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Tato metodika je jedním z výstupů řešení projektu Technologické agentury ČR, 
programu Beta: TB040MMR008 - „Management znalostí v lokálním a regionálním 
rozvoji“.  
Cílem metodiky je  
 shrnout, jaké aktivity naplňují myšlenky participativního rozhodování  
 seznámit s nástroji, které participativní rozhodování a využívání znalostí externích subjektů (stakeholderů) podporují 
 představit příklady dobré praxe, a to včetně odkazů na existující české metodiky, které mohou být využity malými obcemi  
 upozornit na možné bariéry a rizika zapojování stakeholderů 
 věnovat se zmíněným věcem praktickým jazykem a stručně. 
Metodika obsahuje doporučení a inspiraci pro ty, kteří hledají odpovědi 
na následující otázky: 
 Kdo je stakeholderem samosprávy? 
 Co může samosprávě přinést zapojení stakeholderů? 
 Jak samospráva dosud zapojuje stakeholdery? Může stakeholdery zapojovat více a systematičtěji? Jaké nástroje k tomu může využít? 
Metodika má tři hlavní tematické části, které jsou dále rozpracovány 
jejími přílohami: 
1. V první (v kapitole 2) shrnuje širokost tématu zapojování stakeholderů do rozhodování o veřejných záležitostech. 
2. Ve druhé (v kapitole 3) se věnuje problémům, kterým může praxe zapojování stakeholderů čelit. 
3. V poslední (v kapitolách 4 až 7) nejprve vytyčuje konkrétní doporučené kroky, které je dobré udělat, aby se systematičtěji spolupracovalo se stakeholdery. Následně představuje nástroje pro větší zapojování stakeholderů, jimiž se může inspirovat obecní úřad, který se zapojováním začíná, i úřad, jehož praxe zapojování stakeholderů je již pokročilejší. 
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Ve svých doporučeních metodika více rozpracovává následující kroky, 
které je dobré udělat, pokud chce samospráva více a systematičtěji 
spolupracovat se svými stakeholdery: 

Krok 1 Vyjasněte si, co obnáší a co může přinést zapojování 
stakeholderů a jaké nástroje můžete použít. 

V prvním kroku byste si měli vyjasnit, co aktivnější zapojování stakeholderů 
vyžaduje - do čeho a jak můžete externí subjekty zapojovat - o čem a kdy 
je musíte informovat, protože to vyžaduje legislativa, o čem je dobré je 
informovat nad rámec zákona, kdy a jak musíte externí subjekty konzultovat, 
kdy a jak je vhodné je konzultovat apod. Jedině tak můžete následně vyhodnotit 
to, jak dosud k zapojování stakeholderů přistupujete a proč, a rozhodnout, jak 
budete externí subjekty zapojovat? 
Metodika seznamuje s přínosy a problémy zapojování stakeholderů a s 
nástroji, které musí a mohou samosprávy využít.  

Krok 2 Vyjasněte si, kdo je vaším stakeholderem. Vyhodnoťte, jak 
v současnosti s vašimi stakeholdery spolupracujete.  

Pokud chcete systematičtěji zapojovat stakeholdery, měli byste dobře 
vědět, kdo všechno může být vaším stakeholderem, a jak a proč jste tyto 
stakeholdery dosud zapojovali (informovali, konzultovali, nechali je 
rozhodovat apod.). 
Metodika seznamuje s nástroji, které vám pomohou identifikovat své 
stakeholdery, a to buď rychle, nebo hlouběji.  
Ve druhém kroku byste měli vytvořit seznam externích stakeholderů 
samosprávy, se kterým můžete následně pracovat při zapojování. Měl by 
obsahovat alespoň jméno stakeholdera i kontakt na konkrétní osoby. Tento 
seznam byste měli následně aktualizovat. 
Ve druhém kroku byste také měli provést sebehodnocení toho, jak dosud 
byli stakeholdeři do samosprávy zapojováni.  Měli byste vyhodnotit, jak (s 
využitým jakých nástrojů), kdy a proč byli externí stakeholdeři dosud zapojováni 
do rozhodování vaší samosprávy (např. jak jste je informovali a konzultovali při 
přípravě několika posledně schválených obecně závazných vyhlášek, strategií, 
územního plánu apod.), s jakým úředníkem anebo členem zastupitelstva vaši 
stakeholdeři komunikovali, co to vaší samosprávě konkrétně přinášelo / 
nepřinášelo, jaké problémy se objevily apod.  
Metodika v té souvislosti vychází z toho, že praxe zapojování je 
různorodá. Zahrnuje nástroje pro aktivity samospráv spojené s informováním, 
konzultováním, ale i delegováním moci, které kombinují využití řady nástrojů. 
Metodika seznamuje s nástroji, které se týkají povinného (legislativou 
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vyžadovaného), ale i dobrovolného zapojování stakeholderů. Staví rovněž na 
tom, že je dobré, pokud samospráva při hledání inovací, jak zapojit své 
stakeholdery, využije také náměty od svých stakeholderů.   

Krok 3 Vyjasněte a vypracujte strategii zapojování stakeholderů, 
neopomeňte překážky a rizika. 

Sebehodnocení toho, jak byly externí subjekty zapojováni do samosprávy, by 
mělo přinést vyjasnění strategie zapojování.  
K zapojování stakeholderů budete přistupovat systematičtěji, pokud se 
vaše aktivity budou odvíjet od strategie, která zohledňuje silné a slabé 
stránky dosavadních aktivit zapojování stakeholderů.  
Metodika doporučuje, aby měla tato strategie písemnou formu. Metodika 
obsahuje doporučení, na co by neměla strategie zapomenout (jakým 
tématům by se měla věnovat, jakou strukturu by měla mít). Odkazuje 
přitom na konkrétní příklady strategií z  praxe. Strategie zapojování stakeholderů 
by měla kromě cílů také jasně vymezit, co se bude vyhodnocovat, kdy a jak.  

Krok 4 Organizujte, rozdělte jasně odpovědnost. 
Zapojování stakeholderů by mělo být organizováno a mělo by mít jasná 
transparentní pravidla.  
Měli byste proto zajistit, že v rámci vašeho úřadu existuje pracovník, 
nebo útvar (oddělení), který je zodpovědný za  
 koordinaci přípravy a revize strategie zapojování vašich stakeholderů na základě jejího průběžného hodnocení 
 naplňování strategie zapojování (starosta, tajemník, případně vedoucí speciálního odboru) 
 koordinaci a administrativní podporu zapojování vašich stakeholderů (konkrétní úředník, často jde o pracovníka vnějších vztahů, nebo mezioborový tým), včetně požadavků na řízení znalostí. 
Metodika obsahuje doporučené nástroje, které zabezpečí to, že zapojování 
bude organizováno a díky tomu i koordinováno. Seznamuje v té souvislosti s rolí 
koordinátora iniciativ, které mají přinést zapojování stakeholderů.  
Metodika také odkazuje také na roli a nástroje řízení znalostí. Měli byste 
zajistit, že ve vašem úřadu jsou nastaveny a fungují základní procesy spojené 
s řízením znalostí (minimální aktivity spojené s řízením znalostí shrnuje 
druhá metodika k projektu – pro podporu vnitřních procesů řízení znalostí – v 
podkapitole 5.2). 
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Krok 5 Zavádějte s ohledem na strategii. 
Zapojujte aktivně vaše stakeholdery průběžně v návaznosti na 
schválenou strategii zapojování a její cíle. Průběžně přemýšlejte nad tím, 
co vaší samosprávě i stakeholderům zapojování přináší / nepřináší a jestli a jak 
je možné dosavadní zapojování externích subjektů zlepšit. Snažte se motivovat 
své stakeholdery, aby se zapojovali. Zjišťujte jejich zpětnou vazbu na aktivity, 
prostřednictvím kterých je zapojujete (informujete, konzultujete, necháte je 
rozhodovat).  
V metodice naleznete také doporučené kroky, jak dobře organizovat 
veřejné projednávání (konkrétně v její Příloze 4). 

Krok 6 Pravidelně vyhodnocujte plnění strategie, revidujte plány, 
připravujte akční plány a doprovodná opatření. 

Míru naplňování strategie zapojování stakeholderů byste měli pravidelně 
vyhodnocovat (jednou za rok, nebo alespoň jednou za dva roky).  
Hodnocení by se mělo odvíjet od strategie zapojování – jejích cílů, jí 
definovaných indikátorů apod. Jako podklady pro hodnocení strategie je dobré 
využít hodnocení jednotlivých aktivit zapojování, které byly po schválení 
strategie realizovány. 
Při hodnocení byste měli vzít v potaz co možná nejvíce informací. Neměli 
byste vycházet jen z přesvědčení vašich vedoucích pracovníků, vašeho starosty 
apod. Vaše hodnocení by mělo zahrnovat i vnímání vašich stakeholderů. To by 
měla zohlednit i strategie zapojování a indikátory, které v ní budete definovat pro 
účely jejího vyhodnocování.  
S výsledky hodnocení by měli být seznámení jak zastupitelé, tak všichni 
pracovníci úřadu. Tak můžete podpořit i nové ideje ohledně zlepšování 
zapojování stakeholderů apod.   
Hodnocení by se mělo promítnout do konkrétních opatření. Měli byste 
vypracovat akční plán jejich realizace. 
Provedením hodnocení se vracíte k výše uvedenému Kroku 1.  
Metodika byla připravena ve verzi pro malé obce a ve verzi pro větší úřady. 
Doporučené kroky jsou v obou verzích metodiky formulovány stejně, verze 
metodiky pro malé obce se od verze metodiky pro větší úřady liší především 
rozsahem doporučení a příkladů, aby byly více zohledněny potřeby a možnosti 
malých obcí. 
 
Pokud máte připomínky k textu, chcete se podělit o dobrou či špatnou praxi, 
nevíte si s něčím rady, napište e-mail řešitelskému kolektivu projektu (konkrétně 
využijte e-mail david.spacek@econ.muni.cz).  


