvatelstva, je úspěšnost zisku a výše 

dotací pro uspokojování potřeb občanů a úspěšný rozvoj území stěžejní.  

Město Turnov každoročně podává několik žádostí o dotace. Výše obnosu získaných dotací 

v jednotlivých letech zachycuje následující Graf 5.4.1. V roce 2007 byl jejich objem nejnižší, 

což bylo dáno, nižším počtem investičních akcí v daném roce. Následující dva roky množství 

získaných dotací skokově rostlo, nicméně zatímco v roce 2008 dotace pokryli pouze cca 1/5 

celkových investic, o rok později se na celkových investicích dotace podíleli z více než 70 %. 

Výrazný pokles objemu získaných dotací v roce 2012 souvisí s dokončením všech velkých 

investičních akcí v roce 2011, z nichž největší byla Čistá Jizera (300 mil Kč). Vliv na tento 

vývoj může mít také blížící se konec programovacího období EU na období let 2007 – 2013 

a snižující se obnos financí v evropských fondech, které tvoří největší zdroj dotací. 

V uvedeném období město realizovalo za pomoci dotací investiční projekty v oblastech 

cestovního ruchu, dopravy a dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí a obnovy 

zeleně, revitalizace a rekonstrukce budov apod. 

Graf 5.4.1: Vývoj investičních dotací získaných městem Turnov 

 
Zdroj:MěÚ Turnov 

Kromě dotací určených na investiční projekty, město Turnov každoročně získává dotace na 

realizaci neinvestičních záměrů. Ty jsou využívány na projekty v oblasti vzdělávání 

a sociálních služeb, konání kulturních akcí, akcí cestovního ruchu apod. Vzhledem k rozsahu, 

náročnosti na hmotné statky a kapitál i délce realizace, tvoří dotace neinvestičního charakteru 

menší podíl na celkových dotacích města (s výjimkou v roce 2007).  
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Tabulka 5.4.1: Celkový objem dotací získaných městem Turnov v období 2007 až 2010 

Rok Dotace celkem v tis. Kč z toho neinvestiční v tis. Kč 

2007 36 885 19 055 

2008 51 843 15 421 

2009 66 836 10 710 

2010 37 084 7 546 

Zdroj: Brožura - Informace pro občany a zastupitele Turnova o plnění strategického plánu rozvoje města, 2010 

5.5 SWOT analýza 

Město Turnov disponuje vzhledem k ostatním komparovaným městům relativně vysokým 

rozpočtem, ve kterém převažují vlastní zdroje. Většinu z nich tvoří příjmy z daní obyvatel, 

jejichž výtěžnost v přepočtu na obyvatele je poměrně vysoká. Na rozvojové aktivity pouze 

vlastní kapitál města nestačí, proto významnou položku příjmů tvoří přijaté transfery, zejména 

dotace z evropských a národních zdrojů, s jejichž čerpáním má město dobré zkušenosti. Běžné 

výdaje města jsou směřovány na služby pro občany, do sociální oblasti a veřejné správy. 

V porovnání s ostatními městy vydává město Turnov vyšší objem kapitálových výdajů, které 

jsou určeny na rozsáhlé investice v oblasti služeb pro občany a hospodářských odvětví- To je 

pozitivní pro rozvoj města. V meziročním srovnání došlo k poklesu příjmů a nárůstu výdajů 

města Turnov, které dlouhodobě hospodaří s výrazným schodkem (na rozdíl od měst Sokolov, 

Nymburk a Veselí nad Moravou), což do roku 2011 vedlo k rostoucímu zadlužování. To je 

způsobeno nutností čerpání úvěrů a půjček na kofinancování projektů dotovaných z EU. 

Zhoršení ukazatelů dluhové služby, zadluženosti a likvidity souvisí s dokončením všech 

velkých investičních projektů v roce 2011.  

Město Turnov si tuto situaci včas uvědomilo a od roku 2012 nastavilo trend splácení 

dlouhodobých úvěrů. V současnosti byly doplaceny všechny velké investiční akce z minulých 

let, z nichž největší byla Čistá Jizera (300 mil. Kč). Zároveň bylo splaceno 40 mil. Kč v roce 

2012 dlouho a střednědobých úvěru a v roce 2013 dalších 18,5 mil. Kč dlouhodobých úvěrů. 

Ze schváleného rozpočtu na rok 2013 vyplývá, že by zadlužení města mělo na konci tohoto 

roku klesnout na téměř polovinu stavu z roku 2011, což je hodnota pro velikost města 

Turnova standartní, umožňující řešit investiční priority. 

Zadluženost města se trvale nyní snižuje, a pro udržení tohoto trendu je potřeba aby měl 

městský úřad (město) zpracovanou kvalitní finanční strategii a zefektivnil svou činnost i 

činnost ostatních organizací. Další finanční úsporu by mohlo přinést zefektivnění financování 

veřejné správy. Město se také trvale snaží odprodávat přebytečný a ztrátový majetek, čímž 

získává další finanční prostředky na investice. Vhodné by bylo provést analýzu efektivity 

a potřebnosti financování některých společností s ručením omezením, případně dalších 

městem zřizovaných a spravovaných organizací, jejichž dotování značně zatěžuje městský 

rozpočet. Očekávané celorepublikové snižování městských rozpočtů bude nutné řešit příjmy 

z více zdrojů, zejména zvýšenou úspěšností v žádostech o dotaci z EU, případně aplikací 

principu PPP při realizaci rozvojových investičních záměrů. Město může využít také svou 

geografickou polohu v centru Českého ráje a vytvořit vhodné podmínky pro příliv nových 

obyvatel, což by zvýšilo daňové příjmy, nicméně vzhledem k postupnému snižování daňové 

výtěžnosti by účinnost tohoto řešení nemusela přinést potřebný efekt. 

Silné stránky Slabé stránky 

Zkušenosti města s čerpáním prostředků z fondů EU 
a nahrazování vlastních kapitálových výdajů. 

V roce 2011 celkové výdaje převýšily příjmy města 
(rozpočet se schodkem 65 mil Kč). 

Vyšší objem rozpočtu v porovnání s jinými velikostně 
srovnatelnými městy. 

Dlouhodobě nižší skutečné příjmy než bylo plánováno 
ve schváleném rozpočtu (může vést k nestabilitě 
a problémům s plánováním). 



 

64 

 

 
Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov 

Silné stránky Slabé stránky 

Vyšší daňová výtěžnost na 1 obyvatele (11 610 Kč 
v roce 2011). 

Vyšší výdaje do oblasti veřejné správy. 

Převaha vlastních zdrojů nad cizími zdroji v rozpočtu 
města. 

Výrazné zadlužení města Turnov v roce 2011 (vysoký 
ukazatel dluhové služby - 20,2 %). Již snižující se. 

Vysoký objem získaných investičních dotací v letech 
2009 a 2011. 

Nárůst objemu přijatých úvěrů. 

Vysoký objem kapitálových investic směřujících na 
služby pro občany a do průmyslu a ostatních 
hospodářských odvětví. 

Celková likvidita města se dlouhodobě pohybuje při 
kritické hranici 1 %. 

Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům mírně 
poklesl (na 8,9 % v roce 2011) a celkově se neblíží ke 
kritické hranici 25 %. 

Velká část rozpočtu města je vydávána na financování 
organizací zřizovaných a spravovaných městem – 
zejména do společností s ručením omezením Městská 
sportovní a Kulturní centrum. 

Nastavený trend snižování zadluženosti města od roku 
2012. 

Nízký objem získaných investičních dotací v roce 
2012. 

 Omezené množství vlastních prostředků na 
financování realizace investičních projektů. 

 Vysoké odpisy z dlouhodobého majetku, který 
způsobuje záporný rozpočet města. 

Příležitosti Hrozby 

Snížení mandatorních výdajů a zvýšení daňových 
příjmů. 

Částečná závislost hospodaření obcí na rozhodnutích 
centrální vlády, která ovlivňuje dotační politiku 
a změny v rozpočtovém určení daní. 

Zvýšení podílů vícezdrojového financování. Zvyšující se zadlužení města. 

Využívání dotačních titulů v rámci rozvojových projektů 
a zkvalitňování veřejné správy. 

V důsledku velkého zadlužení může dojít k neplnění 
závazků města. 

Větší úspěšnost v žádostech o dotace z EU a zvýšení 
celkového množství získaných dotací. 

Omezené vlastní zdroje na dofinancování projektových 
záměrů. 

Při realizaci investičních rozvojových projektů využívat 
principy PPP, přičemž město se podílí jinak než 
financováním investiční akce. 

Postupné snižování daňové výtěžnosti na 1 obyvatele. 

Provedení analýzy efektivity financování Městské 
sportovní Turnov, s.r.o. a Kulturního centra Turnov, 
s.r.o. a zajištění jiných zdrojů financování. 

Riziko zastavení poskytování dotací při překročení 
30% hranice ukazatele dluhové služby. 

Zisk finančních prostředků na investiční akce prodejem 
městského majetku. 

V důsledku zadlužování může dojít k zastavení 
poskytování služeb i ohrožení samotného chodu 
města. 
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Návrhová část 
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Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov 

Pro účely kvalitního nastavení Strategie kvality řízení a managementu MěÚ Turnov byla 

v předchozí části dokumentu zpracována analytická část, ze které se při nastavování Strategie 

a Vize bude vycházet.  

Výchozím vstupem pro návrhovou část je SWOT analýza, která byla vytvořena na základě 

informací a poznatků z analytické části. Byly definovány silné, slabé stránky ale i příležitosti 

a hrozby fungování MěÚ Turnov. Využity byly také zjištění z výstupů klíčové aktivity 01 - 

Procesní analýza, implementace procesních map, realizované v rámci projektu „Zvýšení 

kvality řízení MÚ Turnov“. Nová Strategie bude propojena a navazovat na Strategický plán 

města Turnova.  

Obsahem návrhové části je zpracování Vize, která vyjadřuje základní představu 

o požadovaném cílovém stavu městského úřadu. Vize by měla být výstižná, snadno 

zapamatovatelná, motivující, ambiciózní, ale realizovatelná v praxi.  

Současně jsou zpracovány 3 strategie naplňující stanovenou Vizi – procesní strategie, 

komunikační strategie a finanční strategie.  

Expertním týmem zpracovatele jsou definovány ke každé strategii specifické cíle, které 

přispívají k naplnění Vize. Specifické cíle jsou formulovány stručně a jasně a navazují na 

SWOT analýzu, kdy využívají silné stránky a příležitosti a eliminují slabé stránky a ohrožení.  

Dále jsou ke každé strategii vyčleněny prioritní oblasti (problémové okruhy), 

prostřednictvím nichž bude dosaženo daného specifického cíle. Ke každé prioritní oblasti je 

definováno několik priorit, na něž má být přednostně soustředěno úsilí a koncentrovány 

zdroje. Na základě těchto priorit bude navržen způsob naplňování strategie a priorit 

prostřednictvím definování konkrétních opatření, tj. jaké kroky v dané oblasti je nezbytné 

podniknout za účelem dosažení stanovených cílů Vize a Strategie Městského úřadu Turnov. 

Jednotlivé prioritní oblasti a priority jsou ve schématech značeny písmenem odpovídající 

konkrétní strategii: 

P = procesní strategie 

K = komunikační strategie 

F = finanční strategie 

Schéma: Postup strategického plánování 
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6 Vize Městského úřadu Turnov 

Vize je základní nástroj strategické orientace a zhmotněním představ místních aktérů 

o budoucí podobě obce, města nebo úřadu. Jde o krátký a hutný text, který by v sevřené formě 

měl diagnostikovat výchozí situaci území/organizace (kde jsme teď), směr, kterým se chtějí 

klíčoví aktéři ubírat a definovat, kam se ve vztahu k němu chtějí dostat v dlouhodobém 

časovém horizontu (kam jdeme, co chceme). 

V moderním strategickém řízení se pohlíží na vizi ze dvou hledisek:  

1. Vize je budoucí stav, kterého se chce realizací strategického řízení dosáhnout. Měla by 

vždy stavět na silných stránkách města či městského úřadu. 

2. Vize jako nástroj marketingu. V posledních letech je vize vnímána také velmi výrazně 

marketingově. Měla by obsahovat „slogany“ či formulace, které se využívají pro propagaci 

městského úřadu (města) dovnitř (stávajícím občanům, podnikatelům) a ven (turistům, 

potenciálním investorům či obyvatelům).  

Vize Městského úřadu Turnov vychází z obou těchto přístupů. Dobře formulovaná vize 

městského úřadu velmi významně ovlivňuje další jeho vývoj a směřování. Strategická vize by 

měla být výstižná, snadno zapamatovatelná, motivující, ambiciózní ale realizovatelná v praxi.  

Častou chybou bývá vytyčení obecných („komplexní rozvoj“) a univerzálních (zaměnitelné) 

vizí. Obsáhlé a všeobjímající vize nepřináší pozitivní posun (rozvoj) a vzhledem ke své 

komplexnosti jsou často nerealizovatelné. Proto byla při volbě Vize MěÚ Turnov brána zřetel 

na reálně dosažitelný stav. Předkládaná vize MěÚ je výsledným konsensem vyplývajícím z 

hlavních zjištění analytické části, SWOT analýzy a projednání mezi vedoucími jednotlivých 

odborů MěÚ Turnov. Ti si zvolili za nejoptimálnější znění vize tuto:  

 
Níže představené schéma zobrazuje vzájemnou provazbu a návaznost jednotlivých strategií na 

definovanou vizi, která by měla být prostřednictvím těchto strategií naplňována. Šipky 

zobrazují směr působení, tedy jak jednotlivé strategie ovlivňují a jsou provázány se 

zapojenými kompetentními (cílovými) skupinami. 
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Vize 

 

FINANČNÍ STRATEGIE 
 

Specifický cíl: Efektivní úřad 
a rozpočtová stabilita 

 

Zastupitelstvo 

 Městské organizace 

 Investoři 

 Příjemci dotací 
z městského rozpočtu 

MěÚ (Finanční odbor) 

 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 
 

Specifický cíl: Otevřenost 
úřadu ke komunikaci 

 

 

 Návštěvníci 

 Obyvatelé 

 Podnikatelé 

 MěÚ (technický 
koordinátor) 

 Městské organizace Zastupitelstvo 

 

PROCESNÍ STRATEGIE 
 

Specifický cíl: Funkční řízení 
městského úřadu 

 

 Zaměstnanci MěÚ 

 Městské organizace 

Zastupitelstvo Tajemník 
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7 Procesní strategie 

 

7.1 Návrh procesní strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Městský úřad Turnov = kvalitní a efektivní služby 
pro spokojenou veřejnost“ 

PROCESNÍ STRATEGIE 

Specifický cíl: Funkční řízení 

městského úřadu 

PRIORITNÍ OBLAST P1 

Účelné procesní řízení 
MěÚ 

 

PRIORITNÍ OBLAST P2 

Rozvoj lidských zdrojů 
a zákaznické orientace 

 

??? název (výdaje) 

PRIORITNÍ OBLAST P3 

Provázané strategické 

řízení a plánování 
 

 

 
PRIORITY 

P1.1 Omezení málo 

efektivních procesů 

P1.2 Provázání klíčových 

a podpůrných procesů 

ve fungující a efektivní 

celek 

P1.3 Pravidelná kontrola 

nastavení efektivity 

procesů 

P1.4 Vytvoření 

komunikační platformy 

všech aktérů 

 

PRIORITY 

P2.1 Nastavení systému 

rozvoje lidských zdrojů 

P2.2 Ustanovení 

koordinátorů kvality na 

MěÚ 

P2.3 Zjišťování potřeb a 

požadavků klientů úřadu 

P. 2.4 Zavedení principů 

zákaznické orientace 

 

 

 

PRIORITY 

P3.1 Identifikace 

procesů strategického 

řízení a plánování a 

definice jednotlivých fází 

P3.2 Strategické řízení 

jako úzké provázání 

strategického, územního 

a komunitního 

plánování ve fungující 

organizační celek 

 

GLOBÁLNÍ CÍL 

Naplnění VIZE 
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7.2 Způsoby naplňování strategie 

P1: ÚČELNÉ PROCESNÍ ŘÍZENÍ MěÚ 

 

P1.1  Omezení málo efektivních procesů 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

P1.1 

 Vyhodnocení efektivnosti typových procesů zasahujících 
do agendy více odborů zejména z hlediska případného 
dublování činností na více místech. 

Všechny odbory MěÚ 

 Vyhodnocení efektivnosti všech procesů zejména 
z hlediska funkčnosti komunikačních toků mezi jednotlivými 
aktéry. 

 Jasné vyznačení problematických míst v procesním řetězci 
z hlediska efektivnosti a funkčnosti komunikačních toků 
včetně nastavení dalšího postupu řešení. 

 Optimalizace komunikačních a informačních toků v rámci 
odborů i mezi odbory navzájem. 

P1.2  Provázání klíčových a podpůrných procesů ve fungující a efektivní celek 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

P1.2 

 Popis způsobu provázání klíčových procesů, které byly 
identifikovány v rámci analýzy stavu procesního řízení i 
v rámci klíčové aktivity 01 Procesní analýza, implementace 
procesních map, která byla součástí projektu „Zvýšení 
kvality řízení MÚ Turnov“. Všechny odbory MěÚ 

 Popis způsobu navázání podpůrných procesů na klíčové 
procesy tak, aby celek byl jednotný a efektivní. 

P1.3    Pravidelná kontrola nastavení efektivity procesů 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

 

 Prevence – pravidelná kontrola efektivnosti nově 
nastaveného provázaného celku tvořícího procesní řízení, 
sběr informací ohledně neefektivních činností „zdola“ (od 
řadových zaměstnanců jednotlivých odborů). 

Vedoucí pracovníci jednotlivých 

odborů MěÚ  Řešení problémů – v případě akutního problému vytvořit 
provizorní opatření vedoucí k okamžitému zefektivnění 
procesů a v případě dlouhodobé neudržitelnosti tohoto 
řešení iniciovat nové provedení analýzy stavu procesního 
řízení včetně následujících kroků. 

 Hloubková kontrola – opakované provedení analýzy stavu 
procesního řízení MěÚ Turnov s případným vyvozením 
závěrů vedoucích k nápravě problematických míst procesu.  

Vedoucí pracovníci jednotlivých 

odborů MěÚ včetně zapojení 

vedoucích pracovníků celého 

úřadu 
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P1.4    Vytvoření komunikační platformy všech aktérů 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

P1.4 

 Vytvoření Strategické komise pro strategické řízení 
městského úřadu (organizační složka tvořená např. 
starostou, tajemníkem, vedoucí OVV). 

Strategická komise MěÚ 

 Vytvoření společné komunikační platformy (Strategická 
komise MěÚ, pracovních skupin, pracovních týmů) všech 
klíčových aktérů řízení procesů na MěÚ i v rámci každé 
fáze strategického řízení – strategického plánování, 
územního plánování, komunitního plánování. 

Vedoucí odborů; Strategická 

komise MěÚ, Odbor rozvoje 

města (územní plánovači), 

Pracovní skupina komunitního 

plánování, apod. 

 Posílení interní komunikace a užší spolupráce jak na 
vertikální, tak horizontální úrovni struktury úřadu a úřadu se 
zastupitelstvem – komunikace samosprávy s úřadem ve 
věcech výkonu státní správy (např. výjezdní zasedání, 
prezentace činností jednotlivých odborů, vzdělávání 
zastupitelů v legislativních znalostech, apod.) 

Zaměstnanci MěÚ 

Zastupitelé 

P2: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKAZNICKÉ ORIENTACE 

P2.1 Nastavení systému rozvoje lidských zdrojů 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

 
 Zavedení moderních metod řízení s ohledem na potřebnost 

úřadu a místní specifické podmínky. Vedení MěÚ 

P2.1 

 Vytvoření systematického hodnocení zaměstnanců úřadu 
(metodika hodnocení zaměstnanců, příručka pro 
hodnocené, příručka pro hodnotitele). 

Vedoucí odborů 

Zaměstnanci MěÚ 

 Identifikování vzdělávacích potřeb zaměstnanců a 
zpracování individuálních plánů rozvoje každého 
zaměstnance i oddělení. 

 Rozvoj systému motivace zaměstnanců (obousměrně 
fungující komunikace, definování smyslu práce/činnosti, 
apod.) 

 Vytvoření a zakotvení Směrnice pro personální práci (tato 
směrnice bude zahrnovat všechny personální činnosti, 
které na úřadu probíhají). 

Tajemník MěÚ, případně 

vedoucí odborů 

P2.2 Ustanovení koordinátorů kvality na MěÚ   

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

P2.2 

 Zavedení postu koordinátora kvality na jednotlivých 
odborech městského úřadu (výběr agend, provádění 
hodnocení kvality, opatření vedoucí ke zvýšení kvality, 
apod.), který by své výstupy odevzdával Strategické komisi 
městského úřadu. 

Koordinátoři kvality 

 Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící 
struktury Městského úřadu Turnov (proškolení koordinátorů 
ve znalostech kvality, vymezení rozsahu činností, motivace 
koordinátorů). 
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P2.3  Zjišťování potřeb a požadavků klientů úřadu 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

P2.3 

 Realizace pravidelného průzkumu spokojenosti klientů 
MěÚ (např. při odchodu z budov úřadu, na webových 
stránkách). 

Zákazníci MěÚ (občané) 

 Provedení klientského auditu ve strukturách úřadu (např. 
formou Mystery Client

1
). 

Zaměstnanci MěÚ 

P2.4 Zavedení principů zákaznické orientace 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

P2.4 

 V návaznosti na výsledky šetření zpracovat interní 
závazné Standardy zákaznické orientace (nastavení 
pravidel profesionálního chování a jednání apod.). 

Vedení MěÚ  

(vedoucí odborů) 

 Motivovat zaměstnance k týmové spolupráci na zlepšování 
vztahů s klienty (benefity, odměny apod.). 

 Kontrola a reporting o uplatňování principů zákaznické 
orientace (ustanovení kontrolního orgánu/osoby; procesy 
sledování, analyzování a vyhodnocování). 

 

P3: PROVÁZANÉ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 

P3.1    Identifikace procesů strategického řízení a plánování a definice jednotlivých fází 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

P3.1 

 Identifikace klíčových a podpůrných procesů z modelu 
procesního řízení nezbytných pro úspěšný průběh 
strategického řízení na MěÚ i ve městě. 

Strategická komise MěÚ  Definování jednotlivých fází strategického řízení ve všech 
stupních procesu (tvorba rozvojových dokumentů, 
monitoring potřeb MěÚ a města, realizace opatření, 
průběžná kontrola a evaluace, příp. aktualizace 
dokumentů). 

 
 Identifikace fází strategického plánování s vysokou mírou 

potřebnosti a vhodnosti navázání na ostatní části 
strategického řízení (územní plánování, komunitní řízení). 

Komise pro strategické 

plánování 

 
 Identifikace stěžejních procesů územního plánování 

(základní podklady a dokumenty, perioda jejich 
aktualizace, potřebnost jejich aktualizace). 

Odbor rozvoje města (územní 

plánovači) 

 

 Identifikace stěžejních procesů komunitního plánování 
(koncepční materiály komunitního plánování, způsob jejich 
realizace, kooperace s dalšími aktéry – uživatelé, 
poskytovatelé, způsob aktualizace). 

Pracovní skupina komunitního 

plánování 

                                                 
1
 Je metoda, kdy skrytou formou, tj. bez odhalení pravé identity, dochází k vyhodnocování zejména jednání a přístupu 

zaměstnanců ke klientům.  
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P3.2    Strategické řízení jako úzké provázání strategického, územního a komunitního 

plánování ve fungující organizační celek 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

 

 Logické a funkční provázání stěžejních procesů (tj. 
aktualizací základních dokumentů a koncepčních 
materiálů) územního a komunitního plánování na 
strategický plán města, jakožto na stěžejní dokument 
strategického řízení. 

Komise pro strategické 

plánování, Odbor rozvoje města 

(územní plánovači), Pracovní 

skupina komunitního plánování 
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8 Komunikační strategie 

 

8.1 Návrh komunikační strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBÁLNÍ CÍL 

Naplnění VIZE 

PRIORITNÍ OBLAST K1 

Rezidenční marketing 

 

PRIORITNÍ OBLAST K2 

Návštěvníci 

 

??? název (výdaje) 

PRIORITNÍ OBLAST K3 

Komerční marketing 

 

PRIORITY 

K1.1 Kvalitní 

informovanost občanů 

K1.2 Aktivní podílení se 

občanů na rozvoji města 

K1.3 Zvýšení atraktivity 

města pro občana 

 

PRIORITY 

K2.1 Zlepšení image 

města 

K2.2 Rozvoj propagace 

města (destinační 

management) 

K2.3 Zvýšení 

informovanosti 

návštěvníků ve městě 

 

PRIORITY 

K3.1 Rozvoj spolupráce a 

komunikace 

s podnikateli ve městě 

K3.2 Podpora 

podnikatelského 

prostředí ve městě 

K3.3 Zvýšení atraktivity 

města pro investice 

 

PRIORITY 

K4.1 Systém komunikace 

na MěÚ 

K4.2 Posílení role 

tiskového mluvčí 

K4.3 Společná Corporate 

Identity města 

 

 

„Městský úřad Turnov = kvalitní a efektivní služby 
pro spokojenou veřejnost“ 

 

PRIORITNÍ OBLAST K4 

Interní komunikace a 
Corporate identity 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

Specifický cíl: Otevřenost úřadu 

ke komunikaci 
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8.2 Způsoby naplňování strategie 

 

K1: REZIDENČNÍ MARKETING 

K1.1 Kvalitní informovanost občanů  

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K1.1 

 Podpora otevřeného přístupu města vůči občanům 
a osobního kontaktu. 

 Zřízení webové aplikace „Napište starostovi“ s možností 
pokládání dotazů občany města, které následně budou 
předány kompetentním osobám městského úřadu nebo 
vedení města. 

 Dlouhodobé působení a informovování tvůrce myšlení 
a názorů (Opinion Makers).  

Občané města 

 Orientace na moderní způsoby komunikace (zlepšení 
komunikace na facebooku, vytvoření kanálu na YouTube) 
– komunikační platformy využívané především mladými 
lidmi. 

Mladí obyvatelé 

 Posílení e-governmentu, zlepšení informovanosti občanů 
(automatický odběr aktualit pomocí e-mailu). 

Obyvatelé v produktivním věku 

 Rozvoj informovanosti přes služby pro seniory: osobní 
kontakt se zaměstnanci domovů důchodců, asistenční 
a pečovatelské služby, senior kluby, distribuce letáků 
s informacemi těmito kanály. 

 Zvyšování ICT gramotnosti. 

Obyvatelé - senioři 

K1.2 Aktivní podílení se občanů na rozvoji města 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K1.2 

 Podpora volnočasových aktivit, zapojení mladých do aktivit 
města (zvýšení aktivity „Parlamentu mládeže města 
Turnov“), rozvoj spolupráce s organizacemi pracujících 
s mládeží při tvorbě projektů. 

Mladí obyvatelé 

 Zvyšování možnosti participace na chodu města 
v klíčových oblastech (volnočasové, sportovní vyžití, kurzy 
apod.). 

Obyvatelé v produktivním věku 

 Zvyšování možnosti participace na chodu města 
v klíčových oblastech (diskuze o chodu města v rámci 
přednášek, celoživotní vzdělávání). 

Obyvatelé - senioři 

K1.3 Zvýšení atraktivity města pro občana 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K1.3 

 Podpora volnočasových aktivit. 

 Podpora identity a znalosti místního prostředí včetně 
historických souvislostí.  

Mladí obyvatelé 

 Podpora bydlení (startovací byty pro mladé rodiny), 
zlepšení úrovně sociální a kulturní infrastruktury. 

Obyvatelé v produktivním věku 
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PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

 Kulturní vyžití (koncerty dechové a populární hudby, 
přednášky, podpora senior klubů, podpora asistenčních a 
pečovatelských služeb). 

 Podpora bezbariérového prostředí ve městě.  

Obyvatelé – senioři 

K2: NÁVŠTĚVNÍCI 

K2.1   Zlepšení image města 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K2.1 

 Rozvíjet komunikaci a spolupráci se sdělovacími 
prostředky a zajistit plnohodnotnou zpětnou vazbu 
(monitoring mediálního obrazu). 

Média 

 Tvorba kvalitních informačních kanálů pro informování 
potencionálních návštěvníků o akcích a aktivitách 
v Turnově (turistický web, destinační management).  

 Důraz na zveřejňování atraktivních informací v celostátním 
měřítku.  

 Zvýšení povědomí o oblasti ve spolupráci s cestovními 
agenturami a agenturami na podporu cestovního ruchu, i 
v rámci Sdružení Český ráj; zlepšení nabídky 
vícejazyčných služeb. 

Potenciální domácí a zahraniční 

návštěvníci 

K2.2 Rozvoj propagace města 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K2.2 

 Rozšíření služeb - využití potenciálu Českého ráje 
a významných objektů (hrady a zámky apod.) 

 Podpora nových produktů cestovního ruchu (cyklostezky, 
naučné stezky,…). 

 Podpora destinačního managementu (v současné době 
zajišťuje Sdružení Český ráj). 

 Vyjasnění pozice Infocentra města, nastavení dlouhodobé 
koncepce jeho činnosti. 

 Prezentace nových aktivit v celostátních médiích.  

 Spolupráce s celostátními agenturami (Czechtourism) na 
propagaci regionu, společná propagace regionu na 
veletrzích (např. Regiontour Brno, Holiday World Praha). 

Potenciální domácí a zahraniční 

návštěvníci 

K2.3 Zvýšení informovanosti návštěvníků ve městě 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K2.3 

 Zvýšení kvality městského informačního systému (doplnění 
systému infotabulí, apod.).  

 Podpora vícejazyčných textů. 

 Podpora jazykové gramotnosti pracovníků v oblasti 
cestovního ruchu. 

Domácí a zahraniční 

návštěvníci 
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K3: KOMERČNÍ MARKETING  

K3.1 Rozvoj spolupráce a komunikace s podnikateli ve městě 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K3.1 

 Nalezení způsobu realizace společných projektů veřejného 
a soukromého sektoru.  

  Zlepšení komunikace mezi městem a podnikateli. 

Stávající podnikatelé 

 Aktivní přístup města při oslovování investorů. 

 Podpora atraktivity investic, prezentace na veletrzích pro 
přilákání potenciálních investorů (např. Urbis Invest - 
veletrh investičních příležitostí Brno).  

Potenciální investoři 

K3.2 Podpora podnikatelského prostředí ve městě 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K3.2 

 Zvýšení podpory malého a středního podnikání. 

 Rozvíjení systému spolupráce a komunikace 
s podnikatelským sektorem. 

Stávající podnikatelé 

Potenciální investoři 

K3.3 Zvýšení atraktivity města pro investice 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K3.3 

 Opatření v oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
pracovních sil (stávajících i potenciálních). 

 Srozumitelnost strategie města Turnov při podpoře 
podnikání.  

Stávající podnikatelé 

Potenciální investoři 

 

K4: INTERNÍ KOMUNIKACE A CORPORATE IDENTITY 

K4.1 Systém komunikace na MěÚ 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K4.1 

 Implementace komunikační platformy uvnitř MěÚ 
a s volenými orgány města,  

 Nastavení systému komunikace městského úřadu 
a organizací zakládaných a zřizovaných městem. 

Vedoucí zaměstnanci MěÚ a 

městských organizací 

K4.2 Posílení role tiskového mluvčí 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K4.2 
 Posílení role tiskového mluvčí (technického redaktora) na 

Městském úřadě a vyjasnění jeho kompetencí (ukotvení 
v organizačním řádu města). 

Tiskový mluvčí 
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K4.3 Společná Corporate Identity města 

Koncept Corporate Identity zdůrazňuje vytváření a prezentaci nezaměnitelné identity 

městského území a institucí městské správy. Je složen z těchto dílčích prvků: 

 Corporate communications – koncept komunikace se zákazníkem (občanem, 

podnikatelem, turistou). 

 Corporate behaviour – styl pozitivního chování úředníků a pracovníků městských 

institucí k cílovým skupinám. 

 Corporate design – jednotný grafický styl městského úřadu a města, jedno logo. 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

K4.3 

 Optimalizace systému komunikace ve městě - 
implementace komunikační platformy uvnitř MěÚ a 
s orgány města, včetně organizací založených a zřízených 
městem a neustálá optimalizace vnějších procesů 
komunikace (další rozvoje spolupráce s médii, reklama, 
public relations, apod.) 

 Společná Corporate Identity MěÚ a města - s dalšími 
subjekty, které město ovlivňuje (neziskové organizace, 
školy apod.) a společná propagace MěÚ a města navenek 

 Podpora jednotného vizuálního stylu MěÚ a města - 
vytvoření manuálu jednotného vizuálního stylu MěÚ a 
města a jeho implementace do praxe. 

 Zlepšení vzhledu území města a jeho prvků (městského 
centra, památek) s cílem zvýšit atraktivitu městského 
prostoru a posílit identitu místní komunity. 

 Optimalizace webových stránek města v jednotném 
designu. 

 Realizace pravidelného systémového monitoringu zpětné 
vazby (např. průzkum potřeb občanů, apod.). 

Vedení MěÚ 

Zaměstnanci MěÚ 
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9 Finanční strategie 

 

9.1 Návrh finanční strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBÁLNÍ CÍL 

Naplnění VIZE 

PRIORITNÍ OBLAST F1 

Vícezdrojové 
financování 

PRIORITNÍ OBLAST F2 

Optimalizace systému 
výdajů 

 

??? název (výdaje) 

PRIORITNÍ OBLAST F3 

Financování 
městských organizací 

a hospodaření 
s městským majetkem 

 
PRIORITY 

F1.1 Zvyšování podílů 

vlastních zdrojů obce 

F1.2 Spolupráce 

veřejného a 

soukromého sektoru  

F1.3 Spolupráce v rámci 

veřejného sektoru 

F1.4 Čerpání dotací z EU 

 

 

PRIORITY 

F2.1 Grantového schéma 

a systém poskytování 

dotací 

F2.2 Účelné Investice 

v území  

F2.3 Posílení podílů 

rozvojově-investičních 

výdajů 

PRIORITY 

F3.1 Účelné a 

hospodárné financování 

městských organizací 

F3.2 Majetková politika 

F3.3 Privatizace 

městského majetku 

PRIORITY 

F4.1 Provázané a funkční 

finanční hospodaření 

F4.2 Finanční zdraví a 

stabilita rozpočtu 

F4.3 Účinný kontrolní 

finanční mechanismus  

„Městský úřad Turnov = kvalitní a efektivní služby 
pro spokojenou veřejnost“ 

 

FINANČNÍ STRATEGIE 

Specifický cíl: Efektivní úřad a 

rozpočtová stabilita 

 

PRIORITNÍ OBLAST F4 

Finanční řízení 
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9.2 Způsoby naplňování strategie 

 

F1: VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ 

F1.1    Zvyšování podílů vlastních zdrojů obce 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F1.1 

 Podpora nové výstavby (narůst výnosu daně 
z nemovitostí). 

 Podpora samostatně výdělečné činnosti (narůst pohyblivé 
části výnosu sdílené daně z příjmů samostatně výdělečné 
činnosti). 

Občané 

 Podpora vzniku nových pracovních míst (zvýšeni pohyblivé 
části sdíleného výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti). 

Podnikatelé 

 Podpora stěhování nových obyvatel do města – pozitivní 
image města (přilákaní nových obyvatel a investorů). 

Obyvatelé 

Investoři 

F1.2 Spolupráce veřejného a soukromého sektoru  

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F1.2 

 Nalezení vhodných aktivit (oblastí) MěÚ pro realizaci 
prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru (včetně vyčlenění vhodných projektů ze 
Strategického plánu města Turnova). 

 Nalezení vhodných forem spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru při realizaci společných projektů 
(koncese, vícestranná smluvní spolupráce, založení 
společného podniku)  

 Vytvoření koordinované komunikační platformy a nastavení 

funkčního komunikačního systému pro usnadnění 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

 Podpora zvýšení motivace všech aktérů pro spolupráci 

veřejného a soukromého sektoru při realizaci rozvojových 

aktivit města. 

Městský úřad  

Zastupitelé města  

Potenciální partneři 

F1. 3    Spolupráce v rámci veřejného sektoru   

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F1.3 

 Zvýšení intenzity zapojení města ve svazcích a sdruženích. 
(využívání členství v Mikroregionu Jizera, Euroregionu Nisa 
– Neisse – Nysa).   

 Rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu za účelem 
zvýšení příjmů (zejména v rámci Sdružení Český ráj). 

 Posílení využívání příjmů ze sdružování prostředků (vyšší 
efektivnost v souvislosti s tzv. úsporami z rozsahu) 

Městský úřad  

Zastupitelé města  

Členové sdružení 

 



 

81 

 

 
Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov 

F1.4 Čerpání dotací z EU  

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F1.4 

 Propojení se Strategickým plánem města Turnova a 
akčním plánem (upřednostnění rozvojově potřebných 
projektů před honbou za dotačními tituly) 

 Odbornější projektový management, větší úspěšnost 
v získávání dotací – proškolení na téma fondy EU a 
podávání žádostí o dotace. 

 Zaměření na nové operační programy v programovacím 
období 2014+ a vydefinování prioritních projektů pro 
realizaci v tomto období. 

 Partnerství více subjektů při plánování společného projektu 
podpořeného z dotací EU (společná žádost více subjektů). 

 Využívání odborného poradenství při tvorbě projektové 
žádosti (návrhu projektu) 

Zaměstnanci MěÚ 

 Poskytování poradenství soukromým uchazečům o dotaci, 
kteří svým projektem přispějí k rozvoji města (např. realizují 
projekt z akčního plánu města). 

Potenciální investoři a 

podnikatelé 

F2: OPTIMALIZACE SYSTÉMU VÝDAJŮ 

F2.1 Grantové schéma a systém poskytování dotací 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F2.1 

 Nastavení transparentního a efektivního systému 
poskytování grantů a dotací - tvorba rámcových pravidel.  

 Propojení grantového schéma a systému poskytování 
dotací na Strategický plán města Turnova. 

 Vypisování víceletých grantů a tvorba elektronického 
systému pro správu veřejných zakázek (např. ezak). 

 Správné nastavení hodnocení využití poskytnutých 
prostředků (hodnoticí indikátory/ kritéria) 

 Začlenění nastavených systémů do interní směrnice 
města. 

Městský úřad (Finanční odbor) 

Zastupitelé města 

F2.2 Účelné investice v území 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F2.2 

 Aktualizace zásobníků projektů a akčního plánu pro 
vyhodnocení potřebných a účelných investičních projektů.  

 Koordinace rozvojových investičních aktivit města 
s nadřazenými strategickými dokumenty na krajské úrovni 
(Program rozvoje Libereckého kraje 2013; Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje apod.) 

 Realizace pouze investic s udržitelným (efektivním) 
provozem bez závislosti na příspěvcích z veřejných 
rozpočtů. 

Zastupitelé města 

Vedoucí zaměstnanci MěÚ 

 Zjišťování potřeb občanů v území (dotazníkové šetření) 
s cílem vytyčení projektů k realizaci.  

Občané 
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F2.3 Posílení podílů rozvojově-investičních výdajů 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F2.3 

 Analýza mandatorních výdajů městského úřadu a nalezení 
možností jejich snížení.  

 Nastavení a podpora systému e-government s cílem zvýšit 
efektivitu fungování úřadu a snížení mandatorních výdajů. 

 Nalezení vhodných zdrojů k financování rozvojových 
investic v území (dotační tituly, vlastní kapitálové příjmy) 

Zastupitelé města 

MěÚ (Finanční odbor) 

 

F3: FINANCOVÁNÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A HOSPODAŘENÍ S MĚSTKÝM 

MAJETEKM 

F3.1 Účelné a hospodárné financování městských organizací 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F3.1 

 Analýza efektivity a potřebnosti financování městem 
zřizovaných a spravovaných organizací, včetně 
organizačního uspořádání (transformace právních forem 
apod.) 

 Posílení finanční autonomie městských organizací (zvýšení 
motivace pro vytváření vlastního příjmu) 

 Uplatnění hmotné zainteresovanosti městských organizací 
k dosažení zlepšeného výsledku hospodaření (využití 
fondů příspěvkových organizací, zpřísnění podmínek 
finanční podpory z rozpočtu města, zesílení kontrolní 
činnosti zřizovatele/zakladatele) 

Městské organizace 

F3.2  Majetková politika 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F3.2 

 Interní analýza majetkového hospodaření města a 
potřebnosti majetku za účelem vyčlenění nevýdělečného, 
nepotřebného majetku – majetek strategický, komerční, 
ztrátový.  

 Optimalizace majetkové politiky města a vytvoření 
koncepce (dlouhodobé strategie). 

 Navržení efektivního způsobu řízení správy městského 
majetku (společná správa vybraných složek majetku 
města), postupy pro nakládání s majetkem (funkční a 
kompletní evidence majetku) 

 Tvorba dostatečných rezerv na opravy a údržbu majetku a 
budování. 

Odbor správy majetku 
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F3.3  Privatizace městského majetku 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F3.3 

 Nastavení transparentního systému privatizace městského 
majetku včetně procesního řízení. 

 Zhodnocení majetku určeného k prodeji z hlediska jeho 
tržní hodnoty prodejnosti (pravidla postupu při prodeji). 

Odbor správy majetku 

Zastupitelé 

 Informovanost veřejnosti o procesu a důvodech 
privatizace. 

Občané 

 

F4: FINANČNÍ ŘÍZENÍ 

F4.1    Provázané a funkční finanční hospodaření  

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F4.1 

 Provázání příjmové a výdajové stránky rozpočtu 
(střednědobého až dlouhodobého rozpočtového výhledu) 
s vazbou na strategický plán. 

 Zavádění moderních metod řízení do činnosti městského 
úřadu - víceleté strategické plánování a řízení -> 
dlouhodobá finanční strategie MěÚ. 

 Nastavení systému benchmarkingu (vytyčení klíčových 
ukazatelů, frekvence porovnávání, výběr vhodných měst 
pro komparaci atd.). 

MěÚ (Finanční odbor a další 

odbory) 

Zastupitelé města 

F4.2    Finanční zdraví a stabilita rozpočtu 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F4.2 

 Zkvalitnění finančního managementu se zaměřením na 

finanční zdraví města a dlouhodobou stabilitu rozpočtu 

(stanovení klíčových indikátorů a jejich důsledný 

monitoring). 

 Efektivní zacházení s různými typy rozpočtových příjmů -

běžné příjmy k financování běžných/mandatorních výdajů, 

kapitálové (většinou majetkové) příjmy pro kapitálové 

výdaje (budoucí přínos). 

 Aktivní řízení zadluženosti - pravidelný monitoring 
zadluženosti města, únosná dluhová služba, financování 
dlouhodobých investičních potřeb dlouhodobými 
zdroji/úvěry.  

 Tvorba zdrojů (přebytek běžného rozpočtu jako zdrojů pro 
splácení dlouhodobých úvěrů (doporučená hodnota 10 – 
30 % běžných příjmů) 

 Nastavení systému splácení pohledávek a úvěrů (splátkový 
kancelář) a implementace do rozpočtového plánu/výhledu. 

MěÚ (Finanční odbor) 

Zastupitelé města 
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F4.3 Účinný kontrolní finanční mechanismus 

PRIORITA STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE - OPATŘENÍ CÍLOVÁ SKUPINA 

F4.3 

 Interní audit dosavadního systému finanční kontroly na 
městském úřadě a nezávislé přezkoumání 
a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly. 

Finanční odbor 

Nezávislý auditor 

 Optimalizace vnitřního kontrolního systému (stanovení 
pracovních postupů; rozdělení a jasná definice funkcí – 
pravomocí a odpovědností). 

 Zabudování kontrolních mechanismů v rámci systému 
řízení do vnitřních předpisů, norem, postupů apod. tak, aby 
fungovaly automaticky a byla vytvořena zpětná vazba. 

 Udržování vnitřního kontrolního systému (sledovat 
a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly a přijímat 
systémová opatření při zjištění nedostatků. 

MěÚ (Finanční odbor) 

Zastupitelé města 
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Metodika implementace 
Strategie MěÚ Turnov 
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Metodika implementace je závěrečným dokumentem v rámci projektu „Zpracování Strategie 

a Vize Městského úřadu Turnov.“ Účelem této metodiky je nastavit proces implementace 

nově vzniklého strategického dokumentu do činnosti městského úřadu. Východiskem pro 

realizaci je návrhová část zpracována v rámci projektu a tato metodika. V návrhové části je 

stanovena vize městského úřadu a jsou rozpracovány funkční strategie do dílčích cílů, priorit 

a jednotlivých opatření. Níže je představeno schéma, které zobrazuje postup zpracování 

zakázky a provázání jednotlivých fází projektu. 

     Schéma: Průběh zpracování zakázky 

 

Metodika implementace Strategie MěÚ Turnov je založena na principech strategického řízení 

a plánování s využitím informačních systémů. Strategické řízení a plánování se snaží 

směřovat výkon manažerských činností a vedení týmu správným směrem a tím podporovat 

zvyšování kvality a efektivity služeb veřejné správy. Klíčovou aktivitou je práce 

s informacemi a komunikace uvnitř úřadu i úřadu navenek. 

Základními faktory implementace strategického dokumentu jsou: 

 aktivní podpora vrcholového vedení,  

 důkladná a úplná příprava a naplánování implementace, 

 úplná a cílená komunikace, 

 kompetentní implementační tým, 

 vysoká míra zapojení zaměstnanců městského úřadu do implementace. 

Před samotnou implementací je nutné definovat způsob a ukazatele pro měření úspěšnosti 

zavádění strategického dokumentu. Stěžejní je rovněž institucionální zajištění 

implementace, tzn. stanovení zodpovědného pracovníka a sestavení implementačního týmu, 

včetně vymezení rozsahu činností. Předpokladem úspěchu je proto implementace 

komunikační platformy, která zajistí efektivní a cílenou komunikaci úřadu. 
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Pro řádné fungování Strategie MěÚ stěžejní aktivní podpora vedení města a jasné vymezení 

pozice tohoto strategického dokumentu a jeho vzájemná provázanost s dalšími strategickými 

a koncepčními dokumenty města.  

Součástí implementace musí být školení vedoucích pracovníků v komunikačních 

dovednostech, neboť lze očekávat zvýšený tlak na výskyt konfliktních situací. Schopnost 

řešení konfliktů, mediace a facilitace dějů se stávají klíčovou dovedností vedoucích odborů. 
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10 Pozice Strategie MěÚ Turnov v ostatních dokumentech města 

Nová Strategie Městského úřadu Turnov je dokument formulující společnou strategickou 

rozvojovou vizi dalšího směřování organizace, která na základě názorové shody všech 

subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení Strategie vyjadřuje obecnou 

reálnou představu o zkvalitňování úřadu jako instituce (služeb, zaměstnanců, apod.).  

Hlavním smyslem je organizace efektivní veřejné správy a sledování jednotlivých zájmů tak, 

aby úřad fungoval jako kompaktní celek. Strategie MěÚ není uzavřeným dokumentem, 

dochází k její aktualizaci v souvislosti s měnícími se vnitřními a vnějšími podmínkami a 

požadavky na dodržování principů 3E – efektivnost, účelnost, hospodárnost. 

Jako taková je svým způsobem provázána se Strategickým plánem rozvoje města Turnov, 

který má nadřazený charakter vzhledem ke všem plánovacím dokumentům města a je 

stěžejním strategickým dokumentem. Strategický plán je samosprávnou aktivitou, pro kterou 

je dán prostor v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, ale dotýká se také oblasti výkonu státní 

správy a samosprávy, a proto musí být dokument Strategie MěÚ Turnov se strategickým 

plánem města v plném souladu. Svým procesním zaměření ovlivňuje Strategie MěÚ také 

samotnou realizaci dalších koncepčních dokumentů města – např. územních a komunitních 

plánů. Specifické postavení mezi plánovacími dokumenty má rozpočet města, jako základní 

finanční plán. V rozpočtu musí být zohledněny požadavky na finanční prostředky, vyplývající 

ze schválené Strategie MěÚ.  

Tabulka 10.1: Struktura a vazba zpracovaných dokumentů na vybrané oblasti 

Plánovací a programovací 

dokumenty 

Strategické 

plánování a 

řízení 

Udržitelný 

rozvoj 

Komunikace 

úřadu 

Image 

města 

Finanční 

řízení 

úřadu 

Strategický plán města 

Turnova 

     

Rozpočet města      

Strategie Městského úřadu 

Turnov 

     

Funkční strategie      

Procesní strategie      

Komunikační strategie      

Finanční strategie      
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11 Implementace Strategie MěÚ Turnov do činnosti úřadu 

Implementace Strategie MěÚ je proces, ve kterém se plánované aktivity přeměňují v činnosti 

a rozhodnutí zajišťující, že budou realizovány takovým způsobem, aby byly dosaženy 

stanovené cíle vedoucí k naplnění vize MěÚ.  

Implementace strategie proto stojí na konci procesu strategického plánování a jejím úkolem je 

převést teoretickou strategii do praxe – strategického řízení. Realizace strategie se člení do 

těchto částí: 

 Identifikace, plánování a alokace zdrojů – určují se zásadní úkoly, které se musí 

realizovat a strategii se přizpůsobují změny ve struktuře zdrojů města,  

 změny organizačních struktur a systémů managementu aktivit veřejné správy – určení 

pravomocí a odpovědností jednotlivých odborů a klíčových osob, seznámení 

zaměstnanců se strategií a jejich zaškolení, 

 informovanost veřejnosti o nové strategii, 

 nastavení kvalitního managementu strategických změn a jejich řízení, 

 hodnocení a aktualizace strategie. 

Uspořádání zdrojů pro realizaci strategie začíná identifikací požadavků na zdroje (technické, 

finanční, personální, nehmotné) a způsobem jejich rozmístění a efektivního využití na MěÚ. 

Rozmístění zdrojů obvykle souvisí s průběhem procesů na úřadě - úprava a zefektivnění 

procesů je obvyklou součástí změn uvnitř organizace v průběhu implementace strategie.  

Součástí musí být řízení lidí, kteří na realizaci strategie spolupracují, nebo kterých se strategie 

týká. Bariéry změn, se kterými se úřady při zavádění změn potýkají, jsou tvořeny především 

podvědomými bariérami a neochotou měnit zaběhlé pracovní návyky. Proto je důležité se 

zaměřit na změnu stávajících postojů a návyků zaměstnanců úřadu spočívající ve vysvětlení 

nutnosti změn a motivace pro nový přístup a dosahování strategických cílů.  Bez ohledu na 

metodu používanou v manažerské praxi se za optimální považuje dotažení strategie 

(strategických změn) až do změn v konkrétních pracovních náplních. Zaměstnanci by měli 

jasně vědět, jaké změny v jejich pracovním chování a pracovních návycích se od nich, na 

základě definované strategie, očekávají, tedy co ve své práci mají změnit.  

Nastavení organizační struktury implementace strategie: 

Základním předpokladem pro implementaci Strategie MěÚ je její schválení radou města. 

Dalším stěžejním krokem je ustanovení orgánů s řídící, výkonnou a kontrolní funkcí a k nim 

přiřazení jednotlivých rolí a odpovědností. Zásadní pro implementaci je vytvoření řídícího a 

kontrolního orgánu - Komise pro strategické řízení MěÚ (dále jen Komise), které budou 

svěřeny klíčové kompetence rozhodování a kontroly v této oblasti. Prioritou musí být 

vyjasnění pozice této Komise včetně nastavení koncepce její činnosti. Navrhujeme následující 

minimální složení komise:  

 starosta, 

 místostarosta, 

 tajemník,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí,  

 vedoucí odboru rozvoje města. 
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Navrhujeme, aby tato Komise byla v organizační struktuře úzce provázána s Řídící komisí pro 

Strategický plán města Turnova, čímž dojde k úzké spolupráci při realizaci jednotlivých 

činností Strategie MěÚ s aktivitami Strategického plánu. Vhodné by bylo sjednotit tyto 

komise pod jednu společnou, která by vykonávala koordinovaně všechny činnosti v oblasti 

strategického řízení a plánování v rámci úřadu i města. 

Zajištění efektivní realizace Strategie MěÚ je podmíněno také stanovením kompetentní osoby 

zodpovědné za průběh implementace – Manažera implementace. K výkonu funkce 

Manažera implementace navrhujeme tajemníka městského úřadu jako jeho nejvyššího orgánu. 

Manažer má odpovědnost za administrativní zajištění implementace a její realizaci. 

V průběhu roku provádí kontrolu realizace tohoto strategického dokumentu. Manažer by měl 

předkládat zprávu o probíhající implementaci a návrh další činnosti Komisi (zpočátku 

implementace v pololetních intervalech, poté minimálně jednou ročně). 

Na realizaci opatření a aktivit jednotlivých funkčních strategií budou určeni další zodpovědní 

koordinátoři (osoby/odbory). Doporučujeme, aby realizace aktivit byla: 

 Komunikační strategie v kompetenci Kanceláře tajemníka a tiskového mluvčího (resp. 

technického koordinátora) s podporou Infocentra (Regionální turistické informační 

centrum Turnov), 

 Finanční strategie v kompetenci Finančního odboru (FO),  

 Procesní strategie v kompetenci Odboru vnitřních věcí, případně Kanceláře tajemníka. 

Tabulka 11.1: Návrh řídící struktury implementace Strategie MěÚ 

Orgány Kontrolní funkce Koordinační funkce Výkonná funkce 

Určení subjektu 
Komise pro strategické 
řízení MěÚ 

Manažer implementace Zodpovědní 
koordinátoři 

Role  

Schvalování postupů a kroků 
navržených orgány 
pověřenými výkonnou a 
koordinační funkcí. Kontrolní 
a monitorovací činnost. 

Koordinace veškerých 
aktivit souvisejících s 
realizací Strategie 
MěÚ. 

Koordinace dílčích 
aktivit souvisejících s 
realizací vybrané 
funkční strategie. 
 

Odpovědnost 

Odpovědnost za celkové 
naplňování a aktuálnost 
Strategie MěÚ. Předkládání 
návrhu na aktualizaci 
Strategie Radě města. 

Celkové naplňování a 
aktuálnost Strategie, 
MěÚ. Administrace a 
předkládání zpráv o 
plnění Strategie. 

Odpovědnost za:  
- realizaci dílčích aktivit 
v rámci funkčních 
strategií.  
  

Klíčovou rolí manažera implementace je především vedení a sledování postupu realizace 

strategie, koordinace aktivit, spolupráce s dalšími zodpovědnými osobami za jednotlivé 

funkční strategie, sledování časového a finančního harmonogramu jednotlivých aktivit, 

informování Komise o dosažených výsledcích apod. 

Pro účely implementace je důležité mít správně nastavenou komunikační platformu na 

vertikální a horizontální úrovní, která zajistí efektivní a cílenou komunikaci. Komise pro 

strategické řízení MěÚ a manažer strategie musí při realizaci jednotlivých funkčních strategií 

spolupracovat s radou města a vedoucími jednotlivých odborů a komunikovat také s ostatními 

zaměstnanci úřadu. Odbory i zaměstnanci úřadu musí poskytovat součinnost organizačním 

složkám implementace strategie a umožnit jim realizovat monitorovací a kontrolní činnost.  
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Strategie musí být implementována do všech funkčních útvarů a všechny organizační 

a procesní změny musí být zakotveny v interních dokumentech města, zejména 

v organizačním řádu a interní směrnici úřadu. 

Schéma 11.1: Struktura implementace Strategie MěÚ Turnov 

 

Po implementaci Strategie musí probíhat hodnocení úspěšnosti její realizace a to 

prostřednictvím stanovených indikátorů. Ty mohou být kvantitativní (vyjádřeny číselnou 

hodnotou) nebo kvalitativní (měřeny mírou kvality; zlepšení/zhoršení, apod.) a měly by 

konkrétně definovat cílový (požadovaný) stav pro danou oblast/prioritu.  

Jako základní kritéria (indikátory) úspěšnosti realizace Strategie MěÚ navrhujeme sledovat a 

měřit: 

 změnu spokojenosti občanů (zákazníků MěÚ) s poskytovanými službami (počet 

stížností, počet informačních zdrojů pro občany, apod.),  

 změnu spokojenosti zaměstnanců úřadu s vlastním rozvojem, rozvojem samotného 

odboru, atd., 

 zefektivnění činností a procesů na úřadě,  

 zlepšení finančních výsledků rozpočtu města (vyrovnaný rozpočet), 

 a další. 
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Další vytyčení indikátorů a jejich konkretizace bude předmětem debaty mezi manažerem 

implementace a zodpovědnými koordinátory, kteří za jejich plnění budou zodpovídat. 

Následně budou jejich návrhy schváleny Komisí. 

Pomocí nastavených indikátorů (vnitřně provázaný systém) bude sledováno a vyhodnocováno 

jak se naplňují stanovené cíle. Pro hodnocení je proto nutné provádět pravidelný monitoring – 

např. průzkum názorů a spokojenosti obyvatel, interní průzkum mezi zaměstnanci úřadu, 

hodnocení plnění rozpočtu apod. Na základě zjištěných výsledků může manažer 

implementace provést úpravu harmonogramu realizace opatření k dosažení požadovaných 

výsledků a cílů.  

Průběh naplňování Strategie MěÚ 

V rámci naplňování Strategie MěÚ by v každoročním cyklu mělo docházet k několika 

vybraným krokům, které povedou k úspěšné realizaci požadovaných aktivit. Jedná se o výzvu 

k tvorbě a identifikaci konkrétních aktivit/projektů adresovanou vedoucím odborů úřadu. Dále 

vytvoření seznamu připravovaných akcí na základě informací od vedoucích odborů 

a formulování doporučení na přípravu těch aktivit v rámci opatření, která jsou zvolena jako 

stěžejní. Po vydefinování prioritních aktivit bude sestaven plán a časový harmonogram 

realizace opatření vyplývajících z návrhové části strategie. Ten by měl kromě identifikace 

aktivit detailně udávat: 

 kdo bude za jejich realizaci odpovědný, kdo se bude na realizaci podílet a jaká bude 

cílová skupina, 

 (do) kdy mají být tyto aktivity realizovány a 

 kolik finančních prostředků na ně bude v rámci ročních rozpočtů přiděleno. 

Tyto záležitosti by měly být naplánovány v součinnosti Komise, Manažera strategie 

a zodpovědných koordinátorů za dílčí funkční strategie. Důležité je stanovit, které aktivity je 

potřeba realizovat prioritně (co nejdříve), a které lze odložit na později (např. po zisku 

dotace). 

Následně je potřeba provádět průběžný monitoring a zpracovávat roční zprávy o naplňování 

Strategie MěÚ formou tabulky, která by měla obsahovat název a popis aktivity, rok realizace, 

náklady v daném roce, zdroje města a cizí zdroje, monitorovací indikátor, popis způsobu 

jakým projekt/aktivita naplňuje dané opatření. Pro hodnocení úspěšnosti aktivit/projektů je 

stěžejní jakým dílem přispěla jejich realizace ke splnění cíle (případně naplnění priorit 

a opatření) Strategie. 

Roční zpráva o naplňování Strategie tak bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozpočtový 

výhled města a zároveň její dílčí výstupy budou tvořit přílohu závěrečného účtu města, a to 

v podobě tabulky nominální výše nákladů vynaložených na jednotlivá opatření. Na základě 

ročních zpráv mohou být předloženy doporučení na případnou úpravu návrhové části 

Strategie, případně její aktualizaci. 

Podrobnější vymezení kompetencí a činností v průběhu realizace Strategie musí být součástí 

intenzivního jednání a spolupráce mezi orgány s řídící, výkonnou a kontrolní funkcí. 
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Rizika ohrožující implementaci strategie 

Navzdory kvalitně nastavené metodice a organizační struktury implementace, může při 

realizaci Strategie dojít k pochybením, která povedou k neplnění stanovených cílů a vize. 

Zásadní je proto identifikovat a eliminovat základní rizikové oblasti:  

 Podcenění přípravy 

Všechna strategická rozhodnutí musí být založena na konkrétních informacích. Součástí 

strategie musí být i finanční řízení, protože bez něho ztrácí strategie svůj reálný 

ekonomický základ. Úspěšná strategie se neobejde bez silného a stabilního vedení, alokace 

zdrojů, koordinátora strategie, zapojení co největšího počtu aktérů (zaměstnanců), 

využívání tvůrčích metod a bez aktualizace strategie. Správná strategie by měla vyvolat 

významnou změnu v alokaci zdrojů a v motivačních systémech. 

 Personální nepřipravenost 

Strategie je obtížně realizovatelná v případě, že střední úroveň řízení nemá jasnou 

představu, jak má přispět k realizaci strategie a jaké úkoly má plnit, a jestliže ti, kteří ji 

mají realizovat, nevědí, jakým způsobem dosáhnout úspěchu. Tyto případy se týkají 

situace, kdy strategie není srozumitelná těm, kteří ji mají realizovat. Pracovníkům a 

zaměstnancům úřadu, musí být tedy strategie dostatečně a jasně vysvětlena a musí vědět, 

čeho má být dosaženo. K tomu mohou sloužit semináře, jednání a vzdělávací aktivity 

realizované na úřadě. 

 Mechanické používání metod 

Metody strategického řízení jsou obecně platné a lze je využít například pro analýzu 

a hodnocení. Avšak každá obec a město má své zvláštní podmínky, které je odlišují od 

ostatních regionů a k těmto specifikům je třeba přihlížet při definování priorit, cílů 

i strategických akcí. 

 Komunikace 

Ještě před zahájením implementace musí být o strategii informovány klíčové osoby. Je 

třeba rozhodnout, kdo musí být o strategických záměrech informován, které informace 

budou sdělovány, kdy budou sdělovány a prostřednictvím jakého média budou sdělovány.  

11.1  Návrh školení vedoucích pracovníků MěÚ Turnov 

v komunikačních dovednostech 

Jedním z předpokladů úspěšné implementace Strategie do činnosti městského úřadu je 

realizace školení vedoucích pracovníků v komunikačních dovednostech, protože schopnost 

řešení konfliktů, mediace a facilitace dějů se v současné nestabilní době stávají klíčovou 

dovedností. 

Základním motivem vzdělávání vedoucích pracovníků a jejich zástupců je zvýšit jejich 

kompetence v oblasti soft skills, které mohou významnou měrou přispět ke zvýšení efektivity 

všech jejich klíčových činností. Dílčími cíli jsou: prohloubit pochopení a schopnost aplikace 

základních komunikačních principů posilujících vzájemné porozumění mezi komunikujícími 

lidmi, prohloubit pochopení a schopnost aplikace aktivního naslouchání, přispět k lepší 

orientaci účastníků v jejich osobnostně založených postojích a vybavit je technikami pro 
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jejich další rozvoj směrem k postojům, které jsou v souladu s jejich pracovními rolemi. Dále 

tréninkovými aktivitami prohloubit komunikační a prezentační dovednosti se zvláštním 

zřetelem na náročné kontrolní, vyjednávací, případně krizové situace, do kterých se při 

výkonu svých pozic vedoucí pracovníci dostávají. 

Otázka kvalifikace lidských zdrojů v podmínkách dnešního světa se ukazuje jako jeden z 

nejdůležitějších požadavků současné společnosti, proto je třeba na tuto oblast klást velký 

důraz. Oblast komunikačních schopností neboli tzv. „soft skills" je tvořena třemi základními 

oblastmi: 

 osobnostně založené postoje, 

 prezentačně založené postoje, 

 postoje, kde se obě výše uvedené oblasti stýkají. 

Pro všechny výše uvedené tři základní dovednosti efektivní komunikace doporučujeme 

provést školení formou 2-denního interaktivního kurzu. Školení by mělo probíhat nejen na 

teoretické bázi, ale zejména pomocí praktických modelových situací, které budou s účastníky 

kurzů nacvičovány. Základním cílem kurzu by mělo být zvýšení komunikační kompetencí 

vedoucích pracovníků ve všech průřezových manažerských činnostech – od činností 

strategických (komunikační specifika při tvorbě strategie, při komunikování strategie, při 

vyhodnocování strategických cílů apod.) přes komunikaci při organizování a kontrolních 

činnostech, až po komunikaci při řízení týmů. Specifická pozornost by měla být věnována 

primárně:  

 řešení konfliktů, 

 mediaci a facilitaci dějů. 

Mediace znamená pomoc nezávislého prostředníka: rychlé a kultivované řešení konfliktu a 

sporu mimosoudní cestou. Mediace končí dohodou vyhovující oběma stranám. Osoba 

mediátora má za úkol zlepšit vzájemnou komunikaci, přerušit cyklus vzájemného obviňování, 

identifikaci potřeb a nalezení adekvátního řešení. 

Facilitace je podpora procesu nebo činnosti zaměřené na zlepšení výkonu. Facilitátor jako 

nezávislá osoba vede rozhovor tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných 

výsledků. Jde o práci se skupinou. Rolí facilitátora je usnadnění komunikace a zaměření se na 

věcnou stránku komunikačního procesu. Zároveň nese zodpovědnost za formu a průběh 

komunikace, sám se emotivně nezapojuje, ale předkládá své názory, slouží jako průvodce v 

komunikaci, vede problém k rozhodnutí, základní zásadou je neutralita. Úkolem facilitátora je 

jasná definice problému, vedení skupiny k řešení problému (včetně návrhu a výběru vhodných 

metod), zaznamenávání nápadů v průběhu komunikace a výběr vhodného řešení. Posledním 

krokem je vytvoření plánu – strategického postupu k řešení.  
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12 Shrnutí Metodiky implementace Strategie MěÚ Turnov 

Tato metodika implementace nastavuje základní pravidla realizace jednotlivých opatření 

vedoucích k naplňování Strategie, monitoring realizace a kontrolu plnění cílů strategického 

dokumentu. Všechny kompetence a povinnosti zmiňované v této Metodice musí mít jasný 

podklad a zakotvení v interních dokumentech města. Jedná se zejména o vytvoření interní 

směrnice upravující procesy a kompetence vznikající při strategickém řízení na MěÚ 

a provedení revize Organizačního řádu v souvislosti s provedenými změnami.  

Stěžejním orgánem v procesu implementace Strategie Městského úřadu Turnov je manažer 

implementace, který má koordinační funkci tzn., zajišťuje a koordinuje všechny aktivity 

potřebné pro naplňování stanovené vize a cílů. Spolupracuje se zodpovědnými koordinátory, 

kteří mají výkonnou funkci a koordinují a realizují konkrétní aktivity související 

s jednotlivými funkčními strategiemi. 

Klíčové rozhodovací pravomoci budou v rukou nově vytvořené Komise pro strategické řízení 

MěÚ, která bude vykonávat roli řídící komise s kontrolní funkcí. Provádění závažných změn 

ve Strategii (úpravy, aktualizace) musí být ponechány v kompetenci Rady města jako 

voleného orgánu legislativně ustanoveného. 

O nově vzniklém strategickém dokumentu je nutné informovat všechny zaměstnance MěÚ 

a dotčené subjekty a nastavit systém školení za účelem informování všech zúčastněných 

o změnách vzniklých v souvislosti s přijatou Strategií. Všichni, kterých se předpokládané 

změny týkají, musí mít k dispozici informací o chystaných změnách a musí jim být 

vysvětleny důvody a smysl těchto změn. 
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Seznam zkratek 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EU  Evropská unie 

ICT  Informační a komunikační technologie 

KT   Kancelář tajemníka 

MěÚ  Městský úřad 

MOS  Městská a obecní statistika 

OCR  Odbor cestovního ruchu 

OD   Odbor dopravní 

OF   Odbor finanční 

OPŘ   Odbor přestupkového řízení 

ORM   Odbor rozvoje města 

OS   Odbor správní 

OSM   Odbor správy majetku 

OSV   Odbor sociálních věcí 

OŠKS   Odbor školství, kultury a sportu 

OVV   Odbor vnitřních věcí 

Oxx.číslo  např. OS.01 (proces 01 na odboru správním) 

OŽP   Odbor životního prostředí 

PNFV  Přijaté návratné finanční výpomoci 

PO  Příspěvková organizace 

PZ  Politika zaměstnanosti 

RUD               Rozpočtové určení daní  

SIMU  Soustava informativních a monitorujících ukazatelů 

SLDB  Sčítání lidu, domů, bytů 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SPRM  Strategický plán rozvoje města 

SÚ   Stavební úřad 

TP.číslo  např. TP.05 (typový proces 05) 

ÚP  Územní plán 

ZÚŠ  Základní umělecká škola 

ŽÚ   Obecní živnostenský úřad 
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Přílohy 

Příloha 1: Seznam obcí SO ORP Turnov 

Seznam Obcí SO ORP TURNOV 
 Čtveřín Přepeře 

Frýdštejn Příšovice 

Holenice Radimovice 

Hrubá Skála Radostná pod Kozákovem 

Jenišovice Rakousy 

Kacanovy Rovensko pod Troskami (město) 

Karlovice Soběslavice 

Klokočí Svijanský Újezd 

Kobyly Svijany 

Ktová Sychrov 

Lažany Tatobity 

Loučky Troskovice 

Malá Skála Turnov (město) 

Mírová pod Kozákovem Vlastibořice 

Modřišice Všeň 

Ohrazenice Vyskeř 

Olešnice Žďárek 

Paceřice Žernov 

Pěnčín 

 Zdroj: ČSÚ  
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Příloha 2: Identifikace plynulosti, časové náročnosti a frekvence činností probíhajících v rámci 

strategického plánování města Turnov 

Činnost 

Zodpovědná 
osoba za 
činnost 

(alespoň 
pozice) 

Jaká je náročnost procesu? 

Frekvence 
činností 

Časová 
náročnost (např. 
24h/měsíc nebo 

250h/1x za 2 
roky apod.) 

Náročnost 
na lidské 

zdroje 

IDENTIFIKACE NÁROČNOSTI ČINNOSTÍ – TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 

Vypracování strategického plánu 
vedoucí ORM, 
referent ORM 

300h/za cca 10 
měsíc 

3 osoby Průběžně 

Předání zastupitelstvu ke schválení 
(plánováno na 3/2013) 

 2h/1x za rok 2 osoby Jednorázově 

Vytvoření řídící skupiny a vazeb na 
další subjekty implementační struktury 

Starosta (politik) 20h/1x za rok 3 osoby 1x ročně 

Nastavení kontrolních mechanismů RM, ZM 5 hodin/2x za rok 27 osob 1x ročně 

Komunikace s ostatními subjekty 
zapojenými do tvorby strategického 
plánu 

referent ORM 25h/měsíc 3 osoby 4x měsíčně 

Sladění s ostatními strategickými 
dokumenty města 

vedoucí ORM 10h/měsíc 1 osoba 2x měsíčně 

Sladění se strategickými dokumenty na 
regionální a národní úrovni 

vedoucí ORM 5h/měsíc 1 osoba 1x měsíčně 

Metodická podpora při výkladu metodik 
a postupů 

KÚ LK 5h/rok 1 osoba 1x ročně 

Provázaní se strategickým plánem 
rozvoje úřadu 

Tajemník 20h/rok 1 osoba 1x ročně 

Zajištění provázanosti metodiky a 
postupů strategického plánu 
s metodikami strategických 
plánovacích dokumentů 

referent ORM 20h/rok 1 osoba 
Nárazově – dle 
potřeby 

 

Příjem projektu RM, ZM 5h/měsíc 27 osob 10x měsíčně 

Kontrola přijatelnosti a formální 
kontrola projektů 

Odbory MěÚ 5h/měsíc 10 osob Průběžně 

 
Hodnocení projektů ZM 10h/měsíc 27 osob 1x měsíčně 

Výběr projektů ZM 10h/měsíc 27 osob 1x měsíčně 

 
Administrace výběru projektů 

referent ORM, 
OSM 

20h/rok 2 osoby 4x ročně 

Projektová kontrola předběžná Odbory MěÚ 5h/měsíc 10 osob Průběžně 

IDENTIFIKACE NÁROČNOSTI ČINNOSTÍ – MONITORING A REALIZACE 

Nastavení postupů pro monitoring 
strategického plánu 

vedoucí ORM,   
referent ORM, 
starosta 

5h/rok 3 osoby 1x ročně 

Vypracování plánu monitoringu referent ORM 10h/rok 1 osoba 1x ročně 

Vypracování pravidelné zprávy o 
realizaci 

referent ORM 150h/rok 30 osob 1x ročně 

Nastavení postupů pro komunikaci a 
publicitu strategického plánu 

vedoucí ORM 
 

15h/rok 2 osoby 1x ročně 

Technická podpora tvorby projektů 
strategického plánu 

Odbory MěÚ 50h/měsíc 10 osob Průběžně 

Technická podpora realizace projektů 
strategického plánu 

Odbory MěÚ 80h/měsíc 15 osob Průběžně 

Nastavení postupů pro nesrovnalosti 
v rámci strategického plánu a řízení 
změn 

vedoucí ORM 30h/rok 5 osob 1x ročně 

Spolupráce na vypracování a návrhy 
na úpravu strategického plánu 

vedoucí ORM,   
referent ORM 
s ŘK a 
komisemi RM 

30h/rok 30 osob 1x ročně 
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Činnost 

Zodpovědná 
osoba za 
činnost 

(alespoň 
pozice) 

Jaká je náročnost procesu? 

Frekvence 
činností 

Časová 
náročnost (např. 
24h/měsíc nebo 

250h/1x za 2 
roky apod.) 

Náročnost 
na lidské 

zdroje 

IDENTIFIKACE NÁROČNOSTI ČINNOSTÍ – KONTROLA A EVALUACE 

Průběžná projektová kontrola Vedoucí odborů 40h/měsíc 15 osob Průběžně 

Následná projektová kontrola Vedoucí odborů 16h/měsíc 15 osob Průběžně 

Vypořádání kontrol Vedoucí odborů 40h/měsíc 15 osob Průběžně 

Nastavení postupu pro hodnocení Vedení města 15h/rok 5 osob 1x ročně 

Realizace hodnocení Vedení města 20h/rok 5 osob 1x ročně 

Vypořádání výsledků hodnocení Vedoucí odborů 30h/rok 15 osob 1x ročně 

Zdroj: Průzkum na městském úřadě Turnov (Proces 2013) 

Příloha 3:  

Definice procesu T 1: Proces strategického řízení SPRM v sobě nese řízení a dohled nad 

SPRM a realizace spolupráce a komunikace. Řízení a dohled nad SPRM provádí odbor 

rozvoje města ve spolupráci s finančním odborem a dále se dělí na čtyři další činnosti. 

Základem je vypracování kvalitního SPRM a jeho předání zastupitelstvu ke schválení, což 

provádí odbor rozvoje města ve spolupráci s právním odborem. Pro efektivní řízení a dohled 

je nutné vytvoření vazeb řídící pracovní skupiny na další subjekty implementační struktury, 

které provádí odbor rozvoje města ve spolupráci s nosnými a obslužnými odbory a nastavení 

a udržování účinných vnitřních řídících a kontrolních mechanismů, prováděné odborem 

rozvoje města ve spolupráci s tajemníkem. Poslední činností v rámci tohoto subprocesu je 

vrcholové řízení a dohled nad SPRM prováděné řídící pracovní skupinou ve spolupráci 

s odborem rozvoje města. Spolupráce a komunikace je zajišťována odborem rozvoje města ve 

spolupráci s nosnými a obslužnými odbory. Dílčími činnostmi tohoto subprocesu jsou 

komunikace s ostatními subjekty implementační infrastruktury, koordinace s ostatními 

strategickými dokumenty a koordinace s rozvojovými dokumenty na národní a regionální 

úrovni. Tyto činnosti provádí odbor rozvoje města, v případě první zmíněné činnosti se do 

spolupráce zapojují řídící orgány města. 
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Příloha 4: Příklad části karty etapy strategického plánu rozvoje města Veselí nad Moravou – etapa B1: 

Strategický plán 

 
Zdroj: Projekt Strategie a řízení rozvoje města Veselí nad Moravou – Strategie města 

Příloha 5: Podíl vlastních a cizích zdrojů v roce 2011 (v tis. Kč) 

Město Vlastní zdroje Cizí zdroje 
Podíl vlastních 

zdrojů [%] 
Příjmy celkem 

Sokolov 387 548,7 220 949,8 63,7 608 498,6 

Nymburk 189 350,0 179 262,8 51,4 368 612,8 

Turnov 247 574,2 181 962,0 57,6 429 536,2 

Hlučín 171 013,8 201 773,7 45,9 372 787,5 

Veselí nad Moravou 135 886,4 189 041,0 41,8 324 927,3 

Zdroj: Ministerstvo financí, ÚFIS 
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Příloha 6: Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 - 2015 

 
Zdroj: Ministertsvo financí
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Příloha 7: Zhodnocení hospodaření města Turnov za rok 2010 a 2011 v tis. Kč 

Číslo sloupce 
 

2010 2011 Zdroj údajů 

1 Počet obyvatel (k 31.12.) 14 287 14 400 ČSÚ 

2 Daňové příjmy 181 033,55 168 030,78 ÚFIS, výsledky rozpočtu do konce roku, rozpočtová třída 1 

3 Nedaňové příjmy 61 723,96 57 549,57 ÚFIS, výsledky rozpočtu do konce roku, rozpočtová třída 2 

4 Dotace souhrnného vztahu 30 311,50 25 544,90 ÚFIS, výsledky rozpočtu do konce roku, položky 4112, 4212 

5 Dluhová základna 273 069,01 251 125,25 součet 2+3+4 

6 Zaplacené úroky 3 275,28 3 347,46 ÚFIS, výsledky rozpočtu do konce roku, položka 5141 

7 Uhrazené splátky vydaných dluhopisů 0,00 0,00 ÚFIS, výsledky rozpočtu do konce roku, položky 8xx2 

8 Splátky jistin 17 200,46 47 256,71 ÚFIS, výsledky rozpočtu do konce roku, položky 8xx4 

9 Splátky leasingu 0,00 0,00 ÚFIS, výsledky rozpočtu do konce roku, položka 5178 

10 Dluhová služba 20 475,74 50 604,17 součet 6+7+8+9 

11 Ukazatel dluhové služby (%) 7,50 20,15 podíl 10/5*100 

12 
Rozvaha aktiv a pasiv 2 051 913,61 2 006 990,31 

Rozvaha - Aktiva/Pasiva celkem (netto) Součet výkazů za vlastní obec a jí 
zřízené PO 

13 Cizí zdroje a PNFV 198 525,77 178 757,36 Rozvaha část D Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO 

14 Stav na bankovních účtech 70 568,92 36 367,31 
Rozvaha SÚ 068, 231, 236, 241, 244 (u obcí) + SÚ 068, 241, 243, 244 (u 
PO) 

15 Úvěry a komunální obligace 100 207,61 129 467,63 Rozvaha SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obce) + SÚ 289, 326, 452 (u PO) 

16 
Přijaté NFV a ostatní dluhy 0,00 647,00 

Rozvaha SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obcí) + SÚ 289, 326, 452 
(u PO) 

17 Zadluženost celkem 100 207,61 130 114,63 součet 15+16 

18 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (%) 0,10 0,09 podíl 13/12 

19 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele 13,90 12,41 podíl 13/1 

20 Oběžná aktiva 109 344,60 79 577,41 Rozvaha část B (netto) Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO 

21 Krátkodobé závazky 72 627,20 72 451,01 Rozvaha část D IV. Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO 

22 Celková likvidita 1,51 1,10 podíl 20/21 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 8: Vybrané ukazatele financování příspěvkových organizací města Turnov v roce 2012 

Příspěvkové organizace 
Výše příspěvku od města v roce 2012 

v tis. Kč 
z toho podíl příspěvku na 

odpisy v % 
Podíl cizích zdrojů na aktiva v roce 2011 

v % 

Zdravotně sociální služby Turnov  9 598 0 4,8 

Základní škola Turnov, Žižkova 518  5 600 37,5 5,3 

Základní škola Turnov, Skálova 600 4 809 23,9 6,9 

Základní škola Turnov, 28. října 18  3 500 26,8 6,4 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov  3 158 2,8 6,3 

Dětské centrum  1 327 5,4 7,7 

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640  714 21,6 7,1 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914 708 26,3 6,7 

Základní škola speciální a mateřská škola 
speciální 

669 21,5 10,8 

Waldorfská mateřská škola Turnov  664 4,7 21,5 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590 640 0 67,3 

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931  616 53,7 1,7 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže  611 5,9 25,2 

Základní škola Turnov – Mašov, U školy 56 505 4,2 34,9 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757 365 15,6 12,5 

Mateřská škola Turnov, Alešova, 1140 303 5,9 22 

Mateřská škola Turnov – Mašov, Mašov 85   281 8,9 31,7 

Základní umělecká škola Turnov, U školy 56 214 78 11,3 

Hrad Valdštejn 0 0 2,1 

Zdroj: Rozpočet města Turnov 2012 

 

 

 

 

 


