
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ  

Národní orgán pro koordinaci 

Odborný seminář ke strategické práci 

21. 9. 2017, Michnův palác 



Dnešní program 

1. Zahájení (strategické řízení a jeho kontext) 

2. Kvalita strategických dokumentů (Analýza strategických dokumentů) 

3. Podmínky pro strategickou práci (Mapování strategické práce v 
institucích veřejné správy) 

4. Vzdělávání ve strategické práci (STRATeduka - vzdělávání) 



Zahájení  
 



Důležitost (a výzvy) strategické práce v obecné rovině 

• Nutné hospodárně vynakládat veřejné rozpočty – nerealizovat již realizované, 
realizovat investice s multiplikačním efektem, podněcovat zapojení soukromých 
zdrojů, dodržovat 3E (= role strategií). 

• Nutnost zajištění kvality strategického řízení, i dokumentů; klíčové je propojit 
plánování a rozpočtování. 

• Nutnost ucelenějšího systému strategického řízení a plánování od místní po 
celostátní úroveň. 

 

 

 



Důležitost (a výzvy) strategické práce v obecné rovině 

• Nedostatečné institucionální zázemí pro strategickou práci (pravomoci, 
rozhodování, procesy, jiné faktory). 

• Příliš velké množství strategií (rozdílné pojetí; sektorovost; duplicity aj.). 

• (ne)funkční implementace (5NE = Neřízené; Neadresné; Neměřitelné; 
Nepropojené na rozpočty/zdroje; Nehodnocené a nehodnotitelné). 

• … 

 



Důležitost strategické práce ve vztahu kohezní politice 

• Kohezní politika (KP) je díky své komplexnosti, víceúrovňové správě a 
sdílenému řízení jednou z nejsložitějších politik na světě. To má své 
důsledky pro strategické řízení. 

• Zatím poslední reforma KP se hodně zaměřila na strategické aspekty 
programování a měřitelné dosahovaných výsledků. 

• OP a Dohoda o partnerství jsou založeny na strategických dokumentech. 
Kvalita těchto dokumentů významně ovlivňuje fondy ESI. 



Důležitost strategické práce ve vztahu kohezní politice 

• Rozhodující je proto propojení strategických rozhodnutí a efektivní 
využívání fondů EU, aby bylo dosaženo cílů, formulovaných na národní a 
krajské úrovni. 

• Viz i koncept předběžných podmínek či důraz na provádění hodnocení 
toho, jak ESIF přispěly k naplňování cílů strategických materiálů. 

• Vzhledem k současné diskusi o budoucnosti KP (flexibilita, rostoucí důraz 
na finanční nástroje, atd.) bude kvalitní strategické plánování dále nabývat 
na důležitosti. 

 



Důležitost strategické práce ve vztahu kohezní politice 

• Bude potřeba silnější strategické koordinace na národní a regionální úrovni, 
aby se zajistila soudržnost mezi programy, zabránilo se překryvům nebo 
naopak bílím místům. 

 

• Potřeba pracovat s komplexní intervenční logikou: strategický přístup k 
rozvoji strategií a k přípravě a realizaci operačních programů. 



O co se snažíme; příklady toho, co se  povedlo … 

• Metodika přípravy veřejných strategií; metodiky pro obce. 

• Typologie strategických dokumentů. 

• Strategické mapy krajů a resortů. 

• Databáze strategií vč. modulu, kde lze strategie přímo tvořit. Aplikace ObcePro. 

• Zpracování Dohody o partnerství a koordinace OP – provazba na strategie 

• Metodická průběžná podpora, konzultace, přímé zapojení do tvorby. 

• Portál strategické práce 

• Přenos zahraniční praxe 

• Strategické projekty 

• … 



Naše vize … 
 

Existují kvalitní, srozumitelné a implementovatelné strategie obsahující 
jasnou hierarchizaci cílů a priorit, podložené kalkulací nákladů na 
proveditelnost strategie, jasné stanovení odpovědností, soustavu ukazatelů a 
schopnost evaluace a zpětné reakce. K tomu se využívají dostupné relevantní 
strategické nástroje, metody a přístupy. 

Existují stratégové disponující znalostmi a know-how, kteří jsou schopni 
strategicky přemýšlet, tyto myšlenky do strategií v konkrétní podobě a bez 
negativních externích zásahů přenášet a strategie, ať už má jakoukoli 
podobu, dobře řídit a implementovat. 



Kvalita strategických dokumentů 
(Analýza strategických dokumentů) 



Analýza strategií „v kostce“ 

• Řešený problém: Prostředí pro tvorbu strategických dokumentů není v ČR 
dostatečně rozvinuto a podporováno. Gestorům a tvůrcům strategií chybí komplexní 
zpětná vazba, umožňující systematickou reflexi problémů spojených s daným 
strategickým dokumentem, jeho implementací, monitorováním a hodnocením.  

• Důvodem realizace projektu je potřeba umožnit lépe strategicky řídit Dohodu o 
partnerství a operační programy (zejména s ohledem na existující strategické 
dokumenty, ze kterých DoP a OP vycházejí), vč. nastavování budoucnosti a priorit 
financování po roce 2020. 

• Obecný cíl: Přispět ke zkvalitnění strategických dokumentů a jejich implementaci, 
monitorování a hodnocení, vč. sledování naplňování příspěvku ESIF skrze 
doporučení, vzniklá na základě Analýzy strategických dokumentů. 

 



Analýza strategií „v kostce“ 

• Náplň: Zhodnocení vybraných cca 60 strategických dokumentů,  které jsou 
provázány s Dohodou o partnerství , návrhy na aktualizace a zpětná vazba k 
Metodice přípravy veřejných strategií. 

• Výstupy projektu  

» doporučení ke strategickým dokumentům (věcný obsah samotných strategií 
(rozsah, obsahové zaměření atd.); vazby na rozpočtování a na další 
strategie; zpětná vazba k implementaci implementace.  

» posouzení souladu strategií s Metodikou (zpětná vazba ke strategiím; zpětná 
vazba k Metodice) 



Analýza strategií „v kostce“  

• Cílová skupina: gestoři cca 60 strategických dokumentů 

» Zaměření se na klíčové strategické dokumenty (z hlediska ESIF);  

» Pokrytí všech rezortů 

• Projekt realizován od května 2017 

• Dokončení projektu: duben 2018 

• Realizátor projektu: společnost Ernst and Young  

• Získané informace a doporučení budou poskytnuta uživatelům – 
rezortům a krajům. 

 



Analýza strategických dokumentů 

Seznámení s průběhem projektu 



01 Představení realizačního týmu 

02 Klíčové aktivity projektu 

03 Spolupráce jednotlivých resortů / organizací 

04 Dosavadní zjištění 

05 Harmonogram projektu 



Představení realizačního týmu 
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Představení realizačního týmu 

Romana Smetánková 

Vedoucí týmu 

Anna Krejčová 

Členka týmu 

Petr Krucký 

Koordinátor  

Dominik Herman 

Člen týmu 

Lukáš Kačena 

Člen týmu, expert na 

vazby 

Jáchym Růžička 

Člen týmu 

• Tým je doplněn o experty pro jednotlivé oblasti strategických 
dokumentů 



Klíčové aktivity Projektu 
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Hlavní aktivity Projektu 

Analýza 
strategických 
dokumentů 

Vyplnění dotazníků pro 
jednotlivé strategické 
dokumenty (139 otázek) 
z veřejně dostupných 
informací.  

Otázky byly poskytnuty 
MMR a částečně 
doplněny.  

1 
Zmapování 
fungování 
systémů 
implementace 
strategií, vč. 
procesů 

Doplnění informací ke 
strategickým 
dokumentům k 
implementaci, na základě 
rozhovorů s gestory, 
zainteresovanými 
stranami a experty.  

2 
Expertní 
zhodnocení 
vazeb mezi 
strategiemi, 
mezi 
strategiemi a 
DoP a OP 

Vytvoření metodiky pro 
vyhodnocení vazeb a 
následné posouzení 
všech relevantních 
dokumentů.  

3 
Návrh systému 
provázání 
strategií a 
rozpočtování 

Zhodnocení systému dle 
informací získaných od 
gestorů a jednotlivých 
zodpovědných orgánů.  

4 
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Spolupráce jednotlivých resortů / organizací 
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Potřebná spolupráce gestorů / vlastníků strategie 

Doplnění otázek  

Poskytnutí doplňujících 
informací k vyplnění dotazníku 

Informace k implementaci 

Detailní informace o 
implementaci strategie  

včetně informace o způsobu 
plánování a čerpání rozpočtu 

Kontakty na významné 

stakeholdery 

Kontaktní údaje na osoby / 
subjekty podílející se ne 
přípravě / implementaci 

strategického dokumentu  
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Popis aktivit realizovaných pro jednu strategii 

Analýza veřejně 

dostupných 

podkladů 

Zpracování veřejně 

dostupných informací do 

dotazníku 

Identifikace 

chybějících 

informací 

Zpracování 

scénáře řízeného 

rozhovoru  

Zaslání dotazníku a 

chybějících otázek 

gestorovi 

strategie 

Řízený rozhovor Dopracování 

dotazníku 

• Rozhovory trvají 1 – 2 hodiny v rámci nichž stihneme získat informace na většinu otázek 

• Příprava na základě zaslaných podkladů na straně gestora výrazně zrychluje rozhovor a 

minimalizuje případné následující dotazy 

• Rozhovoru se zpravidla účastníme ve dvou až třech zástupcích EY 
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Analyzované strategie 

MD 

5 

MF 

1 

MPO 

10 

MMR 

4 

MO 

1 MK 

2 

MPSV 

5 
MS 

1 

MŠMT 

6 

MV 

3 

MZdr 

2 

MZe 

5 

NBÚ 

1 
MŽP 

8 

MZV 

1 
ÚV 

6 
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• Identifikační a obecné otázky  
• Délka tvorby strategie, podíl externistů 

• Fáze 1 – Identifikace potřeby tvorby strategie 
• Zpracování předběžné vize 

• Fáze 2 – Nastavení projektu 
• Popis nastavení a tvorby strategického dokumentu 

• Financování 

• Personální otázky tvorby 

• Spolupráce se zainteresovanými stranami 

• Řízení rizik tvorby 

• Fáze 3 – Analytická a prognostická 
• Zpracování primárních analýz a jejich metody 

• Prognózování a nulové varianty 

Otázky pro gestory strategických dokumentů 
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• Fáze 4 – Stanovení strategického směřování priorit a variant 
• Zpracování předběžné vize a variant nejvyšších cílů 

• Fáze 5 – Rozpracování strategie 
• Indikátory u všech cílů 

• Varianty opatření 

• Fáze 6 – Nastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie 
• Řídící struktura implementace strategického dokumentu, pravidla a procesy 

• Systém řízení změn 

• Harmonogram implementace 

• Monitoring a evaluace 

• Komunikační plán implementace 

• Fáze 7 – Schvalování strategie 
• Připomínkové řízení – interní i externí (přístup do e-klepu) 

Otázky pro gestory strategických dokumentů 



Dosavadní zjištění – nejčastěji 
chybějící informace 
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Dosavadní zjištění – nejčastěji chybějící informace 

• Dostupnost dat pro analýzu z veřejně dostupných zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupiny otázek Průměrné skóre Hodnocení 

Identifikační a obecné otázky 1.6540 dobrá dostupnost informací 

Fáze 1 – Identifikace potřeby tvorby 

strategie 
1.6008 dobrá dostupnost informací 

Fáze 2 – Nastavení projektu 2.8054 špatná dostupnost informací 

Fáze 3 – Analytická a prognostická 1.7358 střední dostupnost informací 

Fáze 4 – Stanovení strategického 

směřování priorit a variant 
1.6055 dobrá dostupnost informací 

Fáze 5 – Rozpracování strategie 1.4583 dobrá dostupnost informací 

Fáze 6 – Nastavení implementace, 

financování a vyhodnocování strategie 
2.0256 střední dostupnost informací 

Fáze 7 – Schvalování strategie 2.8385 špatná dostupnost informací 
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Harmonogram projektu 

Aktivita 

Měsíc a rok 

VI.1

7 

VII.1

7 

VIII.

17 

IX.1

7 X.17 

XI.1

7 

XII.1

7 I.18 II.18 III.18 

IV.1

8 V.18 

Analýza strategických dokumentů                         
Zmapování fungování systémů 

implementace strategií,  vč. procesů                         
Expertní zhodnocení vazeb mezi 

strategiemi 

 a DoP a OP                         
Návrh systému provázání strategií a 

rozpočtování                         

Zpráva a doporučení                         
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Příloha - analyzované strategie 

MD 

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050 

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (2014-2020) 

Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030 

Koncepce veřejné dopravy 2015 – 2020 s výhledem do roku 2030 

MF 

Konvergenční program ČR (2017) 

MK 

Státní kulturní politika ČR na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) 

Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 – 2020 

MMR 

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) 

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (APÚR) 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 

MPO 

Iniciativa Průmysl 4.0 

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 

Národní akční plán čisté mobility 

Národní akční plán energetické účinnosti ČR 2016-2020 

Národní inovační strategie 2012–2020 

Národní plán rozvoje sítí nové generace 

Státní energetická koncepce České republiky 

Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice 

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů 
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Příloha - analyzované strategie 

MO 

Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025 

MPSV 

Koncepce sociálního bydlení České republiky na léta 2015 až 2025 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2016-2025 

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 

Strategie sociálního začleňování 2014–2020 

MS 

Resortní strategie pro rozvoj eJustice 

MŠMT 

Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 - 2018 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

MV 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 (akt. 12/2016) 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 

MZd 

Strategie reformy psychiatrické péče 2014 – 2020 

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 
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Příloha - analyzované strategie 

MZe 

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020 

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012–2020 

Národní plány povodí (Labe, Odra, Dunaj) 

Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu 

MZV 

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010-2017 

MŽP 

Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020 

Koncepce environmentální bezpečnosti 2015 - 2020 s výhledem do roku 2030 (akt. 2016) 

Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 

Plány pro zvládání povodňových rizik 

Politika ochrany klimatu v České republice 

Strategie ochrany biologické rozmanitosti 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační strategie) 

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice 

NBÚ 

Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 

ÚV 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Národní výzkumná a inovační strategie inteligentní specializace České republiky (RIS3) 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020 

Strategie romské integrace do roku 2020 

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 
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Děkujeme za pozornost. 

 

 

 

 

 

Kontakty: 

Romana Smetánková, romana.smetankova@cz.ey.com 

Petr Krucký, petr.krucky@cz.ey.com 

Anna Krejčová, anna.krejcova@cz.ey.com 

 

 

mailto:romana.smetankova@cz.ey.com
mailto:petr.krucky@cz.ey.com
mailto:anna.krejcova@cz.ey.com


EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

 

Informace o EY 
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb  
v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost  
problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry  
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí 
pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost. 
 

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je 
samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro 
podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com. 

 

© 2017  Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena. 

 

Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat se jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného poradenství. V 
případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce. 
 

ey.com 

 



Podmínky pro strategickou práci 
(Mapování strategické práce  
v institucích veřejné správy) 



Mapování „v kostce“ 

Projekt se zaměřuje hlavně na procesní či institucionální rovinu 
strategického řízení a tvorby strategických dokumentů.  

Smyslem projektu je podat komplexní přehled o stávajících slabých či 
silných stránkách zpracování strategií a používání technik či nástrojů a to 
na úrovni procesů, kapacit, komunikace, apod.  

Získané informace a doporučení budou poskytnuta uživatelům – rezortům 
a krajům. 

Cílem je podpora strategické práce v konkrétních institucích české veřejné 
správy, vč. posílení (či vytvoření) strategických útvarů. 

 



Projekt „Mapování strategické práce v institucích veřejné správy 
a návrhy na její zefektivnění“ 

Řešený problém: Bariéry v prostředí, ve kterém jsou nástroje strategického řízení a 
samotné strategie tvořeny; institucionální a procesní limity, které stojí v pozadí 
tvorby dokumentů a efektivního využití nástrojů.  

Cíl: projekt v prvé řadě usiluje o zevrubné zmapování prostředí strategické práce ve 
veřejné správě (rezorty a kraje), na základě kterého budou formulována podložená 
a v praxi realizovatelná doporučení pro její zlepšení.  

Obsah: Zmapování strategické práce ve veřejné správě, vč. analýzy prostředí 
ovlivňujícího tvorbu strategií a využívání adekvátních nástrojů; formulace 
doporučení pro státní a krajskou úroveň k rozvoji strategického prostředí a 
zkvalitnění strategické práce.  



Projekt „Mapování strategické práce v institucích veřejné správy 
a návrhy na její zefektivnění“ 

Důsledky:  

• problémy s implementací strategií 

• nemožnost strategie monitorovat a hodnotit dosahování vytčených cílů 

Překážky ve strategické práci (na které se projekt zaměřuje): 

• Týkající se nástrojů (neznalost, nedostupnost, nepřístupnost, apod.) 

• Vyplývající z institucionálního nastavení (absence strategických útvarů, 
roztříštěnost strategického plánování, nedostatečné kapacity, apod.) 

 



Cílové skupiny 

Útvary vytvářející a hodnotící veřejné strategie 

• na všech resortech a krajích (všechny odbory, kterým věcně přísluší 
problematika tvorby strategií) 

• této cílové skupině jsou určeny především výstupy související s nástroji 
strategické práce a s bariérami při strategické práci 

Instituce veřejné správy 

• resorty a kraje (jako instituce) 

• na tuto cílovou skupinu budou zaměřeny především výstupy týkající se existence 
a postavení strategických útvarů a návrhů na jejich (efektivnější) institucionální 
ukotvení v rámci jednotlivých úřadů. 



Výstupy projektu 

Analýzy: 

• Analýza institucionálních aspektů strategické práce 

• Analýza nástrojů používaných ke strategické práci v ČR 

• Syntetická analýza ke strategické práci vč. komparace rezortů/krajů 

Doporučení/návrhy: 

• Doporučení pro zlepšení strategické práce (na úrovni institucí – rezortů a krajů) 

• Doporučení pro útvary vytvářející strategie 

• Návrh na institucionální ukotvení/ zřízení strategických útvarů v rámci jednotlivých 
úřadů, vč. návrhu optimalizačních procesů 

Revize a doplnění Metodiky přípravy veřejných strategií 



Fáze / klíčové aktivity projektu 

1. Analýza 1. část / únor – listopad 2017 

» desk research a dotazníkové šetření 

» zaměření: nástroje strategické práce; strategická práce 

2. Analýza 2. část (formulace výzkumných okruhů na základě fáze 1)  
prosinec 2017 –  květen 2018 

» rozhovory v institucích veřejné správy 

» zaměření zejména na strategickou práci a institucionální dimenzi 

3. Syntéza (tvorba doporučení) / červen 2018 – listopad 2018 

» paralelně workshopy/focus groups s cílovou skupinou nad výsledky analýzy 



Aktuálně probíhající aktivity v rámci projektu 

• Mapování existence strategických útvarů 

• Příprava a pilotáž dotazníku 

• Slovník ke strategické práci 



Mapování existence strategických útvarů na rezortech 

Položené otázky ministerstvům skrze členy ESSP v květnu 2017: 
 

1. Existuje na Vašem úřadě specializovaný strategický útvar? 
Pokud ano, jaké je jeho postavení v rámci struktury úřadu? 
Pokud ne, uveďte které útvary se ve Vašem úřadu zabývají strategickým 
řízením a plánováním. 
 

2. Uveďte, které další útvary na Vašem úřadu bezprostředně souvisí se 
strategickým plánováním. 
 

3. Kontakty na osoby za útvary zabývající se strategickým řízením a plánováním. 



Ad 1) Existence strategického útvaru 

Strategický útvar Rezorty 

Strategický útvar pod PM MPSV; MZe 

Strategický útvar pod NM MZd; MO; MŠMT; MŽP; MV; MD 

NE MPO; ÚV; MF; MMR; MSp; (MK) 

Pozn.: 
MSp: ne strategický útvar, ale koordinováno Odborem kanceláře pod PM 
Kde není strategický útvar, mají (částečně) tuto roli věcné útvary (MPO; ÚV; MF; MMR). 



Ad 2) Další útvary bezprostředně související se strategickým 
plánováním 

Typ útvarů souvisejících se strateg. plán. Rezorty 

(další) věcné ÚV; MZd; MO; MŠMT; MŽP; MPSV; MZe; MD 

analytické ÚV; MZd; MPO; MO; MF; MZe; (MK) 

další strategické útvary v rámci rezortu MZd; MZe; MMR 

podřízené instituce MV (strategické útvary podř. inst.); MZd  

koordinační a koncepční za urč. oblast ÚV; MPSV 

financování MŽP 

Pozn.: Další strategické útvary v rámci rezortu – MZd (Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného 
zdraví v sekci hlavní hygieničky); MZe (Odd. obecné strategie, analýz, monigoringu a hodnocení – ŘO PRV; 
Odd. strategie a environmentálních podpor) 



Slovník ke strategické práci 

• Nutnost vytvořit vyvstala v průběhu realizace projektu. 

• Rozpracování původního slovníku obsaženého v Metodice – 
doplnění o chybějící termíny a příklady použití či dobré praxe 

• Brzy dostupný na webu MMR ke strategické práci 
www.verejne-strategie.cz  
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Příprava a pilotáž dotazníku 

Hlavní oblasti: 

I. Využití strategické práce (reflexe praxe) 

II. Postoje a názory na strategickou práci („ideální typ“) 

III. Zkvalitňování strategické práce (vzdělávání) 



Vzdělávání ve strategické práci 
(STRATeduka - vzdělávání) 



STRATeduka  

Cíl projektu:  

• zvýšení kvalifikace pracovníků ve veřejné správě vytvořením akreditovaného 
vzdělávacího programu v oblasti přípravy, realizace a hodnocení strategických 
dokumentů. 

 Cíle vzdělávacího programu 

• Rozvíjet strategické myšlení - kladení správných otázek, tvořivost, kritická diskuze 
nad výhodami a nevýhodami různých přístupů k strategické práci. 

• Vytvořit „znalostní banku“ pro  samostudium. 

• Pracovat v nejvyšší možné míře s praktickými příklady a aplikovanými teoriemi 

» Učit prakticky využívat získávané znalosti prostřednictvím vzdělávacích her a práce s 
reálnými podklady od účastníků kurzu. 

 



STRATeduka  

• Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost 

• Projekt realizován od ledna 2017 

• Celkový rozpočet: 5 175 187,50 Kč 

• Cílová skupina: 200 osob (úředníci OSS a krajů, volení zástupci ÚSC) 

• Dokončení projektu: 30. 6. 2018 

• Partner projektu (nefinanční) – Institut pro veřejnou správu 

 

 
 

 

 



Harmonogram projektu v roce 2017 

Spuštění registrace – 30.8.2017 spuštěny webové stránky a současně registrace na 
kurzy (termíny vypsané na 2017 již obsazené)  

Zahájení pilotních kurzů  

Spuštění e-learningu - plánované pro registrované účastníky od 22.9.2017 (1. běh) a 
29.9.2017 (2. běh) 

 Prezenční část – proběhnou tři setkání v termínech: 

 1. běh: 4.10. – 1.11. – 29.11. 

 2. běh: 11.10 – 8.11. – 6.12. 

Vyhodnocení pilotů – evaluace a případné úpravy kurzu 

Akreditace – zpracování a předložení kurzu k akreditaci u MV ČR pro krajské úředníky 



Plány pro rok 2018 

Školení – proběhne zbytek plánovaných kurzů  

 až 7 běhů pro kraje, 5 běhů pro státní úředníky 

Vyhodnocení kurzů – plánovaná závěrečná evaluace kurzu poslední  2 
měsíce projektu 

Příprava Akademie strategického plánování a řízení 



Vzdělávací program STRATeduka 



Koncepce vzdělávání 

 Dvouměsíční „blended learning“ kurz 

 Prezenčním setkáním předchází teoretická příprava v moderním e-learningovém prostředí 

 Prezenční setkání dávají důraz na společné učení, výměnu zkušeností a praktické dovednosti 

 Kurz veden dvěma lektory 

 

 



Principy STRATeduky 

 
• Rozvoj kritického a strategického myšlení, 

• Společné hledání užitečných cest (co funguje za jakých 
podmínek?), 

• Zábava, spolupráce, naslouchání 



Výzva 

  Poptáváme lektory 

 

  Poptáváme zpětnou vazbu 



E-Learning 

 



Přizpůsobeno krátkým učícím cyklům 

 



 



Témata kurzu 



Obsah Strateduky 



Úvod do strategického plánování a řízení pro 
21. století 

• Co je strategické plánování a řízení? 

• Proč strategicky řídit? 

• Typologie strategických dokumentů 

• Výzvy strategické práce v 21. století 



Projektové řízení ve strategické práci 

 

 

• Kdo, kdy a jak pracuje při tvorbě strategie? 
(pouze prezenčně) 



Komunikace a participace s klíčovými aktéry 

• Kdo jsou klíčoví aktéři tvorby strategií 

 

• Význam zapojení aktérů do přípravy strategie 

 

• Míra spolupráce s aktéry v průběhu přípravy a implementace 
strategie 

(pouze prezenčně) 



Poznatky ve strategické práci 

• Co to jsou poznatky? 

• Výhody a nevýhody metod sběru poznatků 

• Evaluační databáze a práce se „systemic reviews“ 



Strategické problémy 

• Co jsou veřejně politické a strategické problémy? 

• Subjektivita ve vymezení problému 

• Dobře strukturované, složité a „zlobivé“ problémy 

• Přerámování problému 



Predikování a foresight 

 

• Typy prognózování a přehled metod 

 

• Scénáře budoucnosti 



Vize, cíle, priority 

• Cíle a prostředky 

• Hierarchizace cílů 

• Postup při formulaci cílů a praktické rady 

• Strom cílů 



Výběr nástrojů a opatření 

• Různé přístupy k strategickému řízení a implikace pro 
tvorbu opatření 

 

• Nové přístupy k tvorbě opatření (HCD, koprodukce, behaviorální ekonomie, 

teorie změny)  

 

• Metody predikce dopadu a výběru opatření 
 

 

 



Financování strategií 

• Základy finančního řízení 

 

• Data pro finanční řízení 

 

• Finanční analýzy a analýzy potřebných zdrojů 



Řízení a implementace 

• Příčiny selhání implementace 

• Modely řízení implementace (BSC, MBO) 

• Tvorba a využití implementační dokumentace 

• Jak a proč dělat analýzy v průběhu implementace? 



Monitoring 



Řízení rizik 

• Identifikace a hodnocení rizik 

 

• Strategie monitoringu a zvládání rizik 

 



Evaluace 

• Typy evaluací 

• Evaluační otázky 

• Evaluační designy 

• Evaluační plán 



Řízení změn 

• Přehled přístupů k řízení změn velikánu teorie 
managementu (Drucker, Kotter, a další…) 
 

• Rekapitulace témat STRATeduky ve vztahu k řízení 
změn 

 



Nástroje strategické práce 

• Metodiky 

• Software 

• Databáze strategií 



Shrnutí 



Děkujeme za pozornost! 

Kontakty na prezentující: 
David Škorňa, david.skorna@mmr.cz  
Věra-Karin Brázová, vera-karin.brazova@mmr.cz  
Richard Kokeš, richard.kokes@mmr.cz  
 
web: www.verejne-strategie.cz  
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