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Obsah semináře 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor strategického řízení a plánování ve veřejné správě uspořádalo  

21. září 2017 v Michnově paláci v Praze diskusní seminář ke strategické práci. Obsah semináře byl 

koncipován z důvodů představení realizovaných strategických projektů a zapojení široké škály partnerů 

a s ohledem na přípravu programového období politiky soudržnosti po roce 2020.  

Semináře se zúčastnili gestoři důležitých strategických dokumentů a další zástupci krajů a rezortů, 

věnující se strategické práci ve veřejné správě ČR.  

Hlavním tématem semináře bylo představení a diskuse tří aktuálně realizovaných projektů MMR v 

oblasti strategické práce v kontextu dalších strategických aktivit (vyplývajících nejen z gesce MMR za 

Politiku soudržnosti a regionální politiku a územní plánování, ale také mj. z implementace Strategického 

rámce rozvoje veřejné správy a z gesce MMR za oblast dobrého vládnutí v rámci strategického rámce 

Česko 2030) a představení jejich prvních výstupů. Představené projekty reagují na oblasti, které jsou 

dlouhodobě vnímány jako důležité ale i problematické 

K tématu kvality strategií byl představen projekt Analýza strategických dokumentů, na jehož realizaci se 

podílí společnost Ernst and Young (EY). Hlavním cílem projektu je přispět ke zkvalitnění strategických 

dokumentů a jejich implementaci, monitorování a hodnocení, vč. sledování naplňování příspěvku ESIF. 

Záměrem je vytvářet analýzu a doporučení k dokumentům právě na základě dialogu, nejen v rámci 

takovéhoto semináře, nýbrž i formou detailní analýzu a rozhovorů, které jsou součástí realizace projektu. 

Podmínky pro strategickou práci byly předmětem představení projektu Mapování strategické práce v 

institucích veřejné správy. V rámci tohoto projektu MMR mj. mapuje prostředí, ve kterém se strategické 

práce a dokumentu plánují a realizují, také možnosti používání nástrojů a bude prostřednictvím 

dotazníku a rozhovorů získávat zpětnou vazbu, na základě které je bude dále rozvíjet. Záměrem je 

podat komplexní přehled o stávajících slabých či silných stránkách zpracování strategií a používání 

technik či nástrojů (vč. identifikace dobré praxe) a podpořit strategickou práci v jednotlivých institucích 

české veřejné správy, vč. návrhů na vhodné ukotvení strategických útvarů. 

K tématu vzdělávání ve strategické práci byl představen projekt STRATeduka, jehož cílem je zvýšení 

kvalifikace, zkušeností a znalostí pracovníků ve veřejné správě vytvořením vzdělávacího programu v 

oblasti přípravy, realizace a hodnocení strategických dokumentů, který by měl po skončení projektu 

akreditován. Vzdělávací kurz, jehož pilotní běhy proběhnou již na podzim 2017 (další pak v průběhu 



      

 

2018), je koncipován jako kombinovaný seminář (prezenční studium a e-learning), který bude rozvíjet u 

účastníků strategické myšlení - kladení správných otázek, tvořivost, kritickou diskusi nad výhodami a 

nevýhodami různých přístupů k strategické práci, apod.; a zároveň účastníky učit prakticky využívat 

získávané znalosti prostřednictvím vzdělávacích her a prací s reálnými podklady od spoluúčastníků 

kurzu. 

Závěry 

Seminář byl součástí série aktivit MMR zaměřených na informování odborné veřejnosti ze služebních 

úřadů i samosprávy o probíhajících a chystaných aktivitách v oblasti strategické práce ve veřejné 

správě.  

Na semináři byla potvrzena důležitost strategické práce (od místní po celostátní úroveň), její rostoucí 

potřebnost na straně jedné a řada přetrvávajících deficitů na straně druhé. Byla zdůrazněna nutnost 

hospodárného vynakládání veřejných rozpočtů, kde lze spatřovat hlavní roli strategického plánování 

v dodržování tzv. 3E, zamezení duplicit, realizaci investic s multiplikačním efektem a podněcování 

zapojení soukromých zdrojů; stejně jako i nutnost zajistit kvalitní strategické řízení, vč. funkčního 

provázání plánování a rozpočtování. 

Důležitost strategického plánování byla dále zdůrazněna i ve vztahu k Politice soudržnosti, kde je 

pomocí ESI fondů dosahováno cílů a politik na národní, regionální a místní úrovni, a to skrze operační 

programy a Dohodu o partnerství, které jsou založeny na strategických dokumentech.  

V rámci semináře proběhla diskuse zejména o realizovaných strategických projektech MMR, o tom, co 

lze očekávat a v čem bude naše spolupráce spočívat.  

U Analýzy strategických dokumentů byla zdůrazněna důležitost zapojení gestorů analyzovaných 

strategií, kteří jsou nyní EY oslovování s žádostí o poskytnutí informací, týkajících se procesu tvorby či 

implementace konkrétního dokumentu. V nadcházející době budou ti relevantní oslovováni. 

U Mapování strategické práce byli přítomní zejména požádáni o umožnění či zprostředkování přístupu 

expertů / výzkumných pracovníků k relevantním odborům a oddělením, zabývajícím se přípravou a 

hodnocením strategií; MMR bude relevantní úředníky kontaktovat s žádostí o účast na dotazníku (ještě v 

2017) / rozhovoru (1. pol. 2018). 

U STRATeduky byl zaregistrován značný zájem o tento vzdělávací program. Účastníci semináře byli 

osloveni ve věci jejich aktivní účasti na školících akcích a zapojení do budoucího zlepšování tohoto 

výukového nástroje. 


