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ÚVOD 

Relevantní data jsou pot�ebná nejen pro rozhodování a �innost jednotlivých 

odbor� institucí ve�ejné správy v oblasti státní správy i samosprávy, ale zejména 

jako podklad pro zpracování a tvorbu strategických rozvojových dokument� obcí a 

m�st. V sou�asné dob� se vyskytují n�které problémy p�i získávání dat. Jsou jimi 

zejména nedostupnost dat na odpovídající geografické úrovni, zpožd�ní 

v publikování dat, aktuálnost dat a mezery v oficiálních statistikách ve vztahu 

k požadavk�m rozvojových program�.  

 

Cílem práce je pr�zkum a následné vyhodnocení zdroj� 

socioekonomických dat, pot�ebných pro strategické �ízení rozvoje obce.  

Práce je zam��ena na statutární m�sto Haví�ov. V rámci pr�zkumu je proveden 

rozbor externích zdroj� dat (�eský statistický ú�ad, Ministerstvo práce a 

sociálních v�cí, Creditinfo Czech Republic, ostatní zdroje) a interních zdroj� dat, 

které zahrnují data vedená na jednotlivých odborech Magistrátu m�sta Haví�ov a 

stávající rozvojové dokumenty m�sta. Samostatná kapitola je v�nována 

sociologickým pr�zkum�m organizovaných m�stem, které jsou též nezbytným 

a jedine�ným zdrojem dat pro pot�eby strategického plánování. 

 

První kapitola se zabývá teoretickým vymezením základních pojm�, jako je 

strategické �ízení, strategický plán, data a informace, sociologické pr�zkumy, a 

také jsou zde nastín�ny základní p�ístupy k rozvoji regionu �i obce.  

 

Ve druhé kapitole je stru�n� popsána charakteristika Magistrátu m�sta 

Haví�ova, kterého se pr�zkum dat týká. Je zde rovn�ž uveden vý�et a popis 

stávajících rozvojových dokument�, které jsou na Magistrátu vytvá�eny a které 

mohou být podkladem pro strategický plán m�sta.  

 

Obsahem t�etí kapitoly je rozbor jednotlivých zdroj� socioekonomických dat, 

které jsou k dispozici. Zdroje jsou zde rozd�leny na externí a interní, podle toho, 

zda má data z t�chto zdroj� magistrát p�ímo k dispozici v rámci své p�sobnosti, �i 

je musí �erpat z jiných zdroj�. Také je zde popis sociologických pr�zkum� m�sta, 
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organizovaných pro pot�eby strategického plánování. Pro ú�ely pr�zkumu dat, 

vedených na jednotlivých odborech Magistrátu, slouží dotazník p�edkládaný 

vedoucím odbor�, p�ípadn� jiným kompetentním osobám. Sou�ástí této kapitoly je 

posouzení relevance zjišt�ných zdroj� dat, co se tý�e pot�eb pro tvorbu 

strategického plánu. 

 

�tvrtá kapitola obsahuje návrhy a doporu�ení zm�n, opírající se o analýzy 

v kapitole t�etí, a kritiku stávajícího zp�sobu zajiš�ování dat. Sou�ástí práce je také 

zjiš�ování pot�eb dalších socioekonomických dat pro strategické plánování m�sta 

Haví�ova. 
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1 Teoretické vymezení základních pojm� 

1.1 Základní teoretické p�ístupy ke strategickému �ízení  

�ízení bývá v odborné literatu�e obvykle zobrazováno trojrozm�rn� jako 

pyramida, na jejíž vertikále jsou zachyceny jednotlivé hierarchické úrovn� �ízení: 

strategická, taktická a operativní (viz Ke�kovský, Drdla 2003). Jednotlivé úrovn� 

na sebe hierarchicky navazují. Liší se jednak z hlediska míry kompetencí a 

odpov�dnosti p�i stanovování cíl� a úkol� a jednak z hlediska odpov�dnosti za 

jejich realizaci. 

 

Strategická úrove� �ízení ur�uje cíle a úkoly taktické úrovni, která je 

p�enáší do úrovn� operativní. Významný rozdíl je též v �asovém horizontu cíl� a 

�ešení problému, jimiž se jednotlivé úrovn� �ízení zabývají. Ve strategickém �ízení 

se obvykle uvažuje o dlouhých �asových obdobích, tedy minimáln� o rocích, 

zatímco na operativní úrovni se zpravidla jedná o dny, p�ípadn� i o kratší �asové 

jednotky. Krátkodobé, operativní �ízení, které není uskute�	ované bez jasné a 

dlouhodobé perspektivy, bývá mén� ú�elné a efektivní. Takováto opat�ení musí 

být totiž �asto následn� opravována �i zm�n�na, protože nejsou v souladu 

s dlouhodobými zám�ry. To p�edpokládá další vynaložené úsilí a náklady. Není 

také výjimkou, že v d�sledku nejasné perspektivy �ízení mohou vzniknout 

nenapravitelné škody (Lednický, 2003). 

 

Pojem strategie je odvozený z �eckých slov strategos (generál) + agein 

(vést) a v širším kontextu p�vodn� ozna�oval um�ní a v�du, jak �ídit vojenské 

operace (viz Kutscherauer 2007). Nap�íklad Ott�v slovník nau�ný definuje strategii 

jako „um�ní a v�du vojev�dce, nauku o válce a jejím vedení ve velkém slohu, 

um�ní velmi obsáhlé a nesnadné“. V pr�b�hu 20. století a zejména po druhé 

sv�tové válce však pronikaly strategické postupy pozvolna z vojenství do 

nevojenských disciplín, zejména do systémových p�ístup� a do �ízení, a staly se 

jejich neodd�litelnou sou�ástí. Již od po�átku, kdy byly uplat	ovány strategické 
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postupy v civilním život�, p�inášeli systémoví i ekonomi�tí teoretikové r�zná pojetí 

strategie. Proto dnes existuje velké množství jejich definic.  

 

Nap�íklad A. Chander definoval strategii jako „Ur�ení základních 

dlouhodobých cíl� subjektu, zp�sobu jejich dosažení a alokace zdroj� nezbytných 

pro uskute�n�ní t�chto cíl�". J. B. Quinn vnímá strategii jako "model nebo plán, 

který integruje hlavní cíle subjektu, politiky a aktivity do soudržného celku". W. F. 

Glueck tvrdí, že strategie je "jednotný, souhrnný a integrovaný plán, který je 

navržený, aby zabezpe�il dosažení základních cíl� subjektu" (viz Kutscherauer 

2007, s. 12). 

 

Na základ� spole�ných znak� t�chto definic lze tedy obecn� �íci, že 

strategie je zp�sob identifikace (stanovování) a dosahování cíl�. Dle teorie 

strategického �ízení jsou rozlišována r�zná pojetí strategie, zejména podle 

filozofie, z níž vychází a p�ístup�, jimiž je formována. Je definováno n�kolik 

základních pojetí. Tyto v teoretické rovin� definované �isté formy strategie lze v 

�ídící praxi izolovan� st�ží nalézt, zpravidla jde o jejich kombinaci. Obzvlášt� to 

platí pro strategické �ízení region� a obcí (viz Kutscherauer 2007, s. 12):  

 

Strategie jako p�irozený výb�r – založena na p�edpokladu, že subjekty jsou 

vystavené mohutnému tlaku prost�edí a jsou nuceny se ustavi�n� p�izp�sobovat 

vn�jším zm�nám.  

Strategie jako plán – strategie vzniká jako výsledek systematických forem 

plánování.  

Strategie jako posloupnost díl�ích krok� – je adaptivním p�ístupem, narozdíl od 

p�irozeného výb�ru d�sledn� �ízeným.  

Strategie jako kultura – je vnímána jako p�ístup, který je založený na 

zkušenostech, invenci, p�edpokladech a p�edstavách reprezentant� subjektu.  

Strategie jako politika – vzniká po množství vnit�ních st�et�, ve kterých 

akté�i (jednotlivci nebo skupiny) vyjednávají o svých zájmech a p�ijímají 

kompromisy.  

Strategie jako vize – této form� strategie dominuje jednotlivec nebo skupina, 

která disponuje ur�itou vizí, kam se subjekt m�že, resp. by se m�l dostat.   
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1.1.1 Strategické �ízení ve ve�ejném sektoru 

Dle Kašpa�íkové (2004) d�ležitost strategického managementu v 

organizacích ve�ejné správy je dána p�edevším tím, že strategické plánování 

umož	uje identifikovat trendy a faktory ovliv	ující místní prost�edí v kraji nebo 

obci, udržet a podpo�it základní znaky, silné stránky komunity a prost�edí, i když v 

okolí dochází k �ad� ekonomických, politických a sociálních zm�n. Také umož	uje 

podporovat ekonomický rozvoj a p�ipravit podmínky pro p�ilákání investor�.�

 

Principy strategického managementu kraje nebo obce jako typ� organizací 

p�sobících ve ve�ejném sektoru  vycházejí z princip� strategického managementu 

v podnikatelském prost�edí. Význam strategického managementu ve ve�ejném 

sektoru se však zvyšuje také v souvislosti s možnostmi kraj� a obcí získávat 

externí zdroje financování.  

 

Strategický management ve ve�ejném sektoru se liší od strategického 

managementu soukromého sektoru mnoha charakteristikami: cíle jsou 

komplexn�jší (pokrývají r�zné aktivity kraje nebo obce) a jejich realizace n�kdy 

p�esahuje jedno volební období. Pojem zákazníci je ve ve�ejném sektoru chápán 

ší�e (jsou to spot�ebitelé, uživatelé služeb a produkt� kraje nebo obce). Do 

strategického rozhodování zasahují politické vlivy a vliv celkového politického 

prost�edí a jeho stability. �asové období pro definování a realizaci strategie je 

v podmínkách ve�ejného sektoru ovlivn�no volbami, po kterých se chopí moci noví 

politikové s jinými názory a prioritami. I p�es tyto zm�ny ve vedení by jednotlivé 

strategické plány na sebe m�ly navazovat. Dalším rozdílem je dle Lednického 

(2003) zp�sob financování strategie: zatímco v soukromém sektoru (podnicích) se 

využívají vlastní prost�edky, ve ve�ejném sektoru se jedná o rozpo�et obce a 

dotace státu. 

 

Kašpa�íková (2004) uvádí, že spektrum zainteresovaných osob je ve 

ve�ejném sektoru širší než v sektoru soukromém. T�mito osobami jsou myšleni 

jednotlivci, skupiny, organizace, kte�í od kraje �i obce n�co o�ekávají a zárove	 

mohou ovlivnit strategické cíle a zejména jejich realizaci. K zainteresovaným pat�í 
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ob�ané – voli�i, ob�ané žijící v obci, pracovníci místní samosprávy, politická 

reprezentace, jiné organizace aktivní v obci, podnikatelé atd. Dle Lednického 

(2003) je p�edpokladem úsp�chu každé strategie dosažení konsensu t�chto 

zainteresovaných skupin, sou�asn� je však nutná spolupráce všech, aby bylo 

vytý�eného cíle dosaženo. Dalším podstatným znakem je to, že existuje 

konkurence  p�i získávání zdroj�. 

 

Jedním z klí�ových prvk� ve strategickém managementu kraje �i obce, jak 

již bylo nazna�eno, je široké zapojení ve�ejnosti do p�ípravy strategie, 

strategický plán nem�že být pouze interním dokumentem místních p�edstavitel�. 

Toto zapojení m�že mít nap�. formu dotazníkových pr�zkum� na za�átku 

strategického procesu; ob�ané se také �asto ú�astní záv�re�ného projednávání 

strategických zám�r�. Široká ve�ejnost je d�ležitým zainteresovaným subjektem, 

ale též "uživatelem – zákazníkem" výstup� strategie. Zapojení široké ve�ejnosti do 

diskuse o strategii je nezbytné zejména u strategie pro oblast sociální, kde práv� 

široká ve�ejnost je ve finále hlavním uživatelem výstup� této strategie. 

 

Strategický management a strategické rozhodování na úrovni místní 

ve�ejné správy musí být v souladu s funkcemi a kompetencemi samosprávy, které 

vyplývají z legislativy a z pot�eb konkrétního prost�edí kraje �i obce. Musí být 

schopen reagovat na unikátní místní pot�eby a problémy, protože strategické 

cíle jsou ovlivn�ny typem regionu (zem�d�lský, pr�myslový region, rozvojová 

oblast), demografickou, vzd�lanostní a kvalifika�ní  strukturou obyvatelstva, 

nezam�stnaností a dalšími faktory. Dále by m�l využívat unikátní místní podmínky 

(konkrétní podmínky kraje �i obce mohou být d�vodem pro specifické sportovní, 

turistické a kulturní aktivity, ale nap�. také pro rozvoj konkrétních 

pr�myslových  projekt�). D�ležitou sou�ástí strategického managementu ve�ejné 

správy je respektování místních, lidských, materiálních a finan�ních zdroj�. 

Strategické zám�ry kraje nebo obce musí být v souladu se zdroji, které má kraj �i 

obec k dispozici nebo které m�že získat (nap�. granty �i jiné externí finan�ní 

zdroje). 
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1.1.2 Proces strategického �ízení  

Strategické �ízení je složitý interaktivní proces, kladoucí velké odborné i 

lidské nároky na všechny jeho aktéry. Proces strategického �ízení od deklarace 

zám�ru po jeho realizaci zahrnuje velké množství vzájemn� provázaných aktivit. 

Lze je obecn� rozd�lit do t�í základních fází. Jsou jimi:  

 

1. strategická analýza  

2. návrh (tvorba) strategie  

3. implementace (realizace) strategie (viz Kutscherauer 2007, s. 13–14).  

 

Strategická analýza je d�ležitou sou�ástí procesu strategického �ízení, 

nebo� vytvá�í výchozí poznatkovou základnu, která umož	uje pochopení problém� 

strategie v organizaci (v kraji, mikroregionu, obci). Jejím výsledkem by m�lo být 

poznání k jakým zm�nám dochází a jak ovliv�ují region a jeho aktivity, jaké jsou 

zdroje a kvalifikace regionu a zda mohou být základem n�jakých zvláštních výhod 

nebo vytvo�it nové možnosti, jaké jsou aspirace lidí a skupin, spojených s 

regionem – ob�an�, politik�, podnikatel�, manažer�, vlastník� a dalších, zejména 

t�ch, kte�í jsou potenciálními investory – a jak tyto skupiny ovliv�ují budoucí vývoj 

regionu.  

 

Ú�elem strategické analýzy je tedy formulovat klí�ové vlivy na sou�asný a 

budoucí vývoj regionu a možnosti, jaké jsou z hlediska vnit�ního i vn�jšího 

prost�edí a kvalifikací regionu dostupné. Strategická analýza by m�la být ú�elová, 

svým pojetím dynamická a charakterem problémov� orientovaná. 

 

Návrh (tvorba) strategie je klí�ovou, inven�ní fází procesu. Sestává 

obvykle nejprve z identifikace základních atribut� (podstatných znak�) 

strategického zám�ru – kde jsme a kam se chceme dostat. Následuje hledání, 

vytvá�ení a formulování možných variant cest k dosažení globálního cíle strategie, 

a posledním krokem je zhodnocení variant a výb�r strategických možností, což 

zahrnuje stanovení strategických cíl� a cest jejich dosažení. 
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Volba strategie vychází ze strategické analýzy. Na základ� analýzy jsou 

definovány varianty strategie, strategické možnosti. Cílem procesu strategie tedy 

není navrhnout pouze jednu variantu strategického vývoje kraje �i obce, 

ale  naopak navrhnout n�kolik variant a tyto varianty navzájem posoudit podle 

p�edem definovaných kritérií (viz Kašpa�íková 2004). K metodám pro posuzování 

strategických možností pat�í: 

 

Subjektivní metoda  – odpovídá na otázky typu: 

• Využívá tato varianta strategie silné stránky kraje (obce)? 

• Do jaké míry �eší slabé stránky? 

• Jaká je reálná šance tuto variantu zavést v požadovaném �ase? 

• Je strategie akceptovatelná pro klí�ové zainteresované? 

 

Benchmarking – je metodou porovnání varianty strategie s tzv. "best 

practices", tedy porovnáním s jinou organizací stejného typu (nap�. jiným krajem, 

obcí, i v zahrani�í) nebo porovnání vybraných parametr� s organizacemi i mimo 

oblast ve�ejné správy. 

 

Implementace (realizace) strategie se zabývá nejširším kontextem 

p�evodu strategie do praxe. Musí srozumiteln� a kontrolovateln� stanovit zp�sob 

realizace strategických cíl� pomocí postup� a metod stanovených v taktické fázi, 

úkoly, které je t�eba provést, manažerskou zodpov�dnost za úsp�šné uvedení 

strategie do praxe, zm�ny v �innosti a organiza�ní struktu�e regionu nezbytné pro 

realizaci strategie, pot�eby adaptace souvisejících systém� využívaných resp. 

majících bezprost�ední vztah k �ízení regionu. Dále musí být ur�ena odpov�dnost 

jednotlivých organiza�ních útvar� regionu, definován zp�sob informa�ního 

zabezpe�ení procesu a zdrojové a personální zajišt�ní realizace celé strategie. 

Sou�ástí realiza�ní fáze je i ur�ení zp�sobu provád�ní monitoringu pr�b�hu 

realizace a dosažených výsledk� strategie a zp�sob realizace zp�tné vazby. 

Strategie by také m�la být využita pro zlepšování resp. vytvá�ení image regionu. 
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1.2 Základní strategie rozvoje m�st a region� 

Koncepce a programy sociálního a ekonomického rozvoje jako strategické 

rozvojové dokumenty by m�ly vycházet z existujících strategií regionálního a 

lokálního rozvoje. Na základ� teorií regionálního (m�stského) r�stu a rozvoje jsou 

nej�ast�ji uvád�ny dv� základní rozvojové strategie (viz Ježek 1998) – exogenní a 

endogenní strategie. Zatímco exogenní strategie r�stu je zam��ená na externí 

rozvojové impulsy (staví na mobilit� výrobních faktor�: práce, kapitálu a inovací), 

endogenní strategie vychází z aktivizace (mobilizace) a rozvoje regionálního 

potenciálu. 

1.2.1 Exogenní strategie 

Exogenní strategie je již klasickou metodou v p�ístupu k m�stskému a 

regionálnímu rozvoji. Roste prostorová polarizace a zv�tšuje se konkurence mezi 

m�sty resp. regiony, což vede k zost�ující se situaci na pracovním trhu, projevující 

se v „boji“ o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Konkurence se týká také boje o 

lokalizaci podnik� s inova�ním potenciálem, o p�ilákání turist� apod.  

 

Exogenní strategie bývá v�tšinou zam��ena na cílenou podporu usídlování 

nových podnik�, filiálek nadnárodních korporací, �i na podporu exportní 

schopnosti regionálních podnik�. Cílem této strategie je získat konkuren�ní 

výhodu metodou p�ilákání mimoregionálních zdroj�: vysoce kvalifikované pracovní 

síly, dostate�ného množství kapitálu a inovací. Zam��uje se p�edevším na 

pr�myslové podniky, jejichž konkurenceschopnost je založena na kapitálu a 

moderních výrobních technologiích (elektronika, informa�ní a komunika�ní 

technologie, biotechnologie, genové technologie atd.). Jedním ze základních 

p�edpoklad� pro realizaci této strategie je p�íznivá geografická poloha m�sta a 

také napojení na meziregionální a mezinárodní dopravní a komunika�ní sít�. 
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1.2.2 Endogenní strategie 

Tato strategie vychází z m�stského (regionálního) potenciálu. Cílem 

endogenní rozvojové politiky je využívat a dále rozvíjet regionální potenciál. Pod 

tímto pojmem rozumíme p�írodní zdroje, kapitál, infrastrukturu, pracovní síly (jejich 

kvalifikaci, znalosti, podnikatelskou aktivitu), kulturní potenciál atd. 

 

Rozvoj m�sta �i regionu v dnešním pojetí již není chápán pouze jako 

ekonomický r�st, hlavním cílem je zlepšování životních podmínek pro obyvatele 

m�sta. Tento cíl by m�l spl	ovat podmínky udržitelného rozvoje m�st a region�. 

Velký význam je v této souvislosti p�isuzován projekt�m zam��eným na využívání 

netradi�ních zdroj� energie a na životní prost�edí. Udržitelný rozvoj je založen na 

tom, že krom� ekonomické dimenze je nutné respektovat také ekologickou a 

sociokulturní rozvojovou dimenzi. Pokud bude rozvoj m�sta založen na realizaci 

spole�ných zájm� obyvatel, podnik� a dalších nezbytných aktér� rozvoje, nebude 

docházet k nespokojenosti, která by byla d�vodem zvýšené emigrace 

obyvatelstva, bankrot� �i p�emís�ování lokálních podnik�. 

  

Endogenní strategie rovn�ž vychází z poznání, že lokální akté�i jsou sami 

nejlépe schopni stanovit strategické cíle a kontrolovat rozvojový proces. Místní 

akté�i (obyvatelé, podnikatelé, politici) jsou považováni za hnací sílu m�stského 

(resp. regionálního) rozvoje. D�ležitá je p�itom inova�ní schopnost v nejširším 

smyslu a procesy kolektivního u�ení (koncept tzv. u�ícího se m�sta �i regionu). 

Dle Lednického (2003) je ekonomický rozvoj všeobecn� považován za d�ležitý pro 

všechny obce a proto se �ím dál více stává p�edm�tem zájmu p�edstavitel� obcí. 

Je zapot�ebí vytvá�et vhodné podmínky pro možný rozvoj aktivit podnikatelských 

subjekt�, které pomohou obec ekonomicky oživit. 

 

Ekonomický rozvoj je orientován na modernizaci lokálních podnik�, 

zejména na jejich restrukturalizaci, konkurenceschopnost a inova�ní aktivitu. 

Cílem této rozvojové strategie je diverzifikovaná hospodá�ská struktura (viz Ježek 

1995). Velký význam je p�isuzován rozvoji malého a st�edního podnikání. Podpora 

je zam��ena na konkurenceschopnost a inova�ní aktivitu t�chto podnik�. 
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Významným prvkem je vytvá�ení nejr�zn�jších informa�ních a koopera�ních sítí 

(networking, vytvá�ení klastr�).  

 

P�edpokladem endogenní strategie je, že se na m�sto nepohlíží pouze jako 

na územn�-administrativní celek, ale jako na celek, jehož celistvost vytvá�ejí vedle 

ekonomických a sociálních vazeb také spole�ná kultura a historie, identita a 

spole�né zájmy všech aktér� rozvoje. „Rozvoj“ se zde nechápe jen jako 

hospodá�ský rozvoj, ale jako kvalitativní zlepšení ekonomické struktury a životních 

podmínek (viz Maier, Tödtling 1998).  
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1.3 Strategický plán jako nástroj strategického �ízení rozvoje 

obce  

1.3.1 Charakteristika strategického plánu 

Strategické plánování obce, které je ur�itou modifikací 

strategického plánování podniku, je rámcov� vyty�eno zákonem o obcích 

�.128/2000 Sb. Strategický plán obce v podmínkách �R náleží do soustavy 

dokument� na podporu regionálního rozvoje (viz Kutscherauer 2007, s. 45–46), 

které se z hlediska �asového ur�ení na dokumenty strategické (dlouhodobé, 

p�esahující jedno volební období), programové (st�edn�dobé, nep�esahující jedno 

volební období) a opera�ní (krátkodobé, nep�esahující 1 rok). Z hlediska �ídícího 

subjektu jsou tyto dokumenty ur�ené pro regionální úrove� (kraj, Region 

soudržnosti) nebo municipální úrove� (m�sto, obec, svazek obcí). 

 

Strategické dokumenty na regionální úrovni tvo�í Strategie rozvoje kraje, 

což je základní strategický dokument, který orientuje další rozvoj kraje na 

vymezené období, Územní plán velkého územního celku jakožto základní 

strategický dokument, který vymezuje další rozvoj území velkého územního celku 

na vymezené období, a Strategie rozvoje oblasti „x“ kraje – díl�í „nepovinný“ 

strategický dokument, který orientuje další rozvoj dané oblasti kraje (hospodá�ství, 

inova�ní podnikání, vzd�lávání, ochrany p�írody apod.) na vymezené období. 

 

Strategické dokumenty na municipální úrovni tvo�í Strategický plán 

rozvoje obce a Územní plán obce, což je základní strategický dokument, který 

ur�uje urbanistické �ešení rozvoje území obce na vymezené období. 

 

Mezi programové dokumenty na regionální úrovni pat�í Program rozvoje 

kraje. Je to základní taktický dokument, který konkretizuje strategické cíle a 

rozvojové aktivity ve form� konkrétních opat�ení a projekt�, ur�uje jejich nositele a 

stanoví zp�sob financování a implementace. Dále sem pat�í Regionální opera�ní 

program, základní taktický dokument pro regiony NUTS-2, který rozpracovává ty 
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problémové celky strategií do priorit a opat�ení, pro které je požadováno 

spolufinancování ze zdroj� EU. Program rozvoje oblasti „y“ kraje je díl�í 

„nepovinný“ taktický dokument, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové 

aktivity dané oblasti kraje (podpora podnikání, podpora inovací, v�dy a výzkumu, 

odpadové hospodá�ství, ochrana ovzduší apod.) ve form� konkrétních opat�ení a 

projekt�, ur�uje jejich nositele a stanoví zp�sob financování a implementace. 

Rozpo�tový výhled kraje nebo obce je základní taktický dokument, kterým jsou 

alokovány zdroje, p�edevším finan�ní, pro st�edn�dobé období. 

 

V p�ípad� programových dokument� na municipální úrovni se jedná o 

Program rozvoje oblasti „z“ obce, což je díl�í „nepovinný“ taktický dokument, 

který formuluje cíle a rozvojové aktivity dané oblasti obce, nap�. podpora 

podnikání, podpora inovací, v�dy a výzkumu, rozvoj bydlení, sociálních služeb, 

ochrany ŽP, pé�e o bezpe�nost, program kulturních, sportovních a spole�enských 

akcí, ve form� konkrétních opat�ení a projekt�, ur�uje jejich nositele a termíny a 

stanoví zp�sob financování a implementace. 

 

Mezi opera�ní dokumenty na regionální a municipální úrovni pat�í 

Projektový zám�r – opera�ní dokument ve form� projektové žádosti, kterým jsou 

specifikovány základní cíle a charakteristiky budoucího projektu, Projekt, základní 

opera�ní dokument, který napl	uje rozvojovou aktivitu hmotným i nehmotným 

výstupem, p�i�emž dosažení tohoto výstupu je vymezeno v �ase (je stanoven 

okamžik zahájení a ukon�ení projektu) spolu se stanoveným rozpo�tem a 

pot�ebou zdroj� s tím, že musí být ekonomicky pr�kazné. Je charakterizován 

jedine�ností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou a rizikem. Dále Plán, 

základní opera�ní dokument, který stanoví úkoly a zp�soby jejich dosažení v�etn� 

�asové posloupnosti a nezbytných náklad�, a Rozpo�et, což je základní opera�ní 

dokument, kterým jsou alokovány zdroje, p�edevším finan�ní. K hlavním druh�m 

rozpo�t� regionálních a municipálních orgán� pat�í nákladové rozpo�ty a 

investi�ní rozpo�ty. 

 

Základním krokem a nástrojem k �ízení udržitelného využívání zdroj� a 

rozvoje obce, m�sta a regionu je kvalitní strategický plán spolu s následnými 

ak�ními plány a systémem ukazatel� napl�ování cíl�. Strategický plán rozvoje 
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obce je sou�ástí strategicko-taktické a realiza�ní fáze rozvoje obce. Je to základní 

st�edn�dobý až dlouhodobý dokument strategického �ízení, který spolu s 

rozpo�tem napomáhá managementu obcí. Deklaruje dlouhodobé cíle rozvoje 

obce, vymezuje základní cesty (priority) jejich dosažení a zakládá kontinuitu 

jeho rozvoje na 10 – 15 let. Jeho návaznost na ostatní strategické dokumenty 

vyšších úrovní není jen systémový požadavek, ale hlavn� pot�eba zajistit i na 

úrovni obcí vícezdrojové financování jejich rozvojových aktivit (viz Kutscherauer 

2007). 

 

Klí�ový význam strategického plánu je zejména v tom, že �eší problémy 

dlouhodob� a komplexn� (viz Hrabalová 2004). Pomáhá dosáhnout konsensu v 

hlavních otázkách, které obec, m�sto, území musí �ešit a umož	uje optimáln� 

využívat zjevné i skryté lidské, finan�ní a další zdroje. Neomezuje se jen na 

plánování budoucí podoby a cíl� organizace, ale zahrnuje i reagování na budoucí 

vývoj vn�jšího prost�edí.  

1.3.2 Cíle strategického plánování  obcí 

Hlavním cílem zpracování strategického plánu rozvoje obce je obecn� 

návrh promyšlené množiny opat�ení na podporu ekonomického a sociálního 

rozvoje obce, která je realizovatelná dostupnými finan�ními zdroji (v�etn� 

zdroj� EU), pro ur�ené období (viz Kutscherauer 2007). Strategický plán však 

zahrnuje rovn�ž sm�ry rozvoje a odpovídající opat�ení nefinan�ní povahy, jako 

jsou politiky, nástroje, organiza�ní úkoly, politická podpora apod. Strategický plán 

by m�l sloužit p�edevším jako podklad pro zapojování ob�an� a podnikatel� do 

rozvojových aktivit obce a sestavování obecních rozpo�t�. 

 

Lednický (2003) uvádí, že r�zné subjekty, zabývající se strategickým 

plánováním, vidí jeho cíl pon�kud odlišn�. Tak nap�íklad ekonomové vidí cíl 

v ekonomickém rozvoji a strategické plánování definují jako „systematický zp�sob, 

jak organizovat zm�ny a vytvá�et v celé spole�nosti široký konsensus na spole�né 

vizi pro lepší ekonomickou budoucnost“. Podle sociálních geograf� je strategické 

plánování „soubor postupných a zcela konkrétních krok�, které povedou ke 
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zlepšení sociáln� ekonomického prost�edí v celém �ešeném území“. Oproti tomu 

ekologové chápou strategické plánování jako nástroj procesu, který vede 

k zajišt�ní dobré a udržitelné kvality života a životního prost�edí v ur�itém území 

(obec, m�sto, region). 

 

Strategický plán podle Kutscherauera (2007) hraje klí�ovou úlohu p�i 

zajiš�ování podpory municipálního rozvoje v �eské republice. Je také prost�edkem 

k maximálnímu využití potenciálu m�sta (zpracované dokumenty, lidské zdroje 

atd.) a k posílení jeho schopnosti absorbovat finan�ní prost�edky Evropské unie. 

Tím je možno zvýšit jeho konkurenceschopnost v tomto sm�ru a díky tomu získat 

co nejvíce t�chto prost�edk� na realizaci projekt�, které p�isp�jí k napln�ní 

stanovených cíl�. 

 

Nezbytným p�edpokladem úsp�chu je, aby strategický plán �erpal ze 

znalostí místních �initel� a špi�kových odborník�, kte�í jsou nejlépe informováni o 

místních pot�ebách a potenciálu. Má umož	ovat místním �initel�m orientovat 

budoucí ekonomický a sociální rozvoj vlastní obce a kontrolovat jeho sm�r a 

v neposlední �ad� sloužit jako podklad pro vypracování strategických a 

programových dokument� na úrovni kraje. Jedním z významných úkol� 

strategického plánu rozvoje obce je vnést do jejího vývoje ur�itou kontinuitu. Proto 

je zcela nezbytné, aby proces p�ijetí plánu probíhal na konsensuálním principu, to 

znamená na základ� všeobecné politické dohody všech relevantních politických sil 

v obci.  

1.3.3 Dimenze strategického plánu rozvoje obce  

Dle Kutscherauera (2007) má strategický plán rozvoje obce svou 

spole�enskopolitickou, systémovou a v�cnou dimenzi, které p�sobí navzájem 

synergicky, a tudíž nelze stanovit, která je významn�jší. Jejich provázaná 

existence p�sobí akcelera�n� – efekty násobí, absence kterékoliv z nich naopak 

p�sobí retarda�n�, neboli efekty omezuje. Tyto dimenze jsou charakterizovány 

následovn�:  
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Spole�ensko-politická dimenze – znamená to, že strategický plán je 

všeobecnou dohodou s relevantními politickými silami a ob�any o tom, kam má 

obec v horizontu Strategie dosp�t.  

Systémová dimenze – strategický plán je nástrojem strategického �ízení 

obce a zapadá do soustavy strategických a programových dokument� �eské 

republiky. 

V�cná dimenze – strategický plán je obsahov� orientován na klí�ové 

problémy a priority dlouhodobého rozvoje obce. 

1.3.4 Vazba na jiné rozvojové dokumenty 

Strategický plán obce by m�l být nad�azen dokument�m vypracovávaným 

obcí pro jiné ú�ely, jako nap�. zdravé m�sto, rozvoj venkova apod. Pokud 

strategický plán není zpracován a teprve se p�ipravuje, m�l by rozvojové aktivity z 

t�chto dokument� zahrnout nebo p�ehodnotit. Mezi dokumenty na úrovni kraje a 

národní úrovni a strategickým plánem obce existuje p�ímá obsahová oboustranná 

vazba (viz systémová dimenze) s tím, že SP obce by m�l respektovat n�které 

priority a opat�ení na úrovni kraje a na národní úrovni. Na druhé stran� by m�l 

však také p�ispívat k obohacení t�chto „vyšších“ dokument�.  

 

Co se tý�e vazby na územní plán obce, podle Šilhánkové (2002) existují 4 

modely vztah� mezi územním plánem a strategií územního celku: 

• strategický plán a územní plán v��i sob� nemají žádnou vazbu; 

• strategický plán p�edchází zpracování územního plánu; 

• strategický plán následuje po zpracování územního plánu; 

• strategický plán a územní plán jsou zpracovávány sou�asn�. 

 

První možnost, tedy neexistence vazby, je ta nejmén� vhodná, avšak 

Šilhánková uvádí, že též nej�ast�jší, zejména na úrovni menších m�st a obcí. 

Naopak p�ípad, kdy strategický plán a územní plán vznikají sou�asn�, je 

nejvhodn�jší a doporu�ovaný. Jednotlivé kroky tvorby strategického plánu a 

územního plánu by se m�ly vzájemn� prolínat a dopl	ovat, a oba dokumenty by 

se tak m�ly stát „partnery“ p�i harmonizaci rozvoje obce �i m�sta. 
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1.3.5 Struktura a proces tvorby strategického plánu obce 

Metodika STROM [19] doporu�uje následující postup prací p�i tvorb� 

strategického plánu obce:  

 

1) Prvním krokem p�i p�íprav� strategického plánu obce je vytvo�ení 

komise pro strategický rozvoj obce a výb�r zpracovatele. V komisi by m�li být 

zastoupeni starosta, jeho zástupci, odborní pracovníci obce, zástupci významných 

podnik�, zástupci malého a st�edního podnikání, škol, kultury, technické a sociální 

infrastruktury. 

 

2) Provede se analýza sociáln�-ekonomické situace obce (profil obce; 

podrobn�ji viz kapitoly 1.3.6 a 1.4.4). 

 

3) Následuje sestavení pracovních skupin a SWOT analýza obce. Je to 

standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatk� o nejr�zn�jších 

objektech zkoumání. Zahrnuje charakteristiku silných a slabých stránek 

zkoumaného objektu a jeho možných p�íležitostí a ohrožení. Slouží jako základ 

pro zam��ení celého strategického plánu obce a taktéž pro formulaci strategických 

cíl� a následn� priorit, opat�ení a rozvojových aktivit. SWOT analýza by m�la být 

také východiskem pro stanovení pozice obce ve srovnání s jinými obcemi, 

zejména v sout�ži o investice a pracovní místa. 

 

4) Ur�ení vize obce a globálního cíle. P�edpokladem úsp�šnosti p�i 

p�íprav� strategického plánu je dob�e formulovaná vize obce a k ní adekvátn� 

stanovený globální rozvojový cíl. Vize obce by m�la být celostním pohledem na 

obec. V sev�ené form� by m�la charakterizovat výchozí situaci obce, a kam se 

chce obec v horizontu strategického plánu dostat (co jsme a �ím chceme být). K 

vytvo�ené rozvojové vizi je t�eba stanovit globální cíl vymezující základní cestu a 

výsledek rozvojového procesu. Tyto dva kroky nebývají vždy do strategického 

plánu zahrnovány. Je to však chyba, protože mohou pomoci zúžit záb�r prací na 

strategickém plánu tím, že poskytují orientaci dalších prací jen na vymezené 

relevantní problémy. 
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5) Následuje výb�r problémových okruh� a formulace strategických 

cíl�. Jedná se o nejvýznamn�jší a zárove	 nejnáro�n�jší �ást strategického plánu. 

Vyžaduje rozsáhlou a v�cn� argumentovanou diskusi v pracovních skupinách a 

v p�ípad� názorových rozdíl� musí být hledán konsensus. Typickými okruhy, které 

jsou zpravidla identifikovány a �ešeny v obcích, jsou
 image obce, doprava a 

infrastruktura v�. podnikatelské, životní prost�edí a kvalita života v obci, sociální 

rozvoj, vzd�lanost, kultura, hospodá�ství obce, turistika a cestovní ruch, 


zam�stnanost a trh práce �i malé a st�ední podnikání. Strategické cíle obce se 

odvozují z vize obce a navazuje na výb�r problémových okruh�.  

 

6) Posléze dochází k navrhování priorit, opat�ení a rozvojových aktivit. 

Tato fáze p�edstavuje vyvrcholení procesu sestavení strategického plánu obce. 

Jde o napln�ní formulovaných strategických cíl�, tj. nalezení cest, jakými budou 

formulované cíle dosaženy. Ke každému stanovenému strategickému cíli je 

obvykle navrženo více priorit a pro každou prioritu více opat�ení (tj. zp�sob� 

napln�ní dané priority). Tato opat�ení musí být reáln� dosažitelná. Následn� jsou 

navrženy rozvojové aktivity, které p�i realizaci zpravidla vyústí do projekt� a které 

ur�ují, jak se jednotlivá opat�ení budou napl	ovat. Ke každému opat�ení bývá op�t 

zpravidla p�i�azena �ada rozvojových aktivit. Následn� musí být proveden výb�r 

t�ch nejd�ležit�jších. Selekce bývá obtížná, p�esto musí být p�ísná a d�sledná. 

 

7) Sou�ástí strategického plánování je také finan�ní ocen�ní všech 

opat�ení a aktivit, což bývá provedeno jako odhad finan�ní náro�nosti 

rozvojových aktivit a opat�ení jako celku. Následuje zhodnocení zdroj� a jejich 

alokace podle stanovených priorit a opat�ení. Také probíhá zhodnocení možnosti 

financování rozvojových aktivit z regionálních opera�ních program�.  

 

8) Pokud není strategický plán odsouhlasen, jsou provedeny nezbytné 

korektury. Poté je strategický plán schválen obecním zastupitelstvem a je 

zahájena jeho realizace. 
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1.3.6 Obsahové zam��ení socioekonomické analýzy obce 

Dle metodiky STROM by posouzení obce m�lo být provedeno v globální 

sociáln�-ekonomické rovin� a zam��eno na její p�edcházející vývoj a sou�asnou 

situaci. Tím je zárove	 vymezeno základní obsahové zam��ení analýzy. Obec by 

tedy m�la být analyzována z t�chto základních aspekt�: 

 

• ekonomické �innosti 

• sociální struktura a sociální služby 

• infrastruktura 

• životní prost�edí 

• �initelé 

 

U ekonomických �inností by m�ly být zejména zkoumány: 

• pr�myslové a stavební �innosti 

• zem�d�lské �innosti, lesnictví a vodní hospodá�ství 

• obchodní a jiné �innosti výrobní povahy 

• výrobní služby 

• služby cestovního ruchu 

 

Posouzení sociální struktury a sociálních služeb by m�lo zahrnout: 

• demografickou analýzu a sociálních diferenciaci obyvatel obce 

• strukturu zam�stnanosti a vývoj situace na trhu práce 

• životní styl (um�ní, sport, volný �as, zvyky a tradice apod.) 

• sociální služby a infrastruktura, zejména vzd�lávací, kulturní a zdravotnické 

• �innosti, �innosti související s volným �asem, rekreací a sportem apod. 

 

U infrastruktury by m�la být analýza zam��ena na: 

• dopravní infrastrukturu, telekomunikace 

• surovinové a energetické zdroje 

• bydlení, ve�ejné služby, urbanistická organizace 

• disponibilní plochy, budovy a stavby vhodné pro nové podnikatelské 

aktivity¨ 
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V p�ípad� životního prost�edí by m�ly být analyzováno: 

• ovzduší, voda, p�da (v�. t�žby nerostných surovin, poddolovaných území, 

radiace) 

• odpady 

• pé�e o krajinu (chrán�ná, devastovaná a nep�ístupná území, ÚSES) 

• nejv�tší zne�iš�ovatelé 

 

Co se tý�e �initel�, je t�eba identifikovat: 

• všechny aktéry, kte�í pozitivn� zasahují, resp. by mohli zasahovat do vývoje 

obce (státní správa, místní správa, sdružení, korporace, charitativní, 

humanitní a kulturní instituce, apod.) a analyzovat jejich stav, vykonané 

práce, finan�ní možnosti apod. 

1.3.7 Ú�astníci tvorby strategického plánu 

Jelikož jednou z nejd�ležit�jších a nezastupitelných pravomocí voleného 

managementu je rozhodování o další orientaci a cestách rozvoje obce, nem�lo by 

se stávat, že toto rozhodnutí zastupitelstvo deleguje na n�jaký jiný 

subjekt. Bohužel se ješt� v �eské praxi tvorby strategických a programových 

dokument� stává, že se p�íslušné zastupitelstvo, a týká se to práv� nej�ast�ji 

zastupitelstev obcí, této pravomoci zbaví zadáním vytvo�ení Strategických plán� 

profesionální firm�. Jedná se však o chybný krok. Je samoz�ejmé, že profesionální 

konzultant �i poradce m�že být velmi ú�inn� nápomocný metodicky, organiza�n� 

a svou zkušeností. Avšak cíle, vize a priority strategického plánu by m�ly být 

p�edevším vyjád�ením p�edstavy všech aktér� v kraji nebo obci a rozhodnutím 

zastupitelstva (viz Malinovský, Kutscherauer, Suchá�ek 2003). 

 

Mezi interní subjekty, které dále mohou významn� ovliv	ovat Strategii 

regionu �i obce, nebo se na její tvorb� a realizaci n�jakým dílem podílí, pat�í 

obyvatelstvo, podnikatelská sféra, návšt�vníci m�sta, instituce ve�ejného sektoru, 

vlastní místní územní orgány, spole�enské a zájmové skupiny a 

sdružení. Externími partnery jsou státní správa, regionální orgány, politické strany 
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a sdružení, zahrani�ní i domácí investo�i, mezinárodní zastupitelstva, 

nadace, fondy, masmédia, ve�ejnost. 

 

Na tvorb� strategického plánu rozvoje obce (mikroregion�) se 

bezprost�edn� podílejí tyto skupiny ú�astník� (viz Kolektiv, 2006): 

 

Samosprávné orgány obce (rada obce a obecní zastupitelstvo), 

p�edstavující základní �lánek politiky rozvoje obce. Jejich hlavním úkolem je 

koordinování a zpracování SP a schvalování výsledky hlavních krok� tvorby SP. 

Dále se podílejí na záv�re�ném provedení výsledného dokumentu, tj. 

Strategického plánu rozvoje obce. 

 

Strategická komise. Je z�izována obecním zastupitelstvem, jejím úkolem 

je koordinace a napln�ní principu partnerství p�i pln�ní úkol� rozvoje obce, 

odpov�dnost za výkon celkového �ízení tvorby SP i za realizaci jednotlivých 

postupových krok�, Také schvaluje díl�ích návrhy a p�edkládá výsledky hlavních 

krok� tvorby SP a záv�re�ného dokumentu ke schválení samosprávným orgán�m 

obce. 

 

Pracovní skupiny, které si z�izuje Strategická komise. Jejich hlavní náplní 

je odpov�dnost za p�ípravu a doporu�ení uceleného souboru opat�ení pro 

jednotlivé problémové okruhy a prezentace t�chto doporu�ení Strategické komisi. 

 

Zhotovitel SP je odborným zpracovatelem SP, kterého schvaluje obecní 

zastupitelstvo. Poskytuje odbornou pomoc ú�astník�m v procesu tvorby SP 

v obcích, odborn� usm�r	uje �innost pracovních skupin, zpracovává návrhy �ástí 

SP a p�edkládá je k projednání Strategické komisi. 
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1.4 Informace a data 

Data obecn� znamenají výroky popisující realitu. Krom� té vlastnosti, že 

charakterizují ur�itý jev nebo objekt, má také smysl zjiš�ovat, zda platí, �i nikoliv 

(viz Ke�kovský, Drdla 2003). Z hlediska rozhodování se informací stává každé 

sd�lení, zpráva �i data, usnad	ující dané rozhodování ve smyslu správnosti �i 

lepšího výsledku rozhodnutí. Informace jsou odvozovány z dat r�znými zp�soby, 

operacemi: výb�rem, �azením, sumarizací apod. V tomto pojetí jsou data vnímána 

jako potenciální informace – mohou, ale též nemusí z nich vzniknout informace. 

 

Pot�eba informací má mnoho d�vod�. Informace vytvá�ejí nezbytný 

p�edpoklad pro efektivní komunikaci a správné rozhodování ve všech sférách 

lidského života. Informace p�edstavuje cokoliv nehmotného, co �lov�k shledává 

smysluplným a užite�ným (viz Palmer, Weaver 2000). Je to výsledek 

vyhodnocování smyslových vjem�, zpracování nebo organizace dat. A�koliv je 

termín informace používán v b�žném život� stále �ast�ji, neexistuje jeho jednotná 

definice. Jeho význam se totiž m�že m�nit podle kontextu a úzce souvisí s dalšími 

tématy, jako je znalost, návod, komunikace nebo poznání. Informace jsou dnes 

považovány nejen za nezbytný p�edpoklad úsp�chu manažerských rozhodování, 

ale též za významný obchodní artikl, investi�ní oblast a p�íležitost pro podnikání. 

1.4.1 D�lení dat 

Data m�žeme d�lit dle r�zných hledisek. Z hlediska zdroj� dat d�líme data 

na primární a sekundární (Baránek, 2008). Primární data jsou shromaž�ována 

nov�, na míru �ešeného projektu. Pat�í zadavateli výzkumu, který je sám po�ídil 

nebo nechal po�ídit. Zdrojem primárních dat je zkoumaná jednotka, kterou 

p�edstavuje jednotlivec, domácnost, firma, maloobchodní prodejna, zdravotnické 

za�ízení, škola atd. Primární údaje se získávají venku, tj. tam, kde se zkoumané 

jednotky obvykle nacházejí.  
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Pro p�ímé informování ve�ejnosti se tato data využívají málo. D�vodem této 

skute�nosti je to, že tato data �asto nejsou (a nemohou být) ve�ejnosti p�ístupná, 

nebo� obsahují údaje soukromého �i dokonce osobního charakteru, na které se 

vztahuje p�íslušná zákonná ochrana. Pro laickou ve�ejnost také poskytují dosti 

nepodstatné informace, tudíž vyžadují následnou agregaci a odbornou interpretaci 

(viz Pitner, 2003). 

 

Oproti tomu sekundární data bývají zjiš�ována k jinému ú�elu, než je �ešený 

projekt. Jsou p�ístupná ve�ejn� bu� zdarma, nebo za úplatu. Jejich nevýhodou 

m�že být to, že vymezení zkoumaných jednotek, �as zkoumání, podrobnost 

informací a další atributy nemusí být z d�vodu sb�ru za jiným ú�elem v souladu 

s požadavky. Také informace v nich mohou být zastaralé. 

 

Z hlediska �asu se d�lí data na stavová – jsou to data, která mohou být 

sbírána a zachycují skute�nost v jednom �asovém okamžiku, a toková – data 

mohou být sbírána n�kolikrát v pr�b�hu období. 

 

Z hlediska rozsahu jejich m��itelnosti m�žeme d�lit data na kvantitativní 

a kvalitativní (Pitner, 2003). Kvantitativní data jsou z praktického hlediska p�i 

shromaž�ování a zpracování obvykle up�ednost	ována. P�estože mnoho 

informací p�irozen� vzniká jako kvalitativní, pro záznam, srovnávání a interpretaci 

se lépe hodí informace v �íselné, kvantitativní podob�. Metodiky získávání 

kvantitativních parametr� (monitoring, m��ení, následná agregace) jsou snáze 

standardizovatelné a ov��itelné. Nevýhodou kvantifikovaných údaj� je to, že lze 

jen st�ží zachytit jejich kvalitu, subjektivitu, chybí jim schopnost 

"samointerpretovatelnosti".  

 

Kvalitativní data jsou taková, která nelze vyjád�it pomocí �íselných údaj�. 

Obvykle bývají odrazem ur�itých pocit� nebo názor�. Není pevn� vymezeno, které 

termíny se pro vyjád�ení kvalitativních dat používají, ani p�esná sémantika t�chto 

používaných termín� (viz Pitner, 2003). Obecn� lze �íci, že se jedná o popis 

pomocí tvrzení v b�žném jazyce, za použití termín� specifických pro danou oblast. 

Kvalitativní informace je zejména pro laickou ve�ejnost snáze interpretovatelná.  
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1.4.2 Vlastnosti dat 

Nezbytným p�edpokladem toho, aby data a informace byly efektivn� 

využívány, je jejich ur�itá kvalita. Nelze o�ekávat, že u�iníme kvalitní rozhodnutí, 

pokud dostaneme informaci nap�íklad opožd�n�, nebo je-li nep�esná. Palmer a 

Weaver (2000) uvád�jí vý�et vlastností, které by kvalitní informace m�ly mít: 

 

Relevance: charakter informace by m�l odpovídat ú�elu, ke kterému bude 

informace využita. 

Správnost: informace by m�la být pravdivá a spolehlivá. Má mít 

odpovídající p�esnost, v n�kterých p�ípadech však m�že být pouze odhadována, 

�ada informací je proto prezentována nap�. pr�m�rnými hodnotami. 

V�asnost: informace je t�eba poskytovat v okamžiku jejich pot�eby, bez 

informací, které nejsou k dispozici, nelze d�lat d�ležitá rozhodnutí. Není však 

nutné platit za nadbyte�nou rychlost poskytování informací, nebo� p�ed�asné 

informace bývají �asto zapomenuty a dochází tak k jejich ztrát�. 

Aktuálnost: informace mají co nejlépe odrážet aktuální skute�nost, 

informace o skute�nostech v minulých obdobích nemají v mnohých p�ípadech již 

žádný význam pro rozhodování. 

Úplnost: k dispozici by m�ly být veškeré požadované informace, ne tedy 

pouze n�které z nich. Nedostate�ná znalost z toho d�vodu, že byly informace 

nekompletní, má na rozhodování neblahý vliv. 

P�im��enost: informace by m�ly být p�im��en� podrobné, p�ílišná 

podrobnost m�že být v mnoha p�ípadech spíše na škodu, protože zt�žuje 

p�ehlednost a tím pádem znesnad	uje získání t�ch informací, které skute�n� 

pot�ebujeme. Na druhou stranu užite�nost p�íliš hrubých informací je také 

zanedbatelná. 

Nákladová p�im��enost: dá se vyjád�it tím, jak dlouhou dobu �i jak velké 

náklady je nutné vynaložit vzhledem k užitku, který nám získaná informace 

poskytne. Pokud jsou tyto náklady p�íliš vysoké, nelze informaci hodnotit jako 

nákladov� p�im��enou a je neefektivní ji takto získávat. 
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V p�ípad� sociologických pr�zkum� obyvatelstva (viz další kapitoly) se lze 

setkat se dv�ma pojmy, a to validita a reliabilita. Jedná se o podmínky, které musí 

spl	ovat nástroje m��ení sociálních jev� (Nový a kol. 2006). Reliabilita znamená, 

že m��icí systém musí být stejnorodý s m��eným jevem a musí být opakovatelný 

(opakované m��ení v ur�itý moment ve stejných skupinách respondent� p�inese 

stejné výsledky). Validita podmi	uje to, že m��icí systém musí vypovídat o 

sledované realit� a v�rn� ji kopírovat. 

1.4.3 Ochrana dat 

Pot�eba ochrany dat vzniká ve stejné chvíli jako data samotná. Soubor dat 

�i data obecn� se stanou informací, mají-li n�jaký ú�el. Lze tedy také �íci, že 

informace jsou cenn�jší než data vzhledem k p�idané hodnot� v podob� ú�elu. 

Aby byla hodnota informací a dat zachována, je nutno tento soubor informací �i 

dat chránit.  

 

Specifickým typem dat jsou osobní data (osobní údaje). Jsou to jakékoli 

informace, které se vztahují ke konkrétní fyzické osob�. Nemusí jít vždy o údaje 

identifika�ní (jméno, p�íjmení, rodné �íslo, fotografie, otisky prst�), ale i o jiné 

údaje, které souvisejí se životem ur�ité fyzické osoby (nap�. �lenství v politické 

stran�, vlastnictví nemovitostí). 

 

Ochrana osobních údaj�, n�kdy také ochrana osobních dat, p�edstavuje v 

právním smyslu ur�itý soubor práv a povinností, které se vztahují ke zpracování 

informací (údaj�, dat) o fyzických osobách. V �eské republice je ochrana 

osobních údaj� regulována t�mito zákony a dalšími právními p�edpisy: 

 

• Zákon �. 101/2001 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých 

zákon� 

 

• Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochran� jednotlivc� v 

souvislosti se zpracováním osobních údaj� a o volném pohybu t�chto údaj� 
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• Úmluva o ochran� osob se z�etelem na automatizované zpracování 

osobních dat  

 

• Zákon �. 480/2004 Sb., o n�kterých službách informa�ní spole�nosti a o 

zm�n� n�kterých zákon� (zákon o n�kterých službách informa�ní 

spole�nosti) 

 

• Zákon �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� 

n�kterých souvisejících zákon� (zákon o elektronických komunikacích) 

 

• Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování 

osobních údaj� a ochran� soukromí v odv�tví elektronických komunikací 

(Sm�rnice o soukromí a elektronických komunikacích) 

 

• Sm�rnice Evropského parlamentu a rady 2000/31/ES o n�kterých právních 

aspektech služeb informa�ní spole�nosti, zejména elektronického obchodu, 

na vnit�ním trhu (Sm�rnice o elektronickém obchodu) 

 

• Sm�rnice Evropského parlamentu a rady 97/66 ES o zpracování osobních 

údaj� a ochran� soukromí v telekomunikacích. 

 

Co se tý�e obcí, jsou tyto jedním ze správc� osobních údaj�, kte�í 

zpracovávají osobní údaje na základ� nejr�zn�jších zákon�: zákon �. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní z�ízení), zákon �. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí, zákon �. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon �. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel a rodných �íslech a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o 

evidenci obyvatel) a �ady dalších. 

1.4.4 Data pro socioekonomické analýzy obcí 

Pot�eba dat p�i p�íprav� strategického plánu obce je patrná zejména ve fázi, 

kdy se zpracovává analytická �ást plánu. Socioekonomické analýzy slouží jako 

podklad p�i p�íprav� rozvojových dokument� obcí a kraj�. V rámci politické hry 
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mezi aktéry regionálního rozvoje jsou na základ� t�chto podklad� navrženy 

scéná�e rozvoje region�. Je vhodné prost�ednictvím simulací odhadnout dopady 

navržených scéná��, které se op�t p�edkládají aktér�m. Zde dochází k výb�ru 

nejvhodn�jšího scéná�e zpravidla na základ� zájmu nejsiln�jších aktér� s možným 

p�ihlédnutím k dopad�m, které jejich rozhodnutí p�inese. Následuje konkrétní 

implementace rozvojového scéná�e, u které je nutno vyhodnotit její úsp�šnost 

prost�ednictvím socioekonomické analýzy (viz Tvrdý 2004). 

 

Analytická �ást strategického plánu, která je vlastn� profilem obce, musí 

obsáhnout veškeré relevantní informace, týkající se geografické polohy, historie a 

kultury, demografického složení obyvatelstva, ekonomického a sociálního 

prost�edí v obci a jejím okolí (viz Kutscherauer 2006). Hlavním ú�elem profilu obce 

je podat výpov�� o obci jejím p�edstavitel�m, avšak je ur�en i k tomu, aby obec 

prezentoval na širší ve�ejnosti. Profil obce následn� slouží jako podklad pro 

vypracování SWOT analýzy, která je východiskem pro tvorbu strategického plánu 

obce. 

 

Analytická �ást musí být zam��ena ú�elov�. Nem�že být chápána pouze 

jako sn�ška statistických dat – statistická data v ní uvedená slouží jako podp�rná 

argumentace pro analytické poznatky shromážd�né ve SWOT analýze. Analytická 

�ást by m�la charakterizovat tendence sou�asného hospodá�ského a sociálního 

vývoje obce a jejího okolí a sou�ástí je pr�zkum hlavních oblastí ekonomických a 

sociálních �inností s nejv�tším potenciálem rozvoje. D�ležité je, aby byla 

soust�ed�na pozornost p�edevším na okruhy, které byly ozna�eny jako naléhavé a 

budou p�edm�tem budoucí finan�ní podpory. Cílem analýzy je podat jasný obraz o 

silných a slabých stránkách obce, jejích možnostech a ohroženích, z n�hož by 

m�ly vyplynout problémové oblasti strategického plánu. M�la by rovn�ž zobrazit 

podobu prací, které již byly v obci vykonány v rámci jiných program� a projekt� 

aplikovaných v obci a financovaných z ve�ejných zdroj�. 

 

Dle mnoha zkušeností, p�edevším zahrani�ních, se ukazuje, že analýza 

spojená se sb�rem dat a informací je nákladov� velmi náro�ná. Je však z�ejmé, že 

bez analýzy je posouzení situace, prokázání profilu obce (silných a slabých 

stránek) a tím také formulace vize a kone�ných opat�ení zcela nemožná (viz 
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Kašpa�íková 2004). Také míra podrobnosti má velký vliv na náklady. Analýza by 

m�la probíhat pouze s takovou mírou podrobnosti a p�esnosti, která je nutná.  

 

P�i analýzách obcí a region� se musí vycházet jak z kvantitativních, tak i z 

kvalitativních výzkumných technik. Dalším d�ležitým rozd�lením analýz je úhel 

pohledu – zda se jedná o „objektivní“ �i o „subjektivní“ pohled. Objektivní pohled 

vychází jednak z kvantitativních dat sledovaných nap�. �SÚ a Ú�ady práce, a 

jednak z názoru expert�, který je možno prost�ednictvím n�kterých technik 

„objektivizovat“. Subjektivní výzkum zkoumá názory ob�an�, podnikatel� p�íp. 

potencionálních investor�, kte�í nežijí v daném regionu. Kvantitativní techniky 

výzkumu spo�ívají p�edevším v m��ení postoj� ob�an� prost�ednictvím 

dotazníkového šet�ení, které nám m�že p�inést informace o jejich spokojenosti s 

místními ú�ady a s prací ú�edník� v�etn� stanovení problémových oblastí. Dále je 

nap�íklad možno zjistit postoj ke st�hování do jiného regionu v�etn� d�vodu této 

migrace apod. Kvalitativní techniky nám zase umožní lepší pochopení jejich 

postoj� v�etn� návrh� na zp�sob jejich zm�ny. 

 

V�tšinou je v�tší váha p�isuzována objektivnímu pohledu a výsledky 

subjektivních analýz jsou podce	ovány (viz Tvrdý, 2004). Tento p�ístup je ale 

velice krátkozraký, jelikož subjektivní pohledy mají velice silný vliv i na objektivní 

skute�nosti. Analýza m��itelných hodnot �asto svádí k tomu, že specifické 

m��itelné hodnoty jsou považovány za jediné možné informace, objektivn� 

vypovídající o všem. P�estože kvantitativní údaje mají velký význam pro zjišt�ní 

momentální situace, p�esto se jejich prost�ednictvím nedozvíme tém�� nic o 

mnohých problémech. Nap�íklad o regionálních konfliktních situacích, o intenzit� 

takových konflikt�, o tom, kdo a pro� zastává ur�ité pozice, jak vytrvalá tato 

stanoviska jsou, co již bylo podniknuto k urovnání konflikt� atd. Všechny tyto velmi 

d�ležité informace m�žeme získat pouze pomocí rozhovor� s ú�astníky konfliktu. 

�asto se stává, že nap�. územn� kolidují zájmy t�žby nerostných surovin se zájmy 

ochrany p�írody nebo výstavba dopravní infrastruktury negativn� ovliv	uje 

ekologicky velmi citlivá a významná území atd. Pro takovéto a další analýzy jsou 

velmi d�ležité rozhovory s jednotlivci i ve skupinách, interview a dotazování, 

workshopy a další vhodné formy. 
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Relevantní informace týkající se nap�. obecných geografických podmínek, 

t�žby surovin, odpadového hospodá�ství, ale také trhu práce nebo vzd�lanosti 

v�tšinou není nutno zjiš�ovat samostatn�, ale je možno využít primárních dat nap�. 

�SÚ. Naopak údaje o potenciálech jednotlivých míst, o regionální kultu�e a 

identit�, pr�myslu, cestovním ruchu a sídelní struktu�e jsou �asto získávána spíše 

sekundárním sb�rem dat (viz Ježek, 1998).  

 

Primární data by se m�la získávat pouze tehdy, když sekundární data 

neexistují �i mají nedostate�nou vypovídací schopnost nebo jsou ned�v�ryhodná. 

Volba, jaká data použijeme, není otázkou uvážení, ale je závislá na obsahovém 

sd�lení. Dalším pravidlem je, že díl�í analýzy by m�ly p�edcházet celkové 

(komplexní) analýze. Komplexní uchopení regionu je pot�ebné pouze tehdy, když 

je tato komplexnost d�ležitá. Ú�astníci tvorby strategického plánu by m�li 

rozhodnout, zdali mají dostupné informace uspokojivou informa�ní hodnotu o 

situaci, nebo zda je nutné provést nap�. výb�rové šet�ení (náhodný výb�r). 

1.4.5 Sociologické pr�zkumy 

Co se tý�e již zmi	ovaných sociologických pr�zkum�, jedná se o nástroj, 

který zajiš�uje relevantní podklady pro strategický plán, pokud je proveden 

vhodnou formou. K dobrému rozhodnutí o budoucí situaci obce �i m�sta je t�eba 

mít nejen všechny pot�ebné informace o obci, ale také je nutné znát názor ob�an� 

žijících v této obci, kte�í mohou rozhodování ovlivnit, zvlášt� pokud se mají 

ú�astnit zavád�ní n��eho nového. Zástupci obce, podílející se na tvorb� 

strategického plánu, by m�li znát zejména názor ob�an� na sou�asnou situaci a 

také jejich plány do budoucna, které jsou s obcí spojené (viz Hamanová, 2004). 

Cíle sociologických výzkum� mohou být nap�íklad: zjiš�ování spokojenosti ob�an� 

s radnicí a se zp�sobem, jakým vede obec; jaký mají ob�ané vztah k obci, do jaké 

míry si s ní spojují svou budoucnost a budoucnost svých d�tí; jaká je image m�sta 

z pohledu turist�; jsou ve m�st� vhodné podmínky pro podnikání, apod.  

 

Podle charakteru cíle výzkumu se pak rozlišují cílové skupiny, na nichž 

bude výzkum provád�n. Jedná se nej�ast�ji o obyvatele dané obce, turisty a 
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návšt�vníky m�sta, zam�stnavatelské a podnikatelské subjekty, speciální cílové 

skupiny z �ad obyvatelstva (nap�. nezam�stnaní, zdravotn� postižení), experty 

(ekonomové, podnikatelé, ekologové, léka�i atd.). Vedle definování cílové 

populace je podstatné také to, jakým zp�sobem bude z této populace (základního 

souboru) provád�n výb�r respondent� (výb�rového souboru), na n�mž bude 

pr�zkum provád�n (Hamanová 2004). Základním souborem je nap�. dosp�lé 

obyvatelstvo �R, studenti vysokých škol �R, zam�stnanci organizace, zájemci o 

nákup auta apod. Výb�rový soubor je pak vybraným vzorkem populace 

základního souboru.  

 

Metoda a zp�sob výb�ru respondent� je zásadní p�edevším 

v kvantitativních projektech. Rozlišuje se n�kolik typ� výb�ru: pravd�podobnostní, 

kvótní, zám�rný, �ízený, spontánní, snowball, dostupný a nahodilý (volný) výb�r. 

Pravd�podobnostní výb�ry pat�í k organiza�n� nejnáro�n�jším, ale výhodou je 

to, že jako jediné zajistí, aby každý respondent m�l stejnou pravd�podobnost, že 

bude do výb�ru za�azen. Také zajiš�uje reprezentativitu získaných dat. Mezi 

nástroje pravd�podobnostního výb�ru pat�í prostý náhodný výb�r, systematický 

výb�r, stratifikace, skupinkový výb�r, stup�ový výb�r fázový výb�r a náhodná 

procházka. 

 

Pravd�podobnostní výb�r vyžaduje standardizovanou dokumentaci všech 

pokus� o provedení rozhovoru a jejich výsledk�, aby byla následn� možnost 

projektovat získané informace z výb�rového souboru na celou cílovou 

populaci. Konkrétn� se m�že jednat nap�. o tento zp�sob výb�ru: je k dispozici 

tzv. „opora výb�ru“ (seznam adres, bytových jednotek apod.), z níž je nutné vybrat 

podmnožinu jednotek tak, aby byl zajišt�n p�edpoklad stejné pravd�podobnosti 

pro každou jednotku. K výb�ru je v�tšinou používán software, který automaticky 

provede výb�r podle zadaných parametr�. Vybrané jednotky (nap�. adresy) jsou 

poté p�edány tazatel�m, kte�í následn� provád�jí sb�r dat v terénu. Jejich úkolem 

je realizovat výzkum na p�id�lených adresách a sou�ástí výzkumu je také 

podrobné zaznamenávání toho, zda na té konkrétní adrese byl rozhovor 

proveden, �i byl tazatel odmítnut a z jakého d�vodu, p�ípadn� to, že nebyl 

respondent zastižen apod. Na základ� t�chto záznam� je pak možné provést 

analýzu návratnosti, která podává informace o mí�e ochoty cílové skupiny 
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zú�astnit se výzkumu, o spolehlivosti opory výb�ru a o organiza�ní náro�nosti celé 

akce. Korektní a dob�e popsaný pravd�podobnostní výb�r ze základního souboru 

a poctivá organizace podmi	uje korektní a validní zpracovatelnost dat, p�i�emž 

kvalita výb�ru závisí na kvalit� opory (�ehák, 2007). 

 

Mnohem �ast�ji se v praxi používají kvótní techniky výb�ru, které jsou 

v b�žném život� reáln�ji proveditelné a též poskytují dostate�n� kvalitní 

informace. Princip t�chto technik je založen na vlastnostech, které jsou o cílové 

populaci známy. Ty se mohou kvantifikovat a použít jako kvóty. P�íkladem m�že 

být pom�r muž� a žen, v�kových skupin, region�. Výsledný výb�rový soubor je 

v kone�ném d�sledku jakousi „zmenšeninou“ cílové populace. Kvótní výb�r má 

nejv�tší význam, pokud zvolené výzkumné otázky korelují se zvolenými sociáln�-

demografickými znaky. Používá se nej�ast�ji ve výzkumu ve�ejného mín�ní a ve 

výzkumu trhu, nepoužívá se pro výzkum ve v�d� a ve vládních projektech.  

 

Ostatní metody výb�ru se využívají ve speciálních p�ípadech, kdy je 

nestandardní zp�sob výb�ru podmín�n specifickým tématem výzkumu nebo 

charakterem populace. Volba metody výb�ru závisí na tom, co se od pr�zkumu 

o�ekává. Nap�. pro sb�r kvalitativních informací je t�eba zajistit, aby výb�r 

respondent� zabezpe�il dostate�né „nasycení“ zkoumané problematiky, proto se 

nap�. v p�ípad� diskusí p�istupuje ke kvótnímu výb�ru, v p�ípad� individuálních 

rozhovor� se využívá kombinace kvótního výb�ru a zám�rného výb�ru. Kvalitu dat 

ovliv	ují krom� metody výb�ru i dva typy výb�rových chyb: náhodná chyba 

(taková, kterou je t�eba eliminovat) a systematické vychýlení (zkreslení postupem, 

metodou, organizací, jednotlivci; nelze zachytit). Na p�esnost odhad� má vliv také 

následné zpracování výsledk� šet�ení a tzv. non response-odmítání respondent� 

odpovídat na otázky (z d�vodu nap�. neochoty, obav, obtížnosti otázek, 

nekvalifikovanosti tazatel�). Neopomenutelný vliv na kvalitu výsledných dat mají 

ale též samotní tazatelé, kte�í se na pr�zkumu podílí. 

 

Výb�r cílové skupiny má následn� vliv na volbu výzkumné metody. Rozlišují 

se metody kvalitativní a kvantitativní. V kvalitativních metodách jde p�edevším o 

„kvalitu“, hloubku informace. Kvalitativní metody zkoumají p�í�iny ur�itého chování 

nebo rozhodování, snaží se pochopit procesy, které se uplat	ují v daných 
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situacích, nebo také pomáhá odhalit neviditelné vazby, které n�jakým zp�sobem 

ovliv	ují chování �i rozhodování ur�ité cílové populace (viz nap�. Hamanová 2004, 

str. 12; Nový a kol. 2006, str. 256). K t�mto metodám se p�istupuje vždy, když se 

zkoumá nový problém a je t�eba ujasnit jeho strukturu, když je t�eba poznat, jak je 

problém vnímán, jaké osoby se ú�astní procesu, jaké musí p�ekonávat bariéry 

apod. Jednou ze základních charakteristik kvalitativního výzkumu je relativn� malý 

po�et respondent� (jednotlivci �i maximáln� desítky osob) a výstupem tohoto 

výzkumu nejsou žádné kvantifikované informace, jako nap�. pr�m�r, procento, 

�etnost výskytu a podobn�. Mezi kvalitativní techniky výzkumu pat�í pozorování, 

experiment a analýza v�cných skute�ností (viz Surynek a kol., 2006). N�které 

techniky pr�zkumu je však n�kdy obtížné za�adit pod ur�itou metodu výzkumu 

(kvalitativní nebo kvantitativní), nebo� každá z nich se, po p�ípadné drobné 

modifikaci, využívá v obou typech výzkumu (Nový a kol. 2006). Pozorování se 

b�žn� používá jako technika kvalitativního výzkumu, ale p�i dobré formulaci 

pozorovaných objekt� a p�i dostate�ném po�tu pozorovacích situací lze výsledky 

zpracovat i statisticky. Analýza dokument� (v�cných skute�ností) má rovn�ž 

obvykle charakter techniky kvalitativního výzkumu, ale podle charakteru 

dokument� je použitelná i v kvantitativním výzkumu (nap�. jako obsahová 

analýza). Hloubkové rozhovory jsou dle míry standardizace také využívány v obou 

typech výzkumu – nestandardizované v kvalitativním a standardizované 

v kvantitativním. Pro sociologické výzkumy, ur�ené pro pot�eby strategického 

plánování, se obvykle používá technika dotazování, jakožto nástroj získávání 

zejména kvantitativních dat. Proto se další rozbor zam��uje pouze na tuto 

techniku. 

  

Oproti kvalitativním metodám mají kvantitativní metody výzkumu jiný cíl: 

vydat kvantitativní informace o daném stavu. Tyto metody lze aplikovat tehdy, 

když se jedná o relativn� jednoduché a do ur�ité míry již poznané jevy (viz Nový a 

kol. 2006, s. 254). Jsou to jevy zpravidla dostate�n� popsané jak v dynamice, tak i 

ve struktu�e. Nesleduje se již, zda sociální jev existuje, jaká je jeho struktura, 

vlastnosti, jaké faktory s ním souvisejí atd. T�mito metodami lze zkoumat nap�. 

úrove	 spokojenosti ob�an� s ur�itými službami, �i pr�m�rné po�adí životních 

hodnot podle deklarované d�ležitosti (Hamanová 2004).  
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Mezi techniky výzkumu, které se obvykle používají pro zjiš�ování 

kvantitativních dat, jak již bylo nazna�eno, pat�í obvykle dotazování. Dotazování 

se rozlišuje osobní (individuální osobní rozhovor, skupinový rozhovor, 

psychologická explorace, dotazování na ulici), telefonické, písemné a elektronické. 

K výhodám osobního dotazování pat�í zejména to, že umož	uje získat informace 

hlubšího a širšího zam��ení. Technika individuálního hloubkového rozhovoru 

se využívá zejména v p�ípad� výzkumu expert� na ur�itou problematiku, rozhovor 

je veden na základ� scéná�e a je také zaznamenáván (v�tšinou pomocí audio 

techniky). V p�ípad� osobního dotazování, vedeném tazatelem, snese respondent 

v�tší zát�ž. Výhodou je též, že rozhovor je stále pod kontrolou, a lze jej doplnit o 

další techniky (explorace, pozorování). Nevýhodou této metody je však to, že je 

drahá a �asov� náro�ná, respondenti nebývají mnohdy k dispozici (nejsou 

k zastižení, nemají na rozhovor �as). Tímto typem výzkumu lze získat kvalitativní 

typ informací. Skupinové diskuse se vyzna�ují malým po�tem ú�astník�, kte�í 

pod vedením moderátora diskutují o ur�itých tématech. Diskuse je postavena na 

scéná�i, který má moderátor k dispozici a který vychází z cíle výzkumu. Pr�b�h 

diskuse se obvykle zaznamenává na video (tak je zaru�eno, že se neztratí žádné 

informace) a pozd�ji analyzuje. Nevýhodou však je to, že skupina je vytvo�ena 

um�le a odpov�di jednotlivých respondent� tím mohou být ovlivn�ny, liší se od 

toho, jak by byly formulovány v p�irozených skupinách. Co se tý�e psychologické 

explorace, tato technika se používá, je-li t�eba prozkoumat vedle jevové stránky 

sledované skute�nosti i její p�í�iny. Lze ji využít nap�. ke zkoumání rasových, 

náboženských a jiných p�edsudk� ve spole�nosti, p�i zkoumání chování lidí ve 

vztahu k užívání drog, p�i zkoumání motivace k práci, skrytých p�í�in konflikt� na 

pracovišti apod. Výzkum sm��uje k hloubkovému poznání sledovaného problému, 

aby na základ� tohoto poznání mohly být �ešeny p�íslušné problémy. Dotazování 

na ulici má výhody zejména v tom, že šet�í �as tazatele i respondenta. 

Nevýhodou však m�že být to, že je respondent ovlivn�n ruchem ulice a h�� se 

soust�edí, snese kratší dobu dotazování, a proto by m�ly být kladené otázky 

jednoduché, snadno a rychle zodpov�ditelné. Touto technikou výzkumu lze nap�. 

zjiš�ovat volební preference ob�an�.  

 

V p�ípad� písemného dotazování (dotazník, anketa) je výhodou zejména 

nízká cena po�ízení dat. Tato technika slouží zejména k po�ízení kvantitativních 
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dat. Nedochází k nežádoucímu ovlivn�ní tazatelem a respondent si m�že sám 

ur�it dobu, která mu vyhovuje pro zodpov�d�ní otázek. K nevýhodám pat�í nižší 

návratnost než u osobního dotazování, �astá absence spontánních odpov�dí 

(respondent má �as vše d�kladn� promyslet), a také to, že nelze kontrolovat, zda 

skute�n� dotazník vyplnil ten, komu byl adresován, �i n�kdo jiný. V p�ípad� ankety 

jsou získané výsledky šet�ení pouze orienta�ní, nebo� se jedná o neadresný typ 

dotazování, respondenti jsou vybíráni formou nahodilého (volného) výb�ru. 

Výsledný vzorek tedy není reprezentativního charakteru. Soubor respondent� u 

adresného typu dotazování, tedy dotazníku, se provádí výb�rem z kompletního 

seznamu adres, �i nap�. z databáze podnikatel�, �len� r�zných organizací, 

p�edplatitel�, apod. Techniku písemného dotazování lze použít nap�íklad 

v p�ípad� ankety pro návšt�vníky kulturních �i sportovních akcí (ob�ané m�sta i 

turisté), kde je možno zjiš�ovat spokojenost �i nám�ty na zlepšení (viz Hamanová 

2004), ale také pro pot�eby dotazování odborník� (expert�). Nezaru�uje však 

reprezentativitu vzorku, což je velkou nevýhodou. 

 

Telefonické dotazování je také relativn� levnou a rychlou metodou sb�ru 

dat, ale vyžaduje speciální výb�r tazatel� (srozumitelná artikulace, p�íjemný hlas, 

nutnost školení speciálních sociálních dovedností). Výb�r vzorku se provádí ze 

seznamu telefonních stanic, a proto není zaru�ena reprezentativnost vzorku. Tato 

technika je využívaná zejména v rámci pr�myslového výzkumu (business to 

business), pro pot�eby výzkum� domácností není z d�vodu nízké 

reprezentativnosti vhodná. 

 

Elektronická forma dotazování je výhodná z d�vodu rychlosti p�i 

distribuování, vyhodnocování, a možnosti zp�tné vazby. Avšak zatím pat�í tato 

metoda pouze ke komunikaci s úzkou skupinou lidí, kte�í mají p�ehled o tom, co se 

d�je v jejich zájmových oblastech, kte�í internet používají a jsou ochotni takto 

komunikovat. 

 

V�tší akce typu výzkum ve�ejného mín�ní je vhodné realizovat pomocí 

externí firmy, která se na sociologické pr�zkumy specializuje. Výb�r firmy m�že 

probíhat nap�. na základ� výb�rového �ízení, kdy zadavatel pr�zkumu (obec, kraj 

atd.) specifikuje své požadavky, jako je cíl a místo pr�zkumu, po�et respondent�, 
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dobu uskute�n�ní apod. Poté zadavatel vyhodnotí všechny nabídky a vybere tu 

nejvhodn�jší z hlediska spln�ní podmínek, finan�ních náklad�, ale též nap�. 

referencí. Firma má obvykle na starosti celou organizaci pr�zkumu, zajiš�uje výb�r 

nejvhodn�jší techniky výb�ru respondent� i techniky pr�zkumu dle cíle pr�zkumu, 

vytvá�í dotazníky, provádí samotné šet�ení a též zpracovává výsledky a 

záv�re�nou zprávu. Výhodou je též, že má k dispozici kvalifikované tazatele. 

Výsledkem pr�zkumu jsou pak získaná data nesrovnateln� vyšší kvality, než 

kdyby pr�zkum provád�l sám zadavatel. 

 

Je nutné záv�rem dodat, že žádný výzkum není sám o sob� spásou a nelze 

od n�j o�ekávat, že p�edstavitel�m obcí vždy ukáže jednozna�ný sm�r, kterým se 

vydat. Jeho úlohou je podporovat rozhodování (Hamanová 2004). Pokud by však 

zástupci obcí m�li spoléhat pouze na spontánní nám�ty nebo p�ipomínky ob�an�, 

nejenže by získaly informací málo, ale mohly by být velmi zkreslené. Na základ� 

kvalitních sociologických pr�zkum� je tedy rozhodování založeno na relevantních 

argumentech namísto pouhých odhad�. 
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2 Popis stávajícího stavu pot�eby dat Magistrátu m�sta 
Haví�ova 

2.1 Charakteristika m�sta Haví�ova 

2.1.1 Historický vývoj 

Haví�ov vznikl v letech 1947 – 1970 na území bývalých samostatných obcí 

Dolních Bludovic, Dolní, Prost�ední a Horní Suché, Šumbarku, Datyn� a Životic. 

Povále�ná obnova t�žby uhlí v ostravsko-karvinském revíru závisela v prvé �ad� 

na získání a stabilizaci zna�ného po�tu pracovník� a rozhodujícím faktorem pro 

získání nových pracovník� byla možnost získat byt. Proto byla zahájena v roce 

1947 výstavba sídliš� na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prost�ední 

Suchá a �ást Šenova. Dodate�ná výstavba probíhala v letech 1978–1994 v 

prostoru Šumbarku. V roce 1990 ze svazku m�sta vystoupila obec Horní Suchá. 

 

Administrativn� se Haví�ov stal m�stem na základ� p�íslušného usnesení 

vlády �SR z roku 1955 a dne 4. 12. 1955 mu byla ud�lena m�stská práva. V 

sou�asné dob� je Haví�ov administrativn� rozd�len na 8 �ástí: Haví�ov, Životice, 

Bludovice, Podlesí, Šumbark, Dolní Suchá, Prost�ední Suchá a Dolní Datyn�. 

Rozprostírá se na ploše 3 208 ha v nadmo�ské výšce 260 m. Haví�ov má 84 219 

obyvatel (údaj k 1. 1. 2007) a od roku 1990 je statutárním m�stem. 

2.1.2 P�írodní podmínky 

M�sto se nachází na jižním okraji ostravsko-karvinské pr�myslové oblasti v 

podh��í Beskyd. Je situováno v severní �ásti Západních Karpat v tzv. Ostravské 

pánvi. Nejnižším místem je k�ižovatka u �OV (242 metr� nad mo�em). Nejvyšším 

bodem je vrchol Bludovického kopce, který má výšku 347 m. n. m. M�sto bylo 

postaveno plánovit� jako sídlištní tak, že bylo minimalizováno zne�išt�ní od 

velkých zdroj� smogu a popílku. 
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Již v prvních obdobích výstavby m�sta byla snaha o zachování co možná 

nejv�tšího procenta m�stské zelen�. V dalších etapách výstavby byly do 

m�stského prostoru zahrnuty i okolní lesíky a bažantnice. Procento zelen� 

v Haví�ov� je vysoké a postupn� se vytvo�ila i tradice její dobré údržby. Na území 

m�sta jsou dva v�tší vodní toky, Lu�ina a její p�ítok Sušánka. Tzv. meandry �eky 

Lu�iny jsou chrán�ným územím. 

 

V�tší �ást (jižní) Haví�ova stojí na území, kde nehrozí nebezpe�í z d�lní 

�innosti. Pouze menší severní �ást, za tzv. Sušským zlomem, je ohrožena d�lními 

poklesy. Na území m�sta se nachází 18 ks chrán�ných památných strom�. M�sto 

má vynikající možnosti pro rekreaci svých obyvatel a� již tím, že leží mezi dv�ma 

p�ehradami (T�rlickou a Žermanickou), nebo tím, že blízko leží i horské pásmo 

Beskyd s dobrou možností turistiky. 

2.1.3 Ekonomika 

Zvláštní okolnosti a rychlost vzniku zp�sobily zcela výjime�né postavení 

Haví�ova mezi m�sty �eské republiky. Od jiných, historicky vzniklých a pomalu 

rostoucích m�st, se Haví�ov liší p�edevším vztahem k okolí. Zatímco m�sta, která 

rostla, po staletí byla vždy kulturn� spole�enským centrem pro široké okolí, 

centrem výroby a zdrojem pracovních p�íležitostí, Haví�ov je velkým m�stem, 

jehož zna�ná �ást ekonomicky aktivních obyvatel za prací vždy vyjížd�la.  

 

Restrukturalizace pr�myslu po roce 1989 zp�sobila vzr�st nezam�stnanosti 

v celé ostravské aglomeraci. Tím vznikla i vysoká nezam�stnanost v Haví�ov�. Ta 

m�že být jen obtížn� kompenzována rozvojem pr�myslu ve vlastním m�st�, 

protože chybí pot�ebné rozvojové prostory. V sou�asné dob� má Statutární m�sto 

Haví�ov asi 41 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel, z toho je cca 8 tisíc 

nezam�stnaných.  

 

Proti jiným menším nebo srovnatelným m�st�m je v Haví�ov� mnohem 

mén� pr�myslových závod� a podnik� i v mén� pestré škále odv�tví. Teprve 

v posledních letech dochází ve m�st� k rozvoji podnikatelských aktivit. Ekonomika 
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m�sta je charakteristická velkým po�tem malých ekonomických subjekt�, 

p�evážn� charakteru služeb a �emeslné výroby. Tím je dána i pom�rn� velká 

nasycenost služeb a pon�kud omezené možnosti jejich rozvoje za stávajícího 

stavu. Velká �ást obyvatel i nadále dojíždí za prací do blízkého okolí.  

 

Mezi významné investice m�sta pat�í v poslední dob� Regenerace 

panelového sídlišt� Šumbark, revitalizace centra m�sta, rekonstrukce letního 

koupališt� Šárka, �i výstavba obytné lokality Osinky. Co se tý�e hospoda�ení, 

rozpo�et m�sta v letech 2001–2008 vykazoval st�ídav� p�ebytek i deficit (viz Graf 

2.1), ale rozpo�tový deficit byl vždy finan�n� zajišt�n z vlastních zdroj� (ú�elových 

fond�) a m�sto nemuselo k jeho �ešení použít vn�jších finan�ních zdroj� (úv�r 

nebo p�j�ku). Ukazatel dluhové služby je v sou�asnosti na úrovni 2,88 % (rok 

2006), což sv�d�í o velmi dobré finan�ní situaci m�sta.  
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Graf 2.1-Rozpo�et m�sta v letech 2001 – 2008 

Zdroj: Rozpo�et m�sta, vlastní zpracování 
Pozn. * návrh rozpo�tu 

2.1.4 Obyvatelstvo 

Podle po�tu obyvatel je Haví�ov 11. nejv�tší m�sto �eské republiky (údaje 

k 1. 1. 2007). Po�tem obyvatel se �adí do skupiny krajských m�st. 

V Moravskoslezském kraji je druhým nejv�tším m�stem podle po�tu obyvatel. 

Jeho plošná rozloha je ale velmi malá na m�sto s tak po�etným obyvatelstvem. 

Z toho vyplývá extrémn� vysoká hustota obyvatel, která je s cca 2750 obyvateli / 

km² nejvyšší v �eské republice. Po�et obyvatel m�sta prudce rostl až do roku 
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1878 (viz Graf 2.2), kdy dosáhl svého maxima, 92 776 obyvatel. V 80. letech poté 

došlo ke kolísání, a od po�átku let devadesátých po�et obyvatel, až na drobné 

odchylky kolem roku 1995, trvale klesá. To je zp�sobeno jednak poklesem 

porodnosti ve m�st� (což je i celorepublikový trend), a jednak vlivem migrace. 

 
Graf 2.2-Vývoj obyvatelstva v letech 1971 – 2006 

Zdroj: �SÚ, vlastní zpracování 

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

V
�

k

muži ženy

 
Graf 2.3-V�kové složení obyvatelstva dle SLDB 2001 

Zdroj: �SÚ, vlastní zpracování 
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Obecným trendem v�kového rozd�lení obyvatelstva je pokles procentního 

zastoupení d�tí a vzr�st po�tu senior� nad 60 let. Demografická struktura 

haví�ovského obyvatelstva (viz Graf 2.3) zna�ným zp�sobem ovliv	uje sociální 

situaci m�sta. V�ková pyramida dle SLDB v roce 2001 vykazuje regresivní typ 

v�kové struktury. Z hlediska celkového vývoje m�sta zastává vliv jeho sociální 

oblasti jednu z nejvýznamn�jších rolí. Za svou krátkou historii se Haví�ov zatím se 

sociální problematikou, co se tý�e pé�e o seniory, tém�� nesetkal. Když bylo 

m�sto založeno, v�kový pr�m�r zde byl 23,5 roku. M�sto bylo plné zdravých, 

mladých lidí, kte�í sem p�icházeli za prací a moderním bydlením, zakládali rodiny. 

Až s postupem �asu, který p�inesl rychlý nár�st pr�m�rného v�ku obyvatel 

Haví�ova (v roce 2005 už byl pr�m�rný v�k 39 let), se za�alo m�sto potýkat 

s problémy stá�í. Je z�ejmé, že sociální problematika se bude �ím dál více 

dostávat do pop�edí zájmu. V sou�asnosti je podíl senior� na celkovém po�tu 

obyvatel m�sta 20%. Zvláštní oblastí m�sta, z hlediska v�kového rozd�lení, je 

Šumbark. Tam je podíl senior� 10%. Je to zp�sobeno tím, že Šumbark byl 

poslední místo hromadné výstavby, která byla osídlena zejména mladými lidmi. 

Vzd�lanostní úrove	 obyvatelstva Haví�ova je obdobná jako krajský pr�m�r. 

Nap�íklad vysokoškolsky vzd�laných obyvatel m�sta je 7,58%, zatímco 

v Moravskoslezském kraji je jich 7,8% (údaje ze SLDB 2001). 

2.1.5 Možné sm�ry rozvoje 

Vzhledem ke specifickému charakteru m�sta je z�ejmé, že strategické 

plánování bude zam��eno na pon�kud jiné cíle, než je tomu nap�íklad u starších 

pr�myslových m�st. Není p�íliš pravd�podobné, že se Haví�ov m�že zbavit 

v dohledné dob� svého charakteru sídlištního a satelitního m�sta. N�které 

nevýhody, které z tohoto charakteru vyplývají, by m�ly být kompenzovány cíleným 

rozvojem, zam��eným na služby a výrobu, výzkum a vzd�lávací instituce 

(zejména vysokoškolského charakteru). Aktivity tohoto druhu je totiž možno 

rozvíjet i ve m�st� s nedostatkem rozvojového prostoru. Je ale nutno po�ítat s tím, 

že významná �ást ekonomicky aktivních obyvatel bude nadále zam�stnána 

v sousedících m�stech, zejména v Ostrav�. Velký d�raz by m�l být také kladen na 

kvalitu sociálních služeb, bydlení, kulturního, sportovního a rekrea�ního 
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vyžití, image m�sta. Pozitivní je skute�nost, že v rámci Ostravské aglomerace si 

Haví�ov udržuje pov�st m�sta s nejkvalitn�jším bydlením, relativn� �istým 

prost�edím a dobrým rekrea�ním zázemím. Tento p�íznivý stav by m�l být tedy 

nadále udržován �i ješt� zlepšován. 

 

Co se tý�e pot�eby dat pro strategické plánování, je t�eba velké množství 

dat r�zného charakteru. N�která tato data má MMH p�ímo k dispozici, nebo� 

s nimi pracují jednotlivé odbory v rámci jejich �innosti. Další data jsou obsažená 

v již existujících díl�ích rozvojových dokumentech. Ostatní data je t�eba �erpat 

z jiných zdroj�, a� už se jedná o �eský statistický ú�ad, p�ísp�vkové organizace 

m�sta, �i jiný externí zdroj. Nemén� d�ležitým zdrojem informací pro rozhodování 

o budoucím vývoje m�sta jsou sociologické výzkumy obyvatelstva m�sta. 

Podrobný rozbor t�chto zdroj� obsahuje kapitola 3. 
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2.2 Charakteristika a úloha Magistrátu m�sta Haví�ova 

Postavení a p�sobnost Magistrátu statutárního m�sta Haví�ova (dále jen 

MMH) je stanovena zejména zákonem �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� a dalšími právními p�edpisy, které se k jeho �innosti a 

p�sobnosti vztahují.  

 

MMH vykonává samostatnou p�sobnost a p�enesenou p�sobnost v 

základním rozsahu pro územní obvod statutárního m�sta Haví�ova. MMH 

vykonává p�enesenou p�sobnost v rozsahu obecního ú�adu obce s rozší�enou 

p�sobností a pov��eného obecního ú�adu v územním obvodu statutárního m�sta 

Haví�ova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a T�rlicko.  

 

MMH v oblasti samostatné p�sobnosti plní úkoly, které mu uložilo 

zastupitelstvo nebo rada m�sta a pomáhá výbor�m a komisím v jejich �innosti. 

MMH v oblasti p�enesené p�sobnosti vykonává státní správu s výjimkou v�cí, 

které pat�í do p�sobnosti jiného orgánu m�sta. 
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2.3 Organiza�ní schéma Magistrátu m�sta Haví�ova 

MMH tvo�í primátor, nám�stci primátora, tajemník magistrátu a zam�stnanci 

m�sta, kte�í jsou za�azeni do magistrátu. MMH je �len�n na odbory a odd�lení. 

Postavení odboru ve smyslu zákona mají též odborné útvary magistrátu s jiným 

názvem než odbor, stanoví-li tak zvláštní zákon (nap�. stavební ú�ad aj.). Odbory 

se mohou �lenit na odd�lení. V rámci magistrátu existují odd�lení, která nejsou 

za�len�na do žádného odboru (samostatná odd�lení)1.  

 

MMH se �lení na tyto odbory: 

- odbor místního hospodá�ství a dopravy (OMHD) 

- odbor právních služeb (OPS) 

- odbor správy majetku (OSM) 

- odbor investi�ní výstavby (OIV) 

- odbor organiza�ní (ORG) 

- odbor životního prost�edí (OŽP) 

- odbor územního rozvoje (OÚR) 

- odbor vnit�ních v�cí (OVV) 

- odbor školství a kultury (OŠK) 

- stavební ú�ad (SÚ) 

- ekonomický odbor (EO) 

- odbor sociálních v�cí (OSV) 

- živnostenský ú�ad (ŽÚ) 

 

a samostatná odd�lení: 

- kancelá� primátora (KP) 

- odd�lení kontroly (KON) 

- odd�lení vn�jších vztah� a strategického rozvoje (VVSR) 

 

                                                 
1 Je nutno poznamenat, že na základ� personálního auditu provedeného na MMH dochází 

s ú�inností od 1. 5. 2008 k organiza�ním zm�nám, tato organiza�ní struktura tedy nebude nadále 

existovat. 
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MMH          
               

    
Odbor místního 
hospodá�ství a 
dopravy 

        

    Ing. Jana Krzyžánková   

Odd�lení dopravy 

  

Odd�lení údržby 
ve�ejných 
prostranství 

    
             

    Odbor právních služeb         

    JUDr. Bohuslava 
Kochová         

             
    Odbor správy majetku         

    JUDr. Iva Burianová         
             

    Odbor investi�ní 
výstavby         

    Ing. Radoslav Basel         
                

    Odbor organiza�ní         

    Ing. J. Zv��inská   

Odd�lení správy 
poplatk� 

  

Odd�lení 
informatiky 

  

Odd�lení 
personální a 
mzdové   

               

    Odbor životního 
prost�edí         

    Ing. Jana Návratová   

Odd�lení ochrany 
ŽP 

  

Odd�lení ekologie 
krajiny 

    
             

    Odbor územního 
rozvoje         

    Ing. arch. Karel Mokroš         
               

    Odbor vnit�ních v�cí          

    Mgr. Leona Ve�e�ová  

Odd�lení správní 

 

Odd�lení 
správních a 
dopravn� 
správních evidencí     

              

    Odbor školství a 
kultury         

    RNDr. I. Sandriová   
Odd�lení školství 

      
               
    Stavební ú�ad         

    Ing. Radomír Konvi�ný   
Odd�lení 
územních �ízení   

Odd�lení 
stavebního �ádu     

               
    Ekonomický odbor         

    Ing. Bohumil Andrýsek   
Odd�lení rozpo�tu 

  
Odd�lení ú�tárny 

    
                 

    Odbor sociálních v�cí         

    Bohuslava Litavská   

Odd�lení dávek 
sociální pé�e 
pomoci v hmotné 
nouzi I a II   

Odd�lení 
sociálních služeb 

  

Odd�lení sociáln� 
právní ochrany d�tí 

  

Odd�lení sociální 
pé�e o t�žce 
zdravotn� 
postižené a staré 
ob�any 

               
    Živnostenský ú�ad         

    Ing. Irena Balounová   
Registra�ní 
odd�lení   

Kontroln� – 
správní odd�lení     

             
    Kancelá� primátora         

   Milada Klimešová         
             
    Odd�lení kontroly         

   Ing. Petr Sikora         
             

    
Odd�lení vn�jších 
vztah� a strategického 
rozvoje 

        

   Ing. Ladislav Nedorost         

Obrázek 2.1-Organiza�ní schéma MMH 
Zdroj: Webové stránky MMH, vlastní zpracování 
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2.4 Stávající rozvojové dokumenty 

M�sto Haví�ov má v sou�asnosti k dispozici tyto rozvojové dokumenty: 

 

Strategický plán m�sta – 1. etapa Strategického plánu ekonomického 

rozvoje m�sta (SPERM I) byla schválena Zastupitelstvem m�sta Haví�ova na 

svém 19. zasedání dne 4. 4. 2005 pod �íslem usnesení 819/19/ZM/05. Vymezené 

cíle stanovené v rámci I. etapy Strategického plánu ekonomického rozvoje m�sta 

Haví�ova slouží jako podklady pro následná koncep�ní rozhodnutí do doby 

ukon�ení II. etapy SPERM. 

 

Generel cyklistické dopravy (GCD) – schválen v �ervnu 2004, jeho 

platnost byla stanovena shodn� s platností návrhu územního plánu, tj. rok 2015. 

B�hem konceptu byly zorganizovány t�i projednání: s dot�enými orgány státní 

správy a samosprávy a s Lesy �R, se samosprávou okolních m�st a obcí, a s 

ob�any. Na základ� výsledk� projednání konceptu byl materiál dopracován jako 

podklad zejména ke zm�nám ÚPD m�sta. Na základ� projednání v Rad� m�sta 

Haví�ova byl návrh rozší�en o návrh propojení m�sta s T�rlickou a Žermanickou 

p�ehradou. Smyslem vytvo�ení generelu cyklistické dopravy m�sta Haví�ova je 

zejména navrhnout kvalitní napojení m�sta na stávající a výhledovou evropskou, 

republikovou (dálkovou), regionální a místní cyklistickou sí� v okolí m�sta a 

navrhnout sí� cyklistických komunikací v m�st� Haví�ov� zajiš�ujících pot�eby 

denní dojíž�ky i rekreace ob�an� m�sta. Generel by též m�l sloužit jako podklad 

pro zm�nu územn�-plánovací dokumentace a strategický plán m�sta. M�l by 

umožnit m�stu Haví�ovu podání žádostí o dotace z fond�, umož	ujících výstavbu 

cyklistických stezek a tras. 

 

Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy (SPRCDMH) – podn�t pro 

tvorbu Strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy a Generelu cyklistické 

dopravy (GCD) jako podkladu pro tvorbu SPRCDMH m�sta Haví�ova vznikl v 

dubnu 2003, kdy bylo schváleno jejich po�ízení zastupitelstvem m�sta Haví�ova. 

Nejd�ležit�jším podkladem pro tvorbu osnovy SPRCDMH a GCD se stal pilotní 

projekt "Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy m�sta Olomouce" a Národní 
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strategie rozvoje cyklistické dopravy �eské republiky, schválené usnesením vlády 

�R dne 7. �ervence 2004 �. 678 a územní plán m�sta Haví�ova. GCD se stal 

základem pro tvorbu strategie rozvoje cyklistické dopravy 

 

Územní plán – byl schválen Zastupitelstvem m�sta Haví�ova dne 16. 12. 

1999, schválená Zastupitelstvem m�sta Haví�ova dne 6. 12. 1999. Územní plán 

byl pr�b�žn� aktualizován v letech 2000–2005. Jeho sou�ástí jsou dokumenty 

Územní plán zóny "Haví�ov-Životice, lokalita Za Merkurem, Regula�ní plán 

„Sorela“ a Regula�ní plán „Regenerace panelového sídlišt� Šumbark ll“. 

 

Energetická koncepce – územní energetická koncepce m�sta Haví�ov 

byla schválena v zá�í 2004 v souladu s Na�ízením vlády �. 195 ze dne 21. 5. 2001, 

kterým se stanoví podrobnosti územní energetické koncepce. Zpracovatelem 

energetické koncepce je KARBON INVEST, a.s. &  ORTEP s.r.o. 

 

Koncepce bydlení – byla p�ijata v zá�í 2005. Zpracovatelem je 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Hlavním zám�rem koncepce bydlení ve 

Statutárním m�st� Haví�ov� je hospoda�ení s bytovým fondem, který bude svou 

strukturou odpovídat pot�ebám nabídky a poptávky po bytech s tím, že také bude 

odpovídat pot�ebám pro vyrovnávání situace na trhu s byty v okrajovém pásmu 

sociálních skupin s nízkými p�íjmy a senior�.  

 

Komunitní plán – vytvo�en v prosinci 2005. obsahuje konkrétní cíle a 

opat�ení k �ešení nep�íznivých sociálních situací, ve kterých se ob�ané ocitnou, 

anebo se v pr�b�hu života mohou ocitnout. Smyslem a cílem plánování bylo 

zohlednit konkrétní místní situace a pot�eby jednotlivých cílových skupin uživatel� 

sociálních služeb. Zpracovaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb je podle 

pot�eb každoro�n� pr�b�žn� up�es	ován. 

 

Koncepce t�lovýchovy a sportu m�sta Haví�ova – zpracovatelem je 

Sportovní komise p�i RMH. Tato koncepce navazuje na stávající Koncepci m�sta 

Haví�ov v oblasti t�lovýchovy a sportu z roku 1995, která je aktualizována a je 

proveden nástin cíl� a zám�r� m�sta Haví�ova pro léta 2006–2015. Cílem 

koncepce je navrhnout kroky, které by m�lo m�sto Haví�ov u�init, aby se situace v 
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haví�ovské t�lovýchov� a sportu trvale zlepšovala, a to na úrove	 významu a 

postavení m�sta Haví�ova v regionu a porovnatelnou s vysp�lými zem�mi EU.  

 

Koncepce kultury – analyzuje sou�asný stav kultury ve m�st�, vymezuje 

základní cíle jejich rozvoje ve st�edn�dobém horizontu (do roku 2010) a stanovuje 

odpovídající postupy vedoucí k napln�ní t�chto cíl�. Koncepce si stanovuje za cíl 

podporovat tv�r�í kulturní aktivity, prezentaci výsledk� kulturních aktivit, 

rovnocenný p�ístup ke kulturním hodnotám, kulturní vým�nu, pé�i o hmotné 

kulturní d�dictví, lokální kulturní tradice, kulturní aktivity plnící sou�asn� více 

funkcí a sloužící jako prost�edek kultivace �lov�ka. 
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3 Zdroje dat 

Tato kapitola se zabývá samotným pr�zkumem možných zdroj� dat, která 

jsou nezbytná pro pot�eby tvorby strategického plánu obce. Tato data mohou 

pocházet z r�zných zdroj�, jak již bylo nazna�eno v kapitole 1.4.4. Obce jednak 

mohou využívat vlastní zdroje dat, �ímž je zaru�ena ur�itá spolehlivost, rychlost a 

též finan�ní výhodnost, a jednak zdroje z r�zných externích institucí. Dalším 

možným zdrojem dat jsou sociologické pr�zkumy, provád�né ve m�st� bu� 

svépomocí, nebo pomocí externí firmy. 

 

Pro ú�ely této práce byly zdroje dat rozd�leny podle hlediska vzniku dat na:  

 

a) externí zdroje dat – státní instituce, samosprávné instituce a další externí 

zdroje; data z t�chto zdroj� nejsou v rámci b�žné �innosti MMH sledována, jsou 

shromaž�ována a využívána pouze pro pot�eby tvorby strategického plánu m�sta; 

  

b) interní zdroje dat – zahrnují data, s nimiž se pr�b�žn� pracuje na jednotlivých 

odborech Magistrátu m�sta Haví�ova v rámci výkonu státní správy a samosprávy. 

U t�chto je rozlišeno, zda k jejich vzniku dochází p�ímo v rámci �innosti MMH a 

jsou to tedy data primární, �i jsou pro pot�eby odbor� MMH �erpána z r�zných 

institucí jako agregovaná data. Dále sem pat�í data obsažená v díl�ích a 

pomocných strategických dokumentech; 

 

c) data vzniklá na základ� sociologických pr�zkum� m�sta. 

 

Informace o externích zdrojích dat byly pro pot�eby práce zjiš�ovány jednak 

samostatným pr�zkumem, a dále formou konzultací na Odd�lení vn�jších vztah� 

a strategického rozvoje MMH s p. Ing. Zahrajem. Co se tý�e interních zdroj�, 

st�žejním úkolem bylo zjistit, která data jsou vedena p�ímo na odborech 

Magistrátu, a následn� vyhodnotit, která z nich mohou sloužit pro pot�eby 

strategického plánování. Tento pr�zkum byl provád�n pomocí dotazníku, 

p�edkládaného vedoucím jednotlivých odbor� �i jiným pov��eným osobám. P�i 

zjiš�ování, jaká data jsou obsažena v díl�ích a pomocných strategických 
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dokumentech, bylo �erpáno z webových stránek Magistrátu m�sta Haví�ova a 

následn� op�t konzultováno s p. Ing. Zahrajem. Informace o sociologických 

pr�zkumech m�sta byly také získány na Odd�lení vn�jších vztah� a strategického 

rozvoje MMH. 
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3.1 Externí zdroje 

Úvodem je t�eba �íci, že tato kapitola neobsahuje p�ehled všech externích 

zdroj�, které jsou pro pot�eby strategického plánování m�sta Haví�ov skute�n� 

využívány. D�vodem je to, že by je bylo velice obtížné zjistit, protože takových 

zdroj� je p�íliš mnoho. V pr�b�hu tvorby strategického plánu jsou informace 

zjiš�ovány pr�b�žn� podle pot�eby zejména na Internetu, a to z mnoha r�zných 

oblastí socioekonomické sféry. Navíc ne všechna data, která jsou zjiš�ována, jsou 

následn� pro strategický plán použita. Vy�erpávající p�ehled by p�esahoval obsah 

této práce, proto uvádím pouze nejd�ležit�jší zdroje, které Magistrát m�sta pro 

své pot�eby využívá. 

3.1.1 Ministerstvo práce a sociálních v�cí (ú�ady práce)  

MPSV má k dispozici zejména údaje o registrované nezam�stnanosti. 

Údaje sice nejsou mezinárodn� harmonizované, jejich výhoda je ale v tom, že 

poskytují informace za všechny registrované nezam�stnané, a to podle místa 

jejich bydlišt�. Tyto údaje jsou voln� dostupné na portálu MPSV. Data jsou 

aktualizována m�sí�n�. V rámci ú�ad� práce lze zjiš�ovat údaje i za menší územní 

jednotky než obce (nap�. m�stské obvody). Je možno zjistit: 

� míru nezam�stnanosti dle obcí, mikroregion�, okres�, region� NUTS 1 až 

NUTS 3; strukturu nezam�stnaných podle pohlaví, v�ku a vzd�lání a 

vybraných skupin, jako jsou absolventi škol, ob�ané se zm�n�nou 

pracovní schopností; po�ty volných pracovních míst a po�ty uchaze�� 

p�ipadajících na jedno pracovní místo; objem vyplacených podpor v 

nezam�stnanosti. 

3.1.2 �eský statistický ú�ad 

�eský statistický ú�ad (�SÚ) byl z�ízen jako úst�ední orgán státní správy 

zákonem �eské národní rady �. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných 
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úst�edních orgán� státní správy, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. P�sobnost ú�adu 

stanoví zákon �. 89/1995 Sb., o státní statistické služb�, v platném zn�ní a další 

právní p�edpisy. 

 

�SÚ shromaž�uje, zpracovává a poskytuje informace z oblasti demografie, 

kultury, školství, zdravotnictví, ekonomiky, trhu práce, v�dy a výzkumu, 

zem�d�lství, a to jak na celostátní, tak na regionální úrovni (krajské pobo�ky). 

Vytvá�í a spravuje statistické klasifikace, statistické �íselníky, statistické registry a 

poskytuje z nich informace. P�id�luje identifika�ní �ísla právnickým osobám a 

fyzickým osobám, které provozují podnikatelskou �innost, pokud jim je nep�id�luje 

rejst�íkový soud nebo živnostenský ú�ad. Vytvo�ené statistické informace ú�ad 

zve�ej	uje prost�ednictvím publikací, rychlých informací vydávaných ve zvláštním 

režimu, tiskových zpráv a na internetu.  

 

Nejpodrobn�jší data poskytuje S�ítání lidu, dom� a byt� (SLDB), které 

obsahuje údaje o obyvatelstvu (ty jsou zde p�ehledn� roz�len�ny dle pohlaví a 

rodinného stavu dotazovaného obyvatelstva, v�ku, stupn� vzd�lání, národnosti, 

náboženského vyznání, ekonomické aktivity; ekonomicky aktivní dle odv�tví), 

vyjíž�ce do škol a do zam�stnání, domácnostech a bytovém fondu, technickém 

vybavení byt� apod. Tato data jsou shromaž�ována za jednotlivé domácnosti �R. 

Velkou nevýhodou je to, že SLDB je provád�no zhruba jednou za 10 let, a jsou 

tedy pro pot�eby strategického plánování málo aktuální. I p�esto p�edstavuje 

základní a nejd�ležit�jší datový zdroj, ze kterého jsou informace pro strategický 

plán �erpány. 

 

�SÚ provádí �tvrtletn� tzv. Výb�rové šet�ení pracovních sil (VŠPS). 

VŠPS obsahuje údaje o zam�stnanosti, nezam�stnanosti a dojíž�ce do 

zam�stnání za výb�rový soubor (cca 25 000) domácností. Je použita metodologie 

schválená ILO (Mezinárodní organizace práce). Databáze poskytuje data 

relevantní za území kraje (NUTS 3) a vyšší (NUTS 2 i NUTS 1). Data jsou 

uspo�ádána podle místa bydlišt� a pracovišt� dotázaného. 

 

�SÚ rovn�ž vede databázi MOS (M�stská a obecní statistika), databázi 

ukazatel� za obce, která je aktualizována každoro�n�. Databáze obsahuje za 
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každou obec indikátory s�itatelné od obcí sm�rem k v�tším územím až po úrove	 

�R (nap�. po�et obyvatelstva). Obsahuje n�kolik set ukazatel� vedených v 

�asových �adách od roku 1993. K dispozici jsou i data za seskupení obcí, nap�. za 

území, na kterém p�sobí obec s rozší�enou p�sobností. Mezi zdroje MOS/MIS 

pat�í výstupy �SÚ, rezortní výkaznictví, došet�ování na obcích. Databáze je 

ve�ejn� p�ístupná na webových stránkách �eského statistického ú�adu ve form� 

tabulek za jednotlivé obce. Obsahuje údaje o obyvatelstvu, bytech, pozemcích, 

technické vybavenosti, školství, kultu�e, zdravotnictví, sportu a dalších oblastech 

socioekonomické sféry. 

 

Okresní statistiky �SÚ jsou zdrojem pro databázi KROK (Kraje a okresy), 

která obsahuje ukazatele za okresy a kraje, údaje získané agregací z jednotlivých 

obcí s�itatelné až do úrovn� �R, údaje zjišt�né až na ur�ité regionální úrovni 

(okresu nebo kraje - nap�. údaje z výb�rových zjiš�ování) a s�itatelné až do úrovn� 

�R a data získaná desagregací celostátních dat (nap�íklad údaje o 

regionalizovaném HDP). Datová báze obsahuje cca 1200 ukazatel� vedených v 

�asových �adách zpravidla od roku 1995 a rozd�lených do 29 kapitol. N�které 

kapitoly jsou ješt� strukturovány do podkapitol. Údaje jsou s�itatelné do úrovn� 

kraj� (regiony NUTS 3) a do region� soudržnosti (NUTS 2) a také do regionu 

NUTS 1. V agregované podob� je tato databáze voln� dostupná na webových 

stránkách Integrovaného regionálního informa�ního systému (IRIS). Pro pot�eby 

strategického plánování obcí má tato databáze však jen omezenou využitelnost, 

protože neobsahuje údaje za úrove	 NUTS5. Je tedy vhodná spíše pro p�ípadné 

srovnání, a�koliv toto také není obvykle využíváno. 

 

Nov� se v rámci �innosti �SÚ vyskytuje tzv. Ve�ejná databáze �SÚ. Byla 

vytvo�ena za ú�elem prezentace statistických údaj� zejména pro laickou i 

odbornou ve�ejnost. Je dostupná v elektronické podob� na webových stránkách 

�SÚ. Obsahuje pouze agregovaná data, a to za všechny sledované úseky 

statistiky. Zdrojem údaj� pro ve�ejnou databázi jsou jednak výsledky zpracování 

statistických úloh �SÚ, a dále r�zné externí a administrativní zdroje, zejména z 

dalších pracoviš� státní statistické služby. 
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K dispozici jsou tabulky, grafy a mapy, které je možno vyhledat podle 

území, období nebo podle sledovaného segmentu (obyvatelstvo, životní prost�edí, 

ceny apod.). Údaje jsou ve�ejn� p�ístupné a pravideln� se aktualizují. 

 

P�i analýze podnikatelského prost�edí ve m�stech neexistují pot�ebná data 

o podnikatelských subjektech. V oficiálních statistikách sledovaných �SÚ, které 

bývají v�tšinou jediným zdrojem dat, jsou údaje o podnikatelských subjektech 

vedena v databázi RES (Registr ekonomických subjekt�).  

 

Registr ekonomických subjekt� vedený statistickým ú�adem podle §20 

zákona �.89/1995 Sb., o státní statistické služb�, je v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem ve�ejným seznamem. Registr se pravideln� aktualizuje a každé �tvrtletí 

jsou k dispozici informace o po�tu evidovaných subjekt� podle vybraných 

základních t�ídících hledisek.  

 

Údaje o ekonomickém subjektu jsou ve�ejné a je možno je poskytnout 

každému, kdo o to požádá bu� bezplatn� nebo za sjednanou cenu jednotliv� za 

ekonomický subjekt ve form� výpisu z RES nebo ve form� datového souboru v 

dané struktu�e v rozsahu celého RES nebo definované podmnožiny. Databáze 

RES a �íselníky jsou k dispozici ve formátu *.DBF a *.TXT. Tím je zajišt�na jejich 

p�ehlednost a snadná operovatelnost. Uživatelé, kte�í pot�ebují informace z RES, 

mají možnost objednat si kompletní databázi nebo výb�r z této databáze podle 

vlastního specifického požadavku, nap�. vyhledat konkrétní firmy podle I�O, 

názvu, okresu nebo oboru �innosti (lze i provést výb�r kombinací t�chto kritérií). 

Celý registr je distribuován na CD-R, výb�ry z registru podle zadaných kritérií na 

disketách. Aktualizovaná verze registru je k dispozici v m�sí�ní periodicit�. 

Kompletní RES je distribuován jako produkt RES-MS, který obsahuje databázi, 

�íselníky a prohlíže� pro komfortní práci s databází. 

 

P�ímo na webových stránkách �eského statistického ú�adu lze v subjekty 

registru vyhledávat podle I�O, obchodní firmy (názvu), právní formy a okresu. 

Údaje v RES obsahují název firmy, I�O, datum vzniku, zp�sob vzniku, právní 

formu, �innost firmy dle OKE�, orienta�ní po�et zam�stnanc� (dle skupin), adresu 

firmy, datum aktualizace a další údaje. 
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Díky tomu, že je v RES uvedena adresa podnikatelského subjektu a jeho 

další údaje, je možno snadno podnikatele kontaktovat a tím si zajistit zdroj dat pro 

r�zné statistické pr�zkumy a šet�ení. Problémem je však kvalita a aktuálnost údaj� 

v RES. A�koliv dle zákona �.89/1995 Sb., o státní statistické služb� je registr 

�eským statistickým ú�adem každoro�n� aktualizován (�SÚ je oprávn�n jednou 

do roka požádat ekonomický subjekt o sd�lení pot�ebných údaj� a ekonomický 

subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lh�t� vyhov�t), m�že se stát, že 

oslovený podnikatelský subjekt již neexistuje. Pro m�sto je ovšem dosud RES 

jediný zdroj údaj� o podnikatelských subjektech, pokud si nevytvo�í vlastní 

databázi. Z tohoto d�vodu v rámci m�stských složek plánovaní a rozvoje m�sta by 

m�la být zam��ena pozornost na pravidelný monitoring nejvýznamn�jších 

podnikatelských subjekt� ve m�st� a v jeho bezprost�edním okolí. 

 

Existuje také tzv. Administrativní registr ekonomických subjekt� 

(ARES) ve form� webových stránek provozovaných pod záštitou Ministerstva 

financí. Všechny údaje, které ARES zp�ístup	uje, mají pouze informativní 

charakter a nemají charakter ú�ední listiny. Jejich výpis (prost�ednictvím ARES) 

proto nem�že být použit jako pr�kazní materiál pro ú�ední jednání. 

 

Ú�elem provozování aplikace je poskytnout rychlé a obecn� dostupné 

informace o jednotlivých subjektech. K tomuto ú�elu není pro b�žného uživatele 

p�ístup k aplikaci ARES omezen. Jelikož databáze ARES využívá více zdroj� dat, 

lze v ní vyhledávat podle více kritérií: obchodní firma (název), I�O, finan�ní ú�ad, 

obec, ulice, �íslo domu, právní forma a OKE�. Po nalezení p�íslušného subjektu 

je u n�j také uveden odkaz na zdroje, ze kterých byla data �erpána.  

 

ARES pro sv�j registr využívá t�chto zdroj�: majoritní zdroje – Obchodní 

rejst�ík (OR), vedený rejst�íkovými soudy, Živnostenský rejst�ík (RŽP), vedený 

živnostenskými ú�ady, Registr ekonomických subjekt� (RES), vedený �eským 

statistickým ú�adem, Registr církví a náboženských spole�ností (RCNS); další 

zdroje - Registr plátc� dan� z p�idané hodnoty a spot�ební dan� (DPH a SD), 

Centrální evidence dotací z rozpo�tu (CEDR), Centrální evidence úpadc� (CEU), 

Ú�elový registr organizací systému ARIS (RARIS), St�edisko cenných papír� 
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(SCP) o majoritních majitelích akcií a dalších údajích, Seznam devizových míst a 

licencí (SDML), Seznam politických stran a hnutí (PSH), Seznam ob�anských 

sdružení a spolk� (OSS), Seznam pojiš�oven a zajiš�oven (PZ), Seznam 

odpov�dných pojistných matematik� (OPM), Registr pojiš�ovacích 

zprost�edkovatel� a likvidátor� pojistných událostí (ISPOZ); kontrolní zdroj – 

Územn� identifika�ní registr adres (UIR-ADR); samostatná dce�iná aplikace – 

Údaje St�ediska cenných papír� (SCP) o majoritních majitelích akcií a dalších 

údajích. 

 

Problémem ARES je to, že neumož	uje po�izovat výpisy ve form� 

databáze, a tak zajistit snadnou práci s daty. Je ur�ena pouze pro práci 

s jednotlivými údaji o konkrétních podnikatelských subjektech. Proto je vhodný 

spíše jako p�ípadný dopl	kový zdroj informací. 

3.1.3 Creditinfo Czech Republic 

Dalším zdrojem, z n�hož MMH �erpá data pro strategické plánování, je tato 

instituce, která poskytuje každoro�n� obcím, m�st�m s rozší�enou p�sobností a 

kraj�m analýzy „Municipality“. Ty mohou být využívány jednak jako zdroj dat pro 

další analytickou práci obecních, m�stských i krajských ú�ad�, a jednak jako 

materiál k prezentaci pro ve�ejnost na internetových stránkách. Analýza obsahuje 

podstatné údaje týkající se demografie, financí, podnikatelských subjekt� v �asové 

�ad� t�í rok�, ob�anské vybavenosti, dopravní infrastruktury a složení 

zastupitelstva. 

 

Tyto údaje jsou v�tšinou uvád�ny s porovnáním v rámci kraje �i celé �R. 

Zajímavé je grafické porovnání obcí v každém kraji podle 16 kritérií, p�i�emž údaje 

jsou vždy p�epo�teny na 1 nebo 1000 obyvatel. Pro každou obec je zde také 

vypo�ítán ukazatel dluhové služby. Podklady jsou �erpány zejména z informa�ní 

databáze MOS �SÚ, finan�ní údaje poskytuje databáze Market Line Professional, 

jejímž zdrojem je Ministerstvo financí �R. Nejedná se tedy o nové informace, ale o 

jakousi agregaci údaj� z r�zných datových zdroj�, které mohou sloužit obcím jako 

p�ehledný dopl	kový zdroj dat. 
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3.1.4 Ostatní externí zdroje 

Jedná se nap�íklad o p�ísp�vkové organizace, kulturní za�ízení, 

zdravotnická a sociální za�ízení, místní podniky a další. Tyto instituce mohou 

být zdrojem dat, která nejsou jinde dostupná, ale problémem je to, že nejsou 

povinny n�které informace zve�ej	ovat a poskytovat. Je tedy obtížné taková data 

získat a záleží spíše na konkrétním subjektu, zda je ochoten pro pot�eby 

strategického plánování obce své údaje poskytnout. 

 

Zvláštním zdrojem externích dat jsou strategické plány a ro�enky jiných 

obcí. Tyto dokumenty jsou využívány v rámci benchmarkingu pro srovnání se 

strategickým plánem m�sta Haví�ova a n�které poznatky, zjišt�né p�i studiu t�chto 

dokument�, mohou být následn� využity nap�. ve form� konkrétních opat�ení SP 

m�sta Haví�ova. 

 

V neposlední �ad� jsou zdrojem dat též strategické dokumenty vyšší 

úrovn�, na které by strategický plán m�sta m�l navazovat, a tudíž jeho priority a 

opat�ení musí respektovat obecné rozvojové cíle t�chto dokument�. To znamená, 

že p�i ur�ování cíl�, priorit a opat�ení SP m�sta je nutné znát strategické 

dokumenty vyšších úrovní a �erpat z nich informace. 

 

Speciálním zdrojem dat jsou tzv. monitorovací ukazatele. Každý 

strategický dokument postupuje od obecn� vyjád�ených zám�r� k zám�r�m 

realiza�ním, které mají uskute�nit konkrétní zm�ny p�ispívající ke zlepšení, nebo 

udržení sou�asného stavu. Aktivity, pomocí kterých se t�chto zm�n dosahuje, 

musí tedy být pr�b�žn� kontrolovány, což je úkolem monitoringu. Pro 

monitorování t�chto aktivit se užívají práv� monitorovací ukazatele, což jsou 

zpravidla kvantitativní ukazatele, které dob�e postihují pln�ní cíle. Slouží tedy ne 

pro pot�eby socioekonomické �ásti strategického plánu, ale ke kontrole a 

zhodnocení, jak pln�ní p�edchozí strategie probíhá. Jsou ovšem možné pouze u 

takových cíl�, které kvantitativní hodnocení umož	ují.  
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3.2 Interní zdroje 

Interní zdroje dat zahrnují data, která jsou vedena pr�b�žn� na jednotlivých 

odborech Magistrátu m�sta Haví�ova v rámci výkonu státní správy a samosprávy. 

Dále sem pat�í data obsažená v díl�ích a pomocných strategických dokumentech, 

o nichž pojednávala kapitola 2.4. 

3.2.1 Data vedená pr�b�žn� na odborech MMH 

Metodika dotazníkového šet�ení 

 

Sou�ástí této práce je podrobný pr�zkum dat, vedených na jednotlivých 

odborech Magistrátu m�sta Haví�ova v rámci jejich �innosti. Tento pr�zkum byl 

uskute�n�n v období 12/2007 – 03/2008 formou dotazníku – tabulky. Po dohod� 

byly vybrány jednotlivé atributy dat, které se dotazníkovým šet�ením zkoumaly a 

které byly uznány jako nejd�ležit�jší pro posouzení vhodnosti jednotlivých dat pro 

strategické plánování. Jsou to následující atributy: 

 

1. Forma dat 

2. Popis dat  

3. Frekvence sb�ru/aktualizace 

4. Zdroj dat 

5. Spolehlivost 

6. Použitá výpo�etní technika 

7. Využití dat 

8. Stupe	 utajení 

 
Dotazníky byly p�edkládány vedoucím jednotlivých odbor�, p�ípadn� jiným 

kompetentním osobám. Výjimkou byl Odbor právních služeb. Na tomto odboru 

nebylo dotazníkové šet�ení provedeno, protože z d�vodu specifické �innosti 

odboru zde nejsou vedena data pro strategické plánování (náplní �innosti je 

poskytování právních služeb pro pot�eby MMH a p�ísp�vkových organizací, jejichž 
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z�izovatelem je statutární m�sto Haví�ov). Celkov� bylo tedy vyhodnoceno 12 

dotazník�. Pro hodnocení výsledk� šet�ení je nutné podotknout, že ne na všech 

odborech byla do dotazníku vypln�na všechna data, se kterými se na daném 

oboru pracuje. Po dohod� s vedoucími odbor� byla na mnoha odborech 

v dotazníku uvedena pouze ta data, u kterých se p�edpokládalo, že mohou sloužit 

pro pot�eby strategického plánování, a byla vypušt�na data, která pro tyto ú�ely 

zjevn� neslouží. Uvést všechna data, která odbor vede, by totiž bylo v mnohých 

p�ípadech velmi �asov� i personáln� náro�né, a pro pot�eby této práce také 

zbyte�né.  

 
Údaje o datech vedených na MMH byly zpracovány v programu SPSS 16.0 

(software k analyzování statistických dat). Na základ� zhodnocení všech atribut� v 

dotazníku byla následn� data rozt�íd�na na ta, která jsou vhodná pro pot�eby 

strategického plánování, a na ostatní. Forma dotazníku a kompletní vý�et 

zjišt�ných dat jsou uvedeny v p�íloze. 

 
Výsledky pr�zkumu interních zdroj� dat 

 
Dotazníkovým šet�ením bylo zjišt�no, že nej�ast�jší formou, ve které se 

data na MMH vyskytují, jsou evidence (17,5%), složka, tabulka, výkaz, databáze, 

kartotéka. N�které druhy dat jsou vedeny ve specifické form�, ale procento 

výskytu není tak významné (pasport, mapový list). 

 
Graf 3.1 ukazuje, s jakou frekvencí jsou jednotlivá data vedená na odborech 

MMH sbírána, pop�. aktualizována. P�evládá ro�ní frekvence (24,7%) a následuje 

pr�b�žná a nepravidelná frekvence sb�ru/aktualizace dat. Zjiš�ování této 

frekvence je d�ležité z d�vodu zjiš�ování relevance dat pro strategické plánování – 

nap�. výkaz zisk� a ztrát za jednotlivé m�síce nemá pro strategické plánování 

význam, zatímco ro�ní je d�ležitý. Také data, která jsou sledována s p�íliš malou 

frekvencí, jsou málo využitelná, nebo� mohou být v dob� jejich pot�eby již 

zastaralá. Skute�nost, že nejvíce jsou využívána ro�ní data, vyjad�uje Tabulka 

3.1, ve které je znázorn�n vztah mezi frekvencí sb�ru/aktualizace dat a jejich 

využitím pro SP. 
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Graf 3.1-Frekvence sb�ru/aktualizace dat 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 

 

 
Tabulka 3.1-Frekvence sb�ru/aktualizace dat a využití dat pro SP 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 

 

 
Graf 3.2 znázor	uje, z jakých zdroj� jsou �erpána data, zjišt�ná 

dotazníkovým šet�ením. Nejv�tší podíl dat (57,7%) tvo�í data primární, tedy ta, 

která vznikají p�ímo na jednotlivých odborech MMH. Další v�tší skupinu (17,7%) 

tvo�í taktéž primární data, vzniklá na základ� r�zných žádostí fyzických �i 

právnických osob – žadatel� na odborech MMH. Tato data tvo�í vlastn� 

podskupinu všech primárních dat. Jedná se nap�íklad o žádosti o pronájem 

pozemk� m�sta, žádosti o byt, identifika�ní údaje zhotovitel� staveb apod. 6,2% 

zdroj� dat nebylo dotazníkovým šet�ením zjišt�no. Další zdroje dat jsou již 

r�znorodé a netvo�í žádné po�etn�jší skupiny, proto byly pro ú�ely vyhodnocení 

zahrnuty do položky Ostatní. Jejich kompletní vý�et je možno nalézt v P�íloze 2. 
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Graf 3.2-Zdroj dat vedených na MMH 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 
 

 
V Grafu 3.3 a Tabulce 3.2 vidíme rozd�lení dat dle spolehlivosti a odbor�. 

Spolehlivost byla ur�ována tak, že bylo zjiš�ováno, zda se jedná o data primární 

(tedy spolehlivé), p�evzaté z jiného spolehlivého zdroje, �i p�evzaté z ne zcela 

spolehlivého zdroje. Naprostou v�tšinu (72,2%) tvo�í data primární, spolehlivá. 

Jedná se zejména o data vznikající p�ímo na MMH. Dále jsou to data p�evzatá 

z r�zných spolehlivých zdroj� (25,8%), nap�íklad ze školských za�ízení, 

Katastrálního ú�adu, M�stské realitní agentury, s. r. o. a jiných. Nejmenší skupinu 

(2,1%) tvo�í data p�evzatá z ne zcela spolehlivého zdroje, zde se jedná nap�íklad o 

údaje žadatel�, kte�í své údaje mohou uvést nesprávn� apod. Souhrnem lze tedy 

�íci, že spolehlivost dat je na všech odborech MMH vysoká. 

 

 
Graf 3.3-Spolehlivost dat dle odbor� 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 
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Tabulka 3.2-Spolehlivost dat dle jednotlivých odbor� 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 
 

Další graf znázor	uje využití výpo�etní techniky p�i zpracování dat, 

vedených na MMH. Tento atribut byl zvolen spíše jako dopl	kový, aby bylo 

up�esn�no, o jakou formu dat se jedná, a také pro posouzení využití výpo�etní 

techniky p�i zpracování dat. Nejv�tší podíl (46,4%) tvo�í data, vedená v rámci 

interní agendy (jedná se o agendu specificky vytvo�enou pro daný odbor a pouze 

zde využívanou). To má velkou výhodu v tom, že data jsou vedena p�ehledn�, 

jsou ihned k dispozici a dob�e se s nimi pracuje. Další skupinu tvo�í data, 

zpracovávaná a uchovávaná v b�žných programech (MS Word, Excel apod.). 

16,5% dat tvo�í ta, pro jejichž vedení není žádná výpo�etní technika užita, jsou 

vedena v „papírové“ podob�. Jedná se nap�íklad o r�zné smlouvy, výkazy, �i 

projektovou dokumentaci. Nejmenší podíl tvo�í data, vedená v rámci externí 

agendy (rozsáhlejší agenda, odbor je pouze jedním z uživatel�). 

 

V  grafu 3.5 je pak znázorn�no využití dat, vedených na MMH. Je patrné, že 

nejvíce dat je využíváno pro pot�eby Magistrátu m�sta Haví�ova, což zahrnuje i 

využití v rámci daného odboru. Tato skupina tvo�í 37,9%. Další skupinu tvo�í 

využití ve státních organizacích (21,8%). O n�co mén� dat (17,7%) je využíváno 

pouze pro pot�eby daného odboru. Co se tý�e dalších forem využití, jednalo se 

spíše o menší specifické skupiny, a pro p�ehlednost grafu byly tyto agregovány do 

skupiny Ostatní (22,6%), spole�n� tak tvo�í druhou nejpo�etn�jší skupinu. 

Podrobné informace o využití dat lze rovn�ž nalézt v P�íloze 2. 
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Graf 3.4-Použitá výpo�etní technika p�i zpracování dat vedených na MMH 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 

 
 

 
 

Graf 3.5-Využití dat vedených na MMH 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 

 

 
Graf 3.6 ukazuje rozd�lení dat dle stupn� utajení. Nejv�tší skupinu tvo�í 

ve�ejná data (35,1%), následují neve�ejná data, osobní data a nakonec jiný 

druh utajení (jedná se nap�. o kombinaci osobních a ve�ejných dat). Tyto údaje 

byly zjiš�ovány proto, aby bylo možno lépe posoudit vhodnost jednotlivých dat pro 

pot�eby strategického plánu. Problémem osobních dat je totiž to, že obsahují 

skute�nosti, jež není možné poskytovat t�etím osobám. Jejich eventuelní využití je 

tedy možno pouze v agregované form�, nikoliv jako jednotlivé údaje. Tuto 

skute�nost ilustruje i Tabulka 3.3, která vyjad�uje vztah mezi druhem utajení dat a 

jejich možností využití pro SP. V�tšina osobních dat je pro pot�eby SP 

nevyužitelná, a pouze 9,3% je možno použít v agregované form�.  
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Graf 3.6-Stupe	 utajení dat vedených na MMH 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 
 
 

 
Tabulka 3.3-Stupe	 utajení dat a jejich možnost využití pro SP 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 
 
 

V Grafu 3.7 je na základ� vyhodnocení dotazníkového šet�ení z�ejmé 

rozd�lení dat podle jednotlivých odbor� na ta, která jsou vhodná pro strategické 

plánování, která jsou použitelná pouze v agregované podob�, a která se pro 

strategické plánování nepoužívají. Dotazníkovým šet�ením bylo zjišt�no, že dat, 

vhodných pro strategické plánování, je zhruba 38% (37 dat z 97). U tohoto údaje 

je však nutné brát na z�etel, že zde m�že nastat drobné zkreslení. Jak již bylo 

�e�eno, na n�kterých odborech byl poskytnut vý�et pouze t�ch dat, která se pro 

strategické plánování používají (nap�. Odbor sociálních v�cí), zatímco na jiných 

všechna data, která jsou zde vedena. Dá se tedy p�edpokládat, že skute�ný podíl 

dat, vedených na jednotlivých odborech MMH a zárove	 vhodných pro pot�eby 

SP, bude ve skute�nosti o n�co nižší. 

 



 66 
 

 

 
 

Graf 3.7-Využití dat pro strategické plánování dle jednotlivých odbor� 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 

 
 

V tabulce 3.4 je uveden po�et dat, které byly vyhodnoceny v jednotlivých 

odborech jako vhodné pro strategické plánování. Nejv�tší vahou se podílí na 

poskytování dat Odbor ekonomický (7 druh� dat). Naopak nejmén� dat poskytuje 

dle dotazníkového šet�ení Odbor územního rozvoje, Odbor sociálních v�cí a 

Odbor vnit�ních v�cí (1). V tabulce není uveden Stavební ú�ad, u n�hož nebyla 

zjišt�na žádná data, vhodná pro SP, a Odbor právních služeb, který taková data 

z d�vodu specifické �innosti neposkytuje. 

 

Co se však tý�e d�ležitosti dat, ta s po�tem zjišt�ných dat až tak nesouvisí. 

Tak nap�íklad Odbor územního rozvoje dle dotazníkového šet�ení poskytuje pouze 

jeden druh dat, vhodný pro SP, a to Územní plán m�sta (územn� plánovací 

podklady a územn� plánovací dokumentace). Ten je však pro strategické 

plánování naprosto zásadní, a je z�ejmé, že pouze podle po�tu nelze d�ležitost 

toho kterého odboru p�i procesu strategického plánování posuzovat.  
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Tabulka 3.4-Využití dat pro strategické plánování dle jednotlivých odbor� 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH 
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Následující �ást práce obsahuje p�ehled jednotlivých dat, zjišt�ných 

dotazníkovým šet�ením, p�i�emž vý�et zahrnuje jen data, která byla vyhodnocena 

jako použitelná pro SP m�sta. N�která z t�chto dat se na MMH pro strategické 

plánování používají, zatímco jiná ne (nap�. nebyly pro SP zrovna pot�ebné, nebo 

se i jejich existenci p�i tvorb� SP nev�d�lo a byla zjišt�na teprve tímto 

dotazníkovým šet�ením). Jsou zde zahrnuty i stávající rozvojové dokumenty 

m�sta, ty jsou p�i�azeny k odbor�m, které spolupracovaly p�i jejich vytvá�ení.  

 

Mám ur�ité pochybnosti o množství poskytnutých dat, zvlášt� u n�kterých 

odbor�. Tak nap�. Odbor sociálních v�cí poskytl jediný údaj, který se dle názoru 

vedoucí odboru týká strategického plánování m�sta, a to žádosti o byty zvláštního 

ur�ení. P�itom v kompetenci odboru je vedení velkého množství dat, která byla 

následn� použita pro tvorbu Komunitního plánu. Taková data mi však nebyla 

sd�lena. P�ehled se tedy omezuje pouze na data, která mi byli vedoucí odboru 

ochotní sd�lit; jejich množství tedy bude ve skute�nosti pravd�podobn� o n�co 

vyšší. 

 
Odbor místního hospodá�ství a dopravy (OMHD) 

Odpady – komunální, separovaný, nebezpe�ný – agregovaná forma 

Vyhrazená parkovišt� – agregovaná forma 

Komunikace – agregovaná forma 

Mosty, lávky – agregovaná forma 

Generel cyklistické dopravy 

Strategický plán cyklistické dopravy 

 

Odbor právních služeb (OPS) 

Z d�vodu specifické �innosti tento odbor neposkytuje žádná data vhodná 

pro SP. 

 

Odbor správy majetku (OSM) 

Žádosti o byt – agregovaná forma 

Žádosti o podnájem bytu 

Seznamy byt� a dom� k privatizaci – agregovaná forma 

Evidence majetku m�sta – agregovaná forma 
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Odbor investi�ní výstavby (OIV) 

Výhled investi�ních akcí 

�erpání rozpo�tu 

 

Odbor organiza�ní (ORG) 

Digitální katastrální mapy s popisnými údaji 

Digitáln� technická mapa – polohopisná mapa 

Inženýrské sít� – povrchové znaky 

Ortofotomapa 

Uzlový graf komunikací – agregovaná forma 

Ve�ejné osv�tlení – agregovaná forma 

 

Odbor životního prost�edí (OŽP) 

Registrované významné krajinné prvky 

Evidence zne�iš�ovatel� ovzduší – agregovaná forma 

Majetková a provozní evidence – agregovaná forma 

Výkaz o odn�tí a o odvodech za odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního 

fondu – agregovaná forma 

Výkaz o odn�tí a o poplatcích za odn�tí pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí 

les� – agregovaná forma 

Památné stromy – agregovaná forma 

 

Odbor územního rozvoje (OÚR) 

Územní plán (Územn� plánovací podklady, územn� plánovací 

dokumentace – agregovaná forma) 

Energetická koncepce 

 

Odbor vnit�ních v�cí (OVV) 

Evidence obyvatel – agregovaná forma 

 

Odbor školství a kultury (OŠK) 

Data týkající se školských za�ízení  

Podklady pro koncepci školství 
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Koncepce t�lovýchovy a sportu 

Koncepce kultury 

 

Stavební ú�ad (SÚ) 

Dotazníkovým šet�ením bylo zjišt�no, že žádná data, která jsou na odboru 

vedena, nejsou vhodná pro pot�eby SP. 

 

Ekonomický odbor (EO) 

Rozpo�et 

Rozpo�tový výhled 

Ukazatel dluhové služby 

Vyú�tování hospoda�ení za p�edchozí rok 

Pln�ní rozpo�tu 

Výkaz zisk� a ztrát 

Rating 

 

Odbor sociálních v�cí (OSV) 

Žádosti o byty zvláštního ur�ení (Domy s pe�ovatelskou službou, 

bezbariérové byty) – agregovaná forma 

Komunitní plán 

 

Živnostenský ú�ad (ŽÚ) 

Registr živnostenského podnikání – agregovaná forma 

Registr zem�d�lských podnikatel� – agregovaná forma 

Spisové materiály podnikatel� – agregovaná forma 

3.2.2 Data obsažená v díl�ích a pomocných strategických 

dokumentech 

Tyto rozvojové dokumenty obsahují zna�né množství dat, týkající se mnoha 

oblastí socioekonomické sféry. Data, která je z nich možno �erpat, jsou dvojího 

druhu. Jednak je možno využívat záv�ry t�chto dokument�, které samy o sob� 

mají strategický charakter a dají se tedy snadno zakomponovat p�ímo do 
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strategického plánu. Dále se jedná o data, která jsou pot�ebná pro tvorbu t�chto 

dokument�, ale jsou využitelná i jinak (nap�. demografická analýza obsažená 

v Komunitní plánu). 

 

Generel cyklistické dopravy 

Je podkladem pro tvorbu Strategického plánu cyklistické dopravy. Obsahuje 

podrobné údaje o m�st� a okolí co do infrastruktury, blízkosti regionálních i 

mezinárodních koridor�, rekrea�ních oblastí a jiných možných cíl� dopravy. 

Dále je zde podrobn� vymezena typologie cyklistických tras, charakteristika a 

umíst�ní jednotlivých cyklotras v Haví�ov�, návrhy nových cyklostezek a 

jejich porovnání s návrhy v ÚPD, p�ípadn� návrhy na zm�nu územního plánu, 

odhad náklad� na výstavbu cyklistických tras, mapové podklady a další 

informace, pot�ebné pro strategické plánování v oblasti dopravní a zejména 

cyklistické infrastruktury. 

 

Strategický plán cyklistické dopravy 

Tento dokument obsahuje základní informace z oblasti dopravní a 

zejména cyklistické infrastruktury ve m�st� a jeho blízkém okolí, o napojení 

na regionální a mezinárodní koridory, a zejména priority a cíle v oblasti 

(cyklistické) dopravy, které by následn� m�ly být brány v úvahu p�i tvorb� 

dalších strategických plán�. 

 

Energetická koncepce 

Obsahuje veškerá data o energetické infrastruktu�e za jednotlivé 

vymezené urbanistické obvody m�sta. Data jsou pro tyto pot�eby �erpána 

z r�zných zdroj�: GIS – digitální mapa, REZZO2, REZZO3, SMP, a. s., SME, a. s., 

Dalkia �eská republika, a. s., HTS, OKD, a. s., SLDB 2001. Jsou zde vymezeny 

jednotlivé varianty energetické koncepce a jejich vyhodnocení, p�i�emž 

koncepce je pojata výhledov� do roku 2030. 

 

Koncepce bydlení 

Obsahuje údaje sociálního a demografického charakteru ve vztahu 

k bydlení, prognózy vývoje po�tu obyvatel a pot�eby byt� ve m�st�. Dále 

údaje o trhu byt� ve m�st� a srovnání se situací v jiných m�stech, typologii 
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bytového fondu, cenovou mapu. Sou�ástí je i dotazníkové šet�ení ohledn� 

problematiky bydlení v�etn� vyhodnocení, a návrhy opat�ení hospoda�ení 

s bytovým fondem. 

  

Komunitní plán 

Obsahuje data, týkající se sociální pé�e a služeb, tj. terénní 

pe�ovatelské služby a domácí ošet�ovatelské pé�e, služeb sociální 

intervence, reziden�ních služeb pro seniory, mentáln� a zdravotn� 

postižené, pé�e o zdravotn� postižené – zam�stnání, bydlení a mobility, 

volno�asových aktivit uživatel� služeb, pé�e o osoby ohrožené drogou a 

osoby v p�echodné sociální krizi, pé�e o národnostní menšiny. K uvedeným 

problémovým okruh�m byly stanovené konkrétní cíle, rovn�ž jsou uvedeny 

zp�soby �ešení cíl� formou konkrétních opat�ení. Také obsahuje podrobnou 

demografickou analýzu m�sta, která je využívána pro pot�eby strategického 

plánování. 

 

Koncepce t�lovýchovy a sportu m�sta Haví�ova 

Je zdrojem údaj� o sportovních a t�lovýchovných aktivitách ve m�st�. 

Obsahuje p�ehled sportovních odv�tví ve m�st�, p�ehled a stav sportovních 

za�ízení, stav podpory t�lovýchovy a sportu, investi�ní a neinvesti�ní dotace 

do sportovních aktivit, a také cíle a zám�ry sm��ující ke zlepšení situace 

t�lovýchovy a sportu ve m�st�.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Koncepce kultury 

Obsahuje analýzu sou�asného stavu kultury ve m�st�, p�ehled a popis 

p�ísp�vkových organizací m�sta Haví�ova, p�ísp�vkových organizací 

Moravskoslezského kraje a ostatních subjekt�. Hlavním obsahem je však 

koncepce kultury m�sta do roku 2010. 
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3.3 Sociologické pr�zkumy organizované m�stem 

3.3.1 Dotazníkové šet�ení Podnikatelé 

Podnikání a �innost podnikatelských subjekt� má velký vliv na ekonomický 

rozvoj m�sta. Pokud chce m�sto úsp�šn� rozvíjet své podnikatelské prost�edí, je 

t�eba zajistit vhodné podmínky pro tento rozvoj. Nezbytným p�edpokladem je 

provést analýzu podnikatelského prost�edí ve m�st� jako výchozí poznatkovou 

základnu pro možné plánování rozvoje. Jak již bylo �e�eno, údaje o 

podnikatelských subjektech, uvedené v databázi RES, která p�edstavuje tém�� 

jediný zdroj informací z této oblasti, nejsou vždy spolehlivé. Proto bylo v b�eznu a 

dubnu 2007 v Haví�ov� provedeno dotazníkové šet�ení mezi podnikatelskými 

subjekty ve m�st�. V rámci tohoto šet�ení bylo poštou rozesláno 516 dotazník� 

firmám a podnikatel�m do 50 zam�stnanc� a 32 dotazník� firmám nad 50 

zam�stnanc�. Adresy firem byly p�evzaty z RES. 

 

Dotazník obsahoval otázky týkající se základních údaj� o firm�, údaje 

týkající se �innosti a rozvoje firmy, podnikání a jeho podpo�e ve m�st�, zdroj� 

informací pro podnikatele, a otázky týkající se zm�n po vstupu �eské republiky do 

EU. 

 

Ob� �ásti šet�ení m�ly bohužel malou výt�žnost, tedy p�inesly pouze málo 

odpov�dí. 95 dotazník� bylo poštou vráceno jako nedoru�itelné. Z firem, které 

mají do 50 zam�stnanc�, odpov�d�lo celkem 16 firem (+ 1 firma po prodlouženém 

termínu, takže ji nebylo možno zahrnout do zpracování), z toho 9 od podnikatel� 

bez zam�stnanc�. Z firem nad 50 zam�stnanc� odpov�d�lo 7. 

 

Z uvedeného vyplývá, že pro pot�eby strategického plánování bude t�eba 

zjiš�ovat informace o podnikatelských subjektech i jinou formou (vhodnou 

dopl	kovou formou je interview) nebo� tímto šet�ením nebyly zjišt�ny zcela 

relevantní informace, vzhledem k množství navrácených dotazník�. A�koliv d�vod 

pro malou návratnost byl také ten, že se jednalo o první kontakt tohoto druhu 
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s místními podnikateli, a existuje tedy možnost, že n�kte�í podnikatelé této akci ne 

zcela d�v��ovali. 

3.3.2 Dotazníkové šet�ení pro Koncepci bydlení 

V roce 2004 prob�hlo v Haví�ov� dotazníkové šet�ení ob�an�, týkající se 

problematiky bydlení ve m�st�. Šet�ení bylo zajišt�no externí firmou a bylo 

rozd�leno na dv� �ásti. V první byli písemnou formou dotazování žadatelé o byt. 

Významn�jší byla �ást druhá, která byla provád�na metodou interview pomocí 

standardizovaného dotazníku, p�i�emž výb�rovým souborem byli ob�ané Haví�ova 

starší 18 let. Celkem bylo osloveno 764 respondent�. Šet�ení bylo provedeno na 

území jednotlivých �ástí m�sta tak, aby byly pokryty všechny m�stské �ásti, a 

jednalo se tedy o reprezentativní vzorek obyvatel m�sta. Toto šet�ení bylo 

zam��eno krom� bydlení i na otázky identity s m�stem, migrace, rozvoje m�sta, 

samosprávy a státní správy. 

 

Toto dotazníkové šet�ení bylo vyhodnoceno jako velice kvalitní a výsledky 

jsou považovány za velmi spolehlivé a dob�e využitelné, na �emž má zásluhu 

zejména forma, jakou byl pr�zkum proveden (interview). Jelikož se dotazník týkal 

nejen bytové otázky, ale i otázek obecn�jšího charakteru, mají výsledky šet�ení i 

širší využití. 

3.3.3 Anketa pro Komunitní plán 

Toto šet�ení se týkalo sociální problematiky, jejíž význam v Haví�ov� stále 

roste. Dotazováni byli ob�ané m�sta Haví�ova formou ankety. Šet�ení zpracoval 

�ešitelský tým VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Magistrátem m�sta Haví�ova. 

Problémem je to, že šet�ení nebylo provedeno formou interview. Anketu totiž 

vyplnili jen ti, kte�í m�li zájem se k sociálním otázkám vyjad�ovat, a zejména se 

jednalo o tzv. lídry (ti, kte�í ovliv	ují mín�ní ostatních, jsou to zejména ob�ané 

s vyšším vzd�láním). Výsledky ankety tedy nemohou být považovány za zcela 

relevantní, protože výb�r respondent� v žádném p�ípad� neodpovídal náhodnému 

výb�ru ze všech obyvatel Haví�ova (vzorek obyvatel nebyl reprezentativní). Je 
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tedy z�ejmé, že anketa není vhodným nástrojem získávání kvalitních dat. Data 

získaná takovýmto zp�sobem nelze považovat za spolehlivá, a pro pot�eby 

strategického plánování vhodná. Za kvalitní je považována pouze demografická 

analýza, provedená v rámci tohoto šet�ení. Ta je také pro ú�ely strategického 

plánování využívaná.  

3.3.4 Anketa – nám�ty pro Strategický plán a nám�ty pro Integrovaný 

plán rozvoje m�sta 

V roce 2007 byli ob�ané Haví�ova osloveni formou ankety, umíst�né 

v m�sí�níku Radni�ní listy (m�sí�ník vydávaný MMH). Ob�ané byli požádáni o 

sd�lení jejich nápad�, p�ipomínek, vizí nebo sm�r� rozvoje, kterými by se dle 

jejich názor� m�l Haví�ov ubírat. Radni�ní listy obsahovaly anketní lístek, který 

ob�ané mohli bezplatn� poslat poštou, �i odpov�d�t elektronickou, telefonickou 

nebo osobní formou. Tato anketa m�la relativn� velký ohlas, p�išlo celkem 662 

nám�t� r�zného druhu. Pouze malá �ást návrh� je však pro pot�eby strategického 

plánování využitelná, protože se ve velké mí�e jednalo spíše o podn�ty a stížnosti 

spíše krátkodobého charakteru, které se SP p�íliš netýkají. Op�t se zde ale 

vyskytuje problém reprezentativnosti vzorku, nebo� na anketu reagovali pouze ti, 

kte�í se o danou problematiku zajímají, a soubor respondent� tedy neodpovídal 

náhodnému výb�ru. Anketu lze tedy použít spíše jako dopl	kový zdroj informací, a 

op�t se ukazuje, že je vhodné používat jiné techniky dotazování. 

 

Anketa týkající se nám�t� pro Integrovaný plán rozvoje m�sta (IPRM) 

takový ohlas, jako p�edchozí anketa, nem�la. Ob�ané byli op�t formou ankety 

v Radni�ních listech osloveni, aby pomohli p�i zajiš�ování dotací z EU pro m�sto 

Haví�ov. IPRM jsou dvojího druhu, jednak tzv. zónové, které �eší problémy 

vybrané vymezené �ásti m�sta, a dále tématické, které mají za cíl �ešit ur�itý 

vybraný okruh problém� m�sta. M�sta musí pro získání dotací z EU v rámci 

Regionálních opera�ních program� mít p�ipraveny krom� projekt� i tyto 

Integrované plány. Ob�ané byli v Radni�ních listech s problematikou IPRM 

podrobn� srozum�ni. P�iložený anketní lístek obsahoval otázky „Koho navrhujete 

do �ídícího výboru IPRM?“ a „Jaká témata pro IPRM navrhujete?“ Zdá se však, že 
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tato problematika byla již pro ob�any na rozdíl od ankety ke strategickému plánu 

p�íliš vzdálená, vzhledem ke svému specifickému charakteru, nebo� p�išly pouze 2 

odpov�di. Tato anketa tedy není považována za úsp�šnou. 

3.3.5 Finan�ní náro�nost statistických pr�zkum� organizovaných 

m�stem 

Finan�ní náklady se liší v závislosti na form� a rozsahu pr�zkumu, na po�tu 

a typu respondent�, a také na tom, zda je pr�zkum zajišt�n externí firmou, �i 

vlastními silami. Tak nap�íklad anketa týkající se nám�t� pro strategický plán, 

vzhledem ke svému charakteru a umíst�ní (m�sí�ník Radni�ní listy) p�íliš 

nákladná nebyla – pro up�esn�ní, byla financována formou b�žných výdaj� bez 

nutnosti použití zvláštních zdroj�. Naopak náklady dotazníkového šet�ení pro 

Koncepci bydlení m�sta Haví�ova, které bylo organizováno firmou SC&C, dosáhly 

výše 345 100 K�. 

 

Pokud jsou k sociologickému pr�zkumu použity metody osobního 

dotazování (p�ípad dotazníkového šet�ení pro Koncepci bydlení), je finan�ní 

náro�nost vždy vyšší. Avšak výsledkem takovýchto pr�zkum� bývají kvalitn�jší a 

hlubší informace, vykazující v�tší reliabilitu, které jsou posléze lépe využitelné. 

Proto by vždy m�lo být zváženo to, kterou metodu výzkumu pro daný ú�el použít, 

a zda je p�ínos, který z takovýchto výzkum� vyplývá, vyšší než vynaložené 

náklady. Jinými slovy, zda není možno pot�ebná data pro strategické plánování 

zjistit jiným, mén� nákladným zp�sobem, p�i zachování jejich relevance. Další 

návrhy k této problematice jsou uvedeny v kapitole 4.2. 
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3.4 Posouzení relevance dat získávaných pro ú�ely tvorby 

strategického plánu 

Tato �ást práce se zabývá posouzením relevance dat, které se používají 

pro ú�ely tvorby strategického plánu m�sta. Kapitola je rozd�lená do t�í podkapitol, 

a to Ekonomika, Obyvatelstvo a Životní prost�edí. Tato metodika odpovídá 

použité metodice Strategického plánu m�sta Haví�ova (viz P�íloha 3), který je 

roz�len�n do t�chto t�í modul�. Každá podkapitola obsahuje p�ehled datových 

zdroj�, které se daného modulu týkají, a zhodnocení jejich relevance. 

3.4.1 Ekonomika 

Tento modul se týká obecn� ekonomiky m�sta, podnikání ve m�st�, 

nezam�stnanosti, a turistiky a image. Informace o hospoda�ení m�sta je možno 

získávat zejména z Ekonomického odboru MMH, který má k dispozici veškeré 

informace o rozpo�tu m�sta (p�íjmech, výdajích, dotacích), ukazatel dluhové 

služby, rating a další podrobná data týkající se ekonomiky. Jedná se o spolehlivé 

informace, které z velké �ásti vznikají p�ímo na MMH (jsou to tedy primární data), 

a pro pot�eby SP jsou tedy vhodné. Pro srovnání údaj� o hospoda�ení s jinými 

obcemi �R lze použít nap�íklad webové stránky Ministerstva financí �R, kde je 

k dispozici databáze ARIS, obsahující údaje za jednotlivé obce. Lze také použít 

materiály instituce Creditinfo Czech republic, která nabízí údaje o srovnání m�st 

a obcí v kraji co se tý�e hospoda�ení. 

 

Co se tý�e podnikání ve m�st�, nejvíce informací lze �erpat z Registru 

ekonomických subjekt� – po�et podnikatelských subjekt� dle odv�tví, po�tu 

zam�stnanc�, formy podnikání apod. Jak bylo ovšem již popsáno v kapitole 3.1.2, 

RES nemusí vždy poskytovat zcela relevantní informace. Dalším možným zdrojem 

by byl Živnostenský ú�ad, který vede údaje o podnikatelských subjektech ve 

m�st� (Registr živnostenského podnikání, Registr zem�d�lských podnikatel�, 

Spisové materiály podnikatel�), ale ten m�že z d�vodu ochrany osobních dat 

poskytovat pouze data agregovaná. Tato data jsou p�esto v menší mí�e pro ú�ely 
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SP využívána. Jiným spolehlivým zdrojem by tedy mohlo být dotazníkové šet�ení 

mezi podnikateli, kterým by byly zjišt�ny i další údaje o podnikatelském prost�edí, 

které v RES uvedeny nejsou (nap�íklad o rozvoji firmy, vzd�lání zam�stnanc�, 

p�eshrani�ní spolupráci, faktorech omezujících podnikání, názorech na kvalitu 

místních služeb, ú�ad� a institucí a další). To již také bylo uskute�n�no, ale 

nep�ineslo o�ekávané výsledky (viz kapitola 3.3.1). Údaje o možných 

pr�myslových zónách ve m�st� je možno �erpat z Územního plánu m�sta. 

 

Údaje o nezam�stnanosti lze �erpat ze statistik �eského statistického 

ú�adu �i ze statistik Ú�adu práce. Oba tyto zdroje lze považovat za velice 

spolehlivé. Avšak co se tý�e zejména ú�ad� práce, problémem jsou �asté zm�ny 

metodiky sledovaných údaj�, proto mohou být údaje za delší �asové období 

obtížn� srovnatelné. 

 

Pro problematiku turistiky a image lze nap�íklad využít Územního plánu 

m�sta �i Strategického plánu cyklistické dopravy (cyklostezky, možné 

rekrea�ní plochy), ale bylo by též vhodné využít spolupráce s okolními obcemi 

�i místními podnikateli p�i tvorb� strategie tohoto zam��ení. P�i zjiš�ování názoru 

ob�an� na image m�sta by ur�it� bylo vhodné dotazníkové šet�ení �i anketa 

jednak mezi obyvateli m�sta, a také mezi turisty. 

3.4.2 Obyvatelstvo 

Tento modul zahrnuje oblasti Ob�anská spole�nost, Sociální služby, Zdraví, 

Kultura, Sport, Volný �as, Bydlení. Data k oblasti Ob�anská spole�nost a Sociální 

služby lze nalézt nap�íklad v dokumentech vytvo�ených m�stem, jako jsou 

Katalog sociálních služeb a Katalog volno�asových aktivit. Informace o 

neziskových organizacích p�sobících ve m�st�, ale též v celém okresu Karviná, 

má k dispozici M�stská knihovna Haví�ov, která vede a na svých internetových 

stránkách zve�ej	uje databázi t�chto neziskových organizací. Data všech t�chto 

zdroj� jsou pravideln� aktualizovány a dají se tedy považovat za relevantní. Další 

vhodné informace a zejména strategické vize obsahuje Komunitní plán rozvoje 

sociálních služeb m�sta Haví�ov, kde lze také nalézt informace o demografické a 
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sociální struktu�e m�sta. Informace o ob�anské vybavenosti m�sta (po�et škol, 

ordinací léka�� apod.) jsou dostupné z databáze MOS �eského statistického 

ú�adu, ale též nap�. na Odboru školství a kultury. 

 

Problematikou kultury ve m�st� se zabývá zejména strategický dokument 

Koncepce kultury m�sta Haví�ova. Další informace jsou dostupné na Odboru 

školství a kultury MMH, který mimo jiné vede kroniku m�sta Haví�ova. Mezi 

možné zdroje informací pat�í též M�stské kulturní st�edisko a M�stská 

knihovna Haví�ov. 

 

Informace o sportovním vyžití a zejména strategické cíle v oblasti sportu a 

t�lovýchovy jsou dostupné v díl�ím rozvojovém dokumentu m�sta nazvaném 

Koncepce t�lovýchovy a sportu (viz p�edcházející kapitoly). Další informace lze 

nalézt také v již zmi	ovaném Katalogu volno�asových aktivit. Chybí zde ale 

nap�íklad údaje z dotazníkového šet�ení �i ankety, které by mohly být provedeny 

mezi haví�ovskými sportovci �i mládeží. Takové údaje by mohli být nápomocné p�i 

tvorb� strategie v oblasti sportovního vyžití nejen ze strany Magistrátu, ale též 

t�ch, kterých se to nejvíce týká, tedy samotných sportovc�. 

 

Údaje z oblasti zdravotnictví je možné �erpat nap�íklad z databáze MOS 

�SÚ, souhrnné informace jsou obsaženy také v materiálech spole�nosti 

Creditinfo Czech Republic. 

 

Výchozím strategickým materiálem pro problematiku bydlení je Koncepce 

bydlení statutárního m�sta Haví�ova, v rámci které bylo provedeno velmi 

kvalitní dotazníkové šet�ení obyvatelstva Haví�ova. N�která díl�í data ohledn� 

problematiky bydlení jsou dostupná p�ímo na Odboru správy majetku MMH, ale 

též na Odboru sociálních v�cí (žádosti o byty zvláštního ur�ení). Informace o 

možných plochách pro výstavbu nových byt� �i dom� lze nalézt v Územním plánu 

m�sta. 
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3.4.3 Životní prost�edí 

Modul zahrnuje následující oblasti: Životní prost�edí, Infrastruktura, 

Zem�d�lství, Vodní hospodá�ství. Co se tý�e životního prost�edí, velké množství 

informací má k dispozici Odbor životního prost�edí MMH, který nap�. vede 

evidenci zdroj� zne�išt�ní �i monitoruje stav zne�išt�ní ve m�st�. Také se zabývá 

stavem zem�d�lství a lesního hospodá�ství. Informace z oblasti vodního 

hospodá�ství má rovn�ž k dispozici, stejn� jako Odbor místního hospodá�ství a 

dopravy. 

 

Informacemi o dopravní infrastruktu�e disponuje Odbor místního 

hospodá�ství a dopravy MMH, investi�ními akcemi v této oblasti se zabývá 

Odbor investi�ní výstavby. Také Územní plán obsahuje velké množství 

informací, a� už se jedná o komunikace, cyklostezky �i jiné. Další údaje a 

strategické cíle jsou uvedeny v Generelu cyklistické dopravy a Strategickém 

plánu cyklistické dopravy. Uzlový graf komunikací a r�zné mapové podklady 

týkající se dopravy jsou vytvá�eny v rámci Odboru organiza�ního. Data, týkající 

se hromadné dopravy ve m�st�, jsou �erpána z Generálního dopravního plánu 

m�sta Haví�ov. Co se tý�e infrastruktury technické, je k dispozici Energetická 

koncepce, která krom� podrobného popisu sou�asného stavu obsahuje též 

strategické cíle. 

3.4.4 Zhodnocení 

Dá se �íci, že co se tý�e všech t�í modul� strategického plánu, dat, 

vhodných pro analýzy a následné stanovení strategických cíl�, je obecn� 

dostatek. Také spolehlivost jejich zdroj� m�že být považována za vysokou. 

Vysokou spolehlivost vykazují data, která jsou �erpána p�ímo z jednotlivých 

odbor� Magistrátu, i ta, která pocházejí z externích zdroj�. Frekvence, se kterou 

jsou data sledována, je v�tšinou dosta�ující, data jsou tedy pro pot�eby 

strategického plánování dostate�n� aktuální. Výjimku snad tvo�í jen data, 

pocházející ze S�ítání lidu, dom� a byt�, která jsou shromaž�ována se zhruba 

desetiletou periodicitou, a na konci tohoto období mohou být již pon�kud 
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zastaralá. I tak jsou pro pot�eby SP stále hojn� využívána, nebo� jsou velmi 

podrobná a jinde t�žko získatelná. 

 

Také data o podnikatelských subjektech, která jsou pot�ebná pro tvorbu 

modulu Ekonomika, nejsou vždy zcela relevantní. Tato data jsou �erpána v�tšinou 

z Registru ekonomických subjekt� �eského statistického ú�adu. Ten však 

poskytuje mnohdy zastaralé údaje (nap�. o již neexistujících subjektech) a je 

obtížné tyto údaje dohledat jiným zp�sobem. Anketa ur�ená podnikatel�m, která 

byla provedena v Haví�ov�, také nebyla zcela úsp�šná. Také data týkající se 

sportovního vyžití, obsažená v Koncepci t�lovýchovy a sportu m�sta Haví�ova, se 

spíše zam��ují na popis sou�asného stavu a plán podpory ve form� dotací, než na 

cíle ve smyslu zkvalitn�ní stavu t�lovýchovy a sportu ve m�st� na základ� 

podn�t� zainteresovaných ob�an�, p�ípadn� diskuzí s nimi. Další p�ipomínky jsou 

uvedeny v následující kapitole. 
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4 Návrhy a doporu�ení 

4.1 Kritika a doporu�ení ohledn� zp�sob� získávání dat 

Kritika za�íná již u p�edcházejícího strategického plánu (Strategický plán 

ekonomického rozvoje m�sta, SPERM I) z roku 2005. Tento dokument m�l 

vícemén� charakter interního dokumentu Magistrátu m�sta Haví�ova, jeho 

zam��ení bylo spíše na profil m�sta, p�i�emž analytická �ást stav�la zejména na 

informacích „zevnit�“ Magistrátu. Dokument neobsahoval žádné zmínky o aktivní 

participaci subjekt� soukromého a ve�ejného sektoru (ve�ejnosti obecn�). 

Zam��oval se p�edevším na zkvalitn�ní práce subjektu Magistrátu m�sta Haví�ova 

a nikoli m�sta jako takového. Co se tedy tý�e zdroj� dat pro tento dokument, lze je 

považovat za relevantní a množství dat dosta�ující, ale zcela zde chyb�li 

obyvatelé m�sta jako zdroj informací r�zného charakteru. Nebylo provedeno 

žádné dotazníkové šet�ení, anketa �i jiný druh výzkumu, který by nap�íklad 

zjiš�oval názory ob�an� na možné sm�ry rozvoje m�sta, �i jen p�ipomínky ke 

strategickému plánu. Ani s podnikatelskými subjekty, neziskovými 

organizacemi �i jinými místními aktéry nebylo p�i tvorb� strategie nijak 

konzultováno. Lze pak st�ží p�edpokládat, že se obyvatelé m�sta a jiné subjekty 

s takovou strategií identifikují. Tento dokument byl v kone�ném d�sledku 

vypracován a použit spíše jako výchozí dokument p�i p�íprav� druhé etapy 

strategického plánování. 

 

V druhé etap� tvorby Strategického plánu rozvoje m�sta (SPRM II), která 

práv� probíhá, již byly mnohé nedostatky p�edchozí etapy odstran�ny. Zejména 

byla do procesu tvorby strategického plánu již zapojena ve�ejnost, i když ješt� 

v omezené mí�e. Byla zorganizována anketa, kde ob�ané mohli zasílat nám�ty pro 

Strategický plán a nám�ty pro Integrovaný plán rozvoje m�sta (viz kapitola 3.3.4). 

Také jsou pro pot�eby strategického plánování využívány sociologické pr�zkumy 

obyvatelstva, které byly provedeny pro pot�eby díl�ích strategických dokument�, a 

to ke Koncepci bydlení (dotazníkové šet�ení) a Komunitnímu plánu (anketa). Za 

kvalitní lze z t�chto vyjmenovaných pr�zkum� ovšem považovat jen výsledky 
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dotazníkového šet�ení pro Koncepci bydlení, nebo� vzorek respondent� byl na 

rozdíl od anket reprezentativní a získaná data tak pro pot�eby strategického 

plánování vykazují v�tší míru validity. Provedené ankety mohou být v p�ípad� 

tvorby strategického plánu pouze dopl	kovým zdrojem ne p�íliš spolehlivých 

informací, tato forma pr�zkumu není pro pot�eby strategického plánování 

vhodná. 

 

Podnikatelé byli osloveni formou dotazníku, pomocí n�hož byla zjiš�ována 

nejen struktura podnikatelských subjekt� ve m�st�, ale též jejich názory nap�. na 

faktory omezujících podnikání ve m�st�, názory na kvalitu místních služeb, ú�ad� 

a institucí a další, což je jist� pro strategii v této oblasti velice p�ínosné. P�estože 

toto šet�ení nem�lo o�ekávané výsledky (hlavn� kv�li malé návratnosti dotazník�), 

lze jej považovat za první úsp�šný krok ke spolupráci s místními podnikatelskými 

subjekty. Pro pot�eby strategického plánování bude t�eba pro p�íšt� zjiš�ovat 

informace o podnikatelských subjektech i jinou formou (viz kapitola 4.2). 

 

Co však stále p�i p�íprav� SP chybí, je dle mého názoru kontakt s ur�itými 

specifickými cílovými skupinami obyvatelstva, jako jsou nap�íklad turisté, 

sportovci ve m�st�, nezam�stnaní, zdravotn� postižení a podobn�. Jejich oslovení 

nejlépe osobní formou by jist� nebylo od v�ci, a zjišt�né informace by mohly 

pomoci p�i p�íprav� díl�ích strategií, ale též celkové vize m�sta. Je d�ležité, aby 

se s vytvo�enou strategií, která je koncipována na roky �i desítky let dop�edu, 

identifikovalo co nejvíce ob�an� dot�ené obce �i m�sta, a strategický plán nebyl 

jen jednostranným aktem, vytvo�eným pro pot�eby p�edstavitel� místní státní 

správy a samosprávy. Taktéž názory expert� z r�zných oblastí spole�enského 

d�ní ve m�st� nebyly dosud brány v potaz, a domnívám se, že by byly jist� 

p�ínosem. 

 

Ohledn� ostatních zdroj� dat (když pominu výzkumy obyvatelstva) si 

myslím, že datová základna pro strategické plánování je dostate�ná, mnoho 

spolehlivých dat poskytují p�ímo jednotlivé odbory Magistrátu m�sta Haví�ova, a� 

ve form� díl�ích rozvojových dokument� m�sta, �i obecn� dat, se kterými odbory 

b�žn� pracují. Též externí zdroje je možno považovat za spolehlivé a dosta�ující. 
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4.2 Vyhodnocení pot�eby rozvoje datové základny pro 

strategické dokumenty v budoucnu 

Obsah této kapitoly vychází z p�edcházející kapitoly, tedy kritiky a 

doporu�ení ohledn� zp�sob� získávání dat. Jak již bylo �e�eno, pro pot�eby 

strategického plánování m�sta Haví�ov je obecn� dat r�zného charakteru 

dostatek, a� již pochází z interních, �i externích zdroj�.  

 

P�esto zde existuje n�kolik problémových oblastí, kterým by m�la být 

v budoucnu v�nována pozornost. Tyto oblasti jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Zkoumaná oblast Identifikace problému 

Interní zdroje dat 

-Nedostatek dat o podnikatelských subjektech 

z Živnostenského rejst�íku 

-Dosavadní nevyužívání n�kterých dat 

z interních zdroj� 

Externí zdroje dat 

-Malá spolehlivost n�kterých dat z externích 

zdroj� 

-M�nící se metodika sledování ukazatel� 

Statistické pr�zkumy m�sta 
-Nedostate�ný po�et statistických pr�zkum� 

-Nevhodn� zvolená forma pr�zkum� 

Tabulka 4.1-Problémové oblasti zkoumaných datových zdroj� 
Vlastní zpracování 

 
 

První z problematických oblastí je nedostatek dat o podnikatelských 

subjektech, které pocházejí p�ímo z MMH (Živnostenský rejst�ík). Toto se však 

netýká pouze Haví�ova, nebo� Živnostenský ú�ad obecn� z d�vodu ochrany 

osobních údaj� nem�že poskytovat data jiná než v agregované podob�. Další 

problematickou oblastí, která byla v rámci této práce zjišt�na, je prozatímní 

nevyužívání n�kterých zdroj� dat, která pochází p�ímo z jednotlivých odbor� 

MMH, pro pot�eby strategického plánování. Tak nap�íklad zatím nebyla využívána 

data, pocházející z Registru zem�d�lských podnikatel�, který vede Živnostenský 

ú�ad. Do budoucna je tedy možné zvážit, zda by využití t�chto dat nebylo vhodné 

(i když jsou dostupné pouze v agregované podob�). Tyto dv� problémové oblasti 

spolu souvisí, v obou p�ípadech se jedná o data z Živnostenského ú�adu. Je tedy 
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nutné data �erpat i jinými zp�soby, aby byla zajišt�na jejich pot�ebná podrobnost i 

spolehlivost. 

 

Další problémovou oblastí jsou data, pocházející z externích zdroj�. 

Zejména se jedná o Registr ekonomických subjekt�, který, a�koliv je pravideln� 

aktualizován, neposkytuje vždy zcela aktuální data. To se op�t projevilo p�i 

pr�zkumu podnikatelských subjekt�, na jejichž adresy p�evzaté z RES byly 

doru�ovány dotazníky, a mnoho dotazník� se vrátilo jako nedoru�itelné 

(podnikatelský subjekt již zanikl �i zm�nil adresu). Op�t je zde tedy nutné provést 

pr�zkum jinou formou, jak bude zmín�no dále. Dalším ne zcela spolehlivým 

externím zdrojem jsou ú�ady práce. Díky m�n�né metodice sledování a výpo�tu 

r�zných ukazatel� (nap�. míry nezam�stnanosti) nelze provést jejich srovnání za 

delší �asové období, a�koliv údaje za jednotlivé roky spolehlivé jsou.  

 

Co se tý�e dat, pocházejících ze sociologických pr�zkum� obyvatel 

m�sta (a� již ob�an� obecn�, �i ur�itých specifických cílových skupin), 

podnikatelských subjekt�, a dalších místních �initel�, na tyto subjekty nebyla první 

etapa strategického plánování v�bec zam��ena. Ve druhé etap� již došlo ke 

zlepšení, p�i p�íprav� SP byli osloveni ob�ané m�sta i místní podnikatelé. P�esto 

by do budoucna m�lo být takovýchto pr�zkum� uskute�n�no v�tší množství, a� již 

pro pot�eby díl�ích rozvojových dokument�, které budou následn� použity pro 

p�ípravu strategického plánu, �i p�ímo pro tvorbu strategického plánu jako 

takového. D�vodem je to, aby bylo místní obyvatelstvo ješt� lépe zapojeno do 

p�ípravy strategie. Zárove	 by m�la být pro tyto ú�ely zvolena vhodn�jší forma 

pr�zkumu (dotazníkové šet�ení namísto ankety apod., viz dále), z d�vodu v�tší 

kvality a reprezentativity získaných dat. 

 

Místní podnikatelské subjekty by m�ly být osloveny i jinou formou, než 

dosud. Podnikatelé byli kontaktováni poštou, p�i�emž jejich adresy, p�evzaté 

z RES, byly mnohdy již neplatné �i neexistující. A�koliv byl z hlediska finan�ních 

náklad� tento pr�zkum jist� nep�íliš náro�ný, nep�inesl díky použité form� 

o�ekávané výsledky. Do budoucna by bylo tedy dobré zjiš�ovat data o 

podnikatelských subjektech nap�. formou osobního �i telefonického dotazování, 

�i pomocí individuálních hloubkových rozhovor�. Takovýto pr�zkum by byl 
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finan�n� náro�n�jší, ale myslím si, že pro rozpo�et m�sta Haví�ova, který se 

pohybuje okolo 1, 5 mld. K�, by to nem�lo být velkou zát�ží. Bezpochyby by 

vhodn�jší formou pr�zkumu byla zjišt�na relevantn�jší data hlubšího charakteru 

(tedy vhodn�jší pro strategické plánování), než byla zjišt�na formou dotazníku.  

 

Dále by bylo vhodné provést nap�. výzkum ve�ejného mín�ní obyvatel 

m�sta, který by m�l být proveden specializovanou externí firmou, stejn� jako 

v p�ípad� standardizovaného dotazníkového šet�ení pro Koncepci bydlení. 

Doporu�ený po�et respondent� je cca 500 – 600, aby byla zajišt�na dostate�ná 

objektivita odpov�dí. Výb�r vzorku respondent� by m�l mít náhodný charakter, ale 

zárove	 musí být zajišt�na reprezentativnost, tzn. vzorek by m�l zahrnovat zhruba 

stejný po�et muž� a žen, m�ly by být zastoupeny všechny v�kové i vzd�lanostní 

kategorie obyvatelstva, pokryty všechny m�stské obvody apod. Pro tyto ú�ely by 

nejlépe sloužil pravd�podobnostní �i kvótní výb�r vzorku respondent�. 

Respondenty by bylo vhodné dotazovat formou osobních rozhovor�, �ímž je 

zaru�ena nejen vyšší pravd�podobnost získání více vypln�ných dotazník�, ale též 

nepom�rn� v�tší kvalita získaných dat, než p�ípad� ankety �i písemného 

dotazování. Anketa je pro tyto ú�ely zcela nevhodná, nebo� vzorek 

respondent� není reprezentativní. Dá se p�edpokládat, že finan�ní náklady na 

tento výzkum by se pohybovaly, stejn� jako v p�ípad� Koncepce bydlení, �ádov� 

ve statisících K�, což by op�t nem�l být pro m�sto Haví�ov v�tší problém. �ástka 

to jist� není zanedbatelná, nicmén� je v p�ípad� takovýchto pr�zkum� obvyklá, a 

myslím si, že kvalita získaných dat je tomu odpovídající.  

 

Takovýmto pr�zkumem lze získat primární data kvantitativního i 

kvalitativního charakteru. Lze zjiš�ovat názory obyvatel nap�. na kvalitu místní 

správy, soudržnost s m�stem, ve kterém žijí, názory na možné problémy m�sta �i 

sm�ry rozvoje. P�íloha 4 obsahuje zadání zakázky na pr�zkum ve�ejného mín�ní 

ob�an� v kraji Vyso�ina. Tento pr�zkum je ukázkou dobré práce krajského ú�adu 

kraje Vyso�ina. Základním souborem respondent�, kterých se pr�zkum týká, jsou 

ob�ané starší 15 let, kte�í mají trvalý pobyt v kraji delší než 1 rok. Pr�zkum je 

realizován na základ� výb�rového �ízení jednou za dva roky, a tato pravidelnost 

umož	uje pom�rn� p�esn� sledovat vývojové trendy v kraji. Díky této kontinuit� je 

též zaru�ená vysoká reliabilita získaných dat. Pr�zkum rovn�ž umož	uje velice 
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p�esn� volit komunika�ní strategii pro ur�ité zvolené cílové skupiny. Domnívám se, 

že tento materiál by se mohl stát inspirací pro podobný pr�zkum ob�an� 

m�sta Haví�ova. 

 

Do procesu strategického plánování by m�li být zapojeni také místní 

experti a odborníci na ur�itou problematiku (vhodnou formou výzkumu je zejména 

forma individuálních hloubkových rozhovor�), �i specifické skupiny 

obyvatelstva, jako nap�íklad sportovci �i uživatelé sociálních služeb (nap�íklad 

pomocí �ízených skupinových diskusí). Co se tý�e práv� strategie v oblasti 

sportu, má Haví�ov zpracovanou Koncepci t�lovýchovy a sportu, ale ta je 

zam��ena spíše na popis sou�asného stavu a možné zdroje financování 

sportovních aktivit ve m�st�. V tomto dokumentu zcela chybí názory místních 

zainteresovaných skupin, nap�. jakým sm�rem by se m�l sportovní život ve m�st� 

vyvíjet, jaké jsou jejich priority a p�ání v oblasti sportu a t�lovýchovy ve m�st�, �i 

zda vidí n�jaké možné p�ekážky rozvoje v této oblasti.  

 

V oblasti rozvoje sociálních služeb již bylo provedeno šet�ení pro pot�eby 

Komunitního plánu, ale vzhledem k použité technice (písemná anketa) a tím 

pádem nízké reprezentativnosti vzorku respondent� nebyly výsledky v žádném 

p�ípad� spolehlivé. P�itom sociální tematika se pomalu, ale jist�, stává v Haví�ov� 

prioritou, na kterou je t�eba se zam��it. Obyvatelstvo ve m�st� stárne, existuje 

také vysoká nezam�stnanost a je t�eba rozhodovat o tom, jak ob�any v dané 

sociální situaci zabezpe�it. Bylo by tedy vhodné provést kvalitní pr�zkum, jednak 

co se tý�e expert� na danou problematiku, a jednak zainteresovaných ob�an�. 

Vhodná by byla forma individuálních rozhovor�, resp. �ízených skupinových 

diskusí. Jako nejvhodn�jší metoda výb�ru respondent� se jeví kvótní výb�r a 

v p�ípad� individuálních rozhovor� nap�. zám�rný výb�r. Myslím si, že ob�ané 

m�sta by m�li být více zapojeni do rozhodování o tom, jakým sm�rem se bude 

jejich m�sto do budoucna vyvíjet. To se netýká jen oblasti sportovního vyžití �i 

komunitních služeb, ale dá se aplikovat i na jiné oblasti rozvoje (kultura, životní 

prost�edí, image m�sta apod.). Finan�ní náklady pr�zkumu by se v tomto p�ípad� 

pohybovaly �ádov� maximáln� v desítkách tisíc K�, což je v p�ípad� m�sta 

velikosti Haví�ova zcela p�ijatelné. P�ínosem by bylo získání zejména dat 

kvalitativního charakteru, p�i�emž zkoumání problému by bylo zam��eno spíše do 
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hloubky než do ší�ky. Tak by mohly být získány informace, které lze jinde získat 

velice obtížn�, nebo v�bec. Dle cíle výzkumu lze pak získat velice kvalitní a 

spolehlivé informace r�znorodého charakteru, které mohou být inspirací pro 

efektivní zm�ny v mnoha oblastech života ve m�st�. 

 

Rovn�ž by bylo vhodné zapojit do rozhodování o budoucím vývoji m�sta 

místní organizace neziskového sektoru, které mají jist� velký vliv na d�ní 

v oblasti ob�anské spole�nosti. Ty by následn� mohly být p�izvány, stejn� jako 

subjekty podnikatelské sféry, ke spolupráci p�i napl	ování cíl� strategického plánu. 

 

V p�ípad� výše uvedených sociologických pr�zkum� by vždy bylo vhodné 

zvážit, jakou formou budou provedeny a jakou metodou bude proveden výb�r 

respondent�, s ohledem na finan�ní náklady jednotlivých forem, ale v prvé �ad� na 

výslednou kvalitu dat, které m�že ta která forma pr�zkumu p�inést. Op�t 

p�ipomínám, že anketa není vhodná, nebo� vzorek respondent� není 

reprezentativní. Haví�ov má dle mého názoru velký rozvojový potenciál, a byla by 

škoda jej z d�vodu absence zapojení ur�itých skupin obyvatel do p�ípravy 

strategie rozvoje m�sta nevyužít. 
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5 ZÁV	R 

Data, pot�ebná pro ú�ely strategického plánování, lze zjiš�ovat r�znými 

zp�soby a z r�zných zdroj�. Je t�eba mít k dispozici velkou datovou základnu, 

pomocí které by byl dostate�n� popsán sou�asný stav m�sta �i obce, ze kterého 

by se posléze dalo vycházet p�i p�íprav� strategie. Taková data pochází z mnoha 

oblastí socioekonomické sféry. Data musí být dostate�n� spolehlivá, aktuální, ale 

též je nutno brát v úvahu jejich nákladovou p�im��enost. 

 

Na základ� výsledk� pr�zkumu dat, který byl v práci proveden, jsem 

definovala n�které problémové oblasti, ve kterých by m�lo do budoucna nastat 

zlepšení. Problémové oblasti se týkají všech typ� zdroj� dat, které byly zkoumány: 

tzn. externích, interních, i statistických pr�zkum�. Externí zdroje dat byly v�tšinou 

vyhodnoceny jako velmi spolehlivé. Jedná se jednak o státní organizace (�eský 

statistický ú�ad, Ú�ady práce), a dále o zdroje r�zného charakteru, jako nap�. 

instituce Creditinfo Czech Republic, p�ísp�vkové organizace m�sta a jiné místní 

instituce, strategické plány a ro�enky jiných obcí a strategické dokumenty vyšší 

úrovn�. Jako mén� spolehlivý byl vyhodnocen Registr ekonomických subjekt� 

�eského statistického ú�adu, který poskytuje mnohdy již pon�kud zastaralá data o 

podnikatelských subjektech, a Ú�ady práce, jejichž data lze díky m�nící se 

metodice sledování n�kterých ukazatel� v delším �asovém období obtížn� 

srovnávat. 

 

Dotazníkovým šet�ením, provedeném na Magistrátu m�sta Haví�ova, jsem 

zjiš�ovala data, vedená na jednotlivých odborech MMH, a na základ� atribut� 

v dotazníku bylo následn� vyhodnoceno, která z t�chto dat jsou vhodná pro 

pot�eby strategického plánování. Výsledkem je zjišt�ní, že zhruba 38% dat, se 

kterými jednotlivé odbory pracují, by mohlo být pro tyto pot�eby vhodné. Dále bylo 

zjišt�no, že nejvíce se pro ú�ely strategického plánování používají data ro�ní. Tato 

frekvence je optimální a zcela dosta�ující. Ve velké mí�e se jedná o data 

spolehlivá, primární. Jako problematická oblast byla stanovena data, pocházející 

z Živnostenského rejst�íku, která mohou být poskytována pouze v agregované 

form�. Data o podnikatelských subjektech je tedy nutné �erpat z jiných zdroj�. 
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Zárove	 byla zjišt�na existence n�kterých dat, o nichž pracovní skupina, podílející 

se na p�íprav� strategického plánu, nev�d�la. Jedná se o Registr zem�d�lských 

podnikatel�, vedený Živnostenským ú�adem. A�koliv se domnívám, že ne na 

všech odborech mi byla poskytnuta všechna data, která jsou pro strategické 

plánování vhodná, celkov� byla datová základna, co se tý�e samotných odbor� 

MMH a zárove	 díl�ích strategických dokument� m�sta, vyhodnocena jako spíše 

dosta�ující. 

 

Co se tý�e sociologických pr�zkum� obyvatelstva m�sta, je z�ejmé, že data 

takto vzniklá jsou pro strategické plánování velmi pot�ebná, protože strategické 

plánování se týká p�edevším ob�an� m�sta. Je chybou, že p�i p�íprav� první etapy 

strategického plánu m�sta Haví�ova nebyly p�ání, návrhy �i p�ipomínky ob�an�, 

ale ani názory expert� na r�znorodou problematiku, brány v potaz, a jednalo se 

spíše o interní dokument, vytvo�ený pro pot�eby místních p�edstavitel�, nikoliv 

ob�an� m�sta. V kone�ném d�sledku tento dokument sloužil jako výchozí 

poznatková základna pro p�ípravu druhé etapy strategického plánování m�sta. 

Ve druhé etap� p�ípravy strategického plánu, která práv� probíhá, již bylo n�kolik 

pr�zkum� uskute�n�no, ale zdá se, že ne všechna data vzniklá t�mito pr�zkumy 

jsou kvalitní a pro ur�ování strategie použitelná. Jako problematické bylo 

vyhodnoceno zejména množství statistických pr�zkum�, které je dosud 

nedostate�né, a také nevhodné techniky výzkumu, které byly p�i dosavadních 

výzkumech použity (nap�. v p�ípad� ankety pro pot�eby tvorby Komunitního plánu 

sociálních služeb) a které m�ly velký vliv na kvalitu získaných dat. 

 

M�l by být dle mého názoru jednak proveden pr�zkum ve�ejného mín�ní 

obyvatel, jehož pomocí by mohly být zjišt�ny názory ob�an� na kvalitu místní 

správy, na možné p�ekážky rozvoje m�sta, spokojenost se životem ve m�st�, 

vztah k m�stu a mnoho dalších oblastí. Výsledky pr�zkumu by následn� velice 

pomohly p�i p�íprav� strategie. Takovýto pr�zkum by bylo možné provést jednak 

jednorázov�, ale vhodn�jší by bylo jej provád�t pravideln� nap�. každé dva roky, 

aby bylo možné sledovat vývojové trendy ve m�st� a dle toho pak pr�b�žn� 

p�izp�sobovat zvolenou strategii žádoucím sm�rem. Pr�zkum a výb�r 

respondent� by m�l být postaven tak, aby byla zaru�ena reprezentativita vzorku 

respondent� i validita dat. Jako zcela nevhodná se v tomto smyslu jeví anketa. 
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Myslím si, že i p�es nemalé finan�ní náklady s tím spojené by tento pr�zkum 

velikým p�ínosem, nebo� by se se zvolenou strategií posléze pravd�podobn� 

identifikovala mnohem širší �ást populace m�sta. 

 

Nedílnou sou�ástí by m�lo být též provedení sociologického pr�zkumu 

jednak místních expert� na ur�itou problematiku ve m�st�, a jednak specifických 

skupin obyvatelstva, zejména uživatel� sociálních služeb, nebo� sociální otázka se 

v poslední dob� v Haví�ov� dostává do pop�edí zájmu. Danými pr�zkumy by byla 

zjišt�na jedine�ná a jinde obtížn� získatelná data, která by taktéž velice pomohla 

p�i rozhodování o budoucnosti m�sta, p�i�emž velký d�raz by m�l být kladen na 

techniku pr�zkumu, aby kvalita získaných dat byla co nejvyšší.  

 

Na záv�r lze konstatovat, že p�estože v minulosti existovaly drobné 

problémy v chápání funkce Strategického plánování rozvoje m�sta Haví�ov (týká 

se to SPERM I), byly již podniknuty ur�ité kroky, které do budoucna p�edstavují 

velké p�íležitosti pro jeho rozvoj. M�sto Haví�ov má možnost stát se velmi 

atraktivním místem a v d�sledku toho podstatn� zkvalitnit život místních obyvatel, 

a to v mnoha oblastech. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

ARES Administrativní registr ekonomických subjekt� 
CEDR Centrální evidence dotací z rozpo�tu  
CENIA �eská informa�ní agentura životního prost�edí 
CEU 
�OV 

Centrální evidence úpadc� 
�isti�ka odpadních vod 

�R �eská republika 
�SÚ �eský statistický ú�ad 
DPH Da	 z p�idané hodnoty 
EO Odbor ekonomický 
ES Evropské spole�enství 
EU Evropská unie 
GCD Generel cyklistické dopravy 
HDP Hrubý domácí produkt 
HTS Haví�ovská teplárenská spole�nost 
I�O Identifika�ní �íslo 
ILO Mezinárodní organizace práce 
IRIS Integrovaný regionální informa�ní systém 
ISPOZ Registr pojiš�ovacích zprost�edkovatel� a likvidátor� pojistných 

událostí 
KON Odd�lení kontroly 
KP Kancelá� primátora 
KROK Databáze Kraje a okresy 
MMH Magistrát m�sta Haví�ova 
MOS M�stská a obecní statistika 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních v�cí 
MSK Moravskoslezský kraj 
MŽP Ministerstvo životního prost�edí 
OIV Odbor investi�ní výstavby 
OKE� Odv�tvová klasifikace ekonomických �inností 
OMHD Odbor místního hospodá�ství a dopravy 
OPM Seznam odpov�dných pojistných matematik�  
OPS Odbor právních služeb 
OR Obchodní rejst�ík 
ORG Odbor organiza�ní 
OSM Odbor správy majetku 
OSS Seznam ob�anských sdružení a spolk� 
OSV Odbor sociálních v�cí 
OŠK Odbor školství a kultury 
OÚR Odbor územního rozvoje 
OVV Odbor vnit�ních v�cí 
OŽP Odbor životního prost�edí 
PSH Seznam politických stran a hnutí  
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PZ Seznam pojiš�oven a zajiš�oven 
RARIS Ú�elový registr organizací systému ARIS 
RCNS Registr církví a náboženských spole�ností  
RES Registr ekonomických subjekt� 
REZZO Registr zdroj� zne�iš�ovatel� ovzduší 
RMH Rada m�sta Haví�ova 
RŽP Živnostenský rejst�ík  
SCP St�edisko cenných papír� 
SD Spot�ební da	 
SDML Seznam devizových míst a licencí 
SLDB S�ítání lidu, dom� a byt� 
SP Strategický plán, Strategické plánování 
SPERM Strategický plán ekonomického rozvoje m�sta 
SPRCDMH Strategický plán cyklistické dopravy m�sta Haví�ova 
SPRM 
STROM 

Strategický plán rozvoje m�sta 
Strategie obce a mikroregionu 

SÚ Stavební ú�ad 
UIR-ADR Územn� identifika�ní registr adres  
ÚPD Územn� plánovací dokumentace 
ÚSES Územní systém ekonomické stability 
VŠB – TU Vysoká škola bá	ská – technická univerzita 
VŠPS Výb�rové šet�ení pracovních sil 
VVSR Odd�lení vn�jších vztah� a strategického rozvoje 
ŽP Životní prost�edí 
ŽÚ Živnostenský ú�ad 
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P�íloha 1: Forma dotazníku 
 

Data zpracovávaná Magistrátem m�sta Haví�ova  Odbor:     
        

Forma Popis dat Frekvence Zdroj Spolehlivost Výp. 
technika Využití Utajení 

                

                

                

                

                

                

                

                

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 



 

 
 
 

 

 
P�íloha 2: Výstup z dotazníkového šet�ení na MMH 
 

Odbor Forma Popis dat VyužitíProSP Frekvence Zdroj Spolehlivost Výp. 
technika 

Využití Utajení 

EO Výkaz Pln�ní rozpo�tu ANO M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH Ve�ejná data 

EO Výkaz Výkaz pro hodnocení pln�ní rozpo�tu ÚSC, RR a 
DSO 

NE M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Banky Ve�ejná data 

EO Výkaz Rating ANO Nepravideln� Ratingová agentura Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH Ve�ejná data 

EO Výkaz P�ehledy hospoda�ení – dle požadavk� 
zastupitelstva 

NE Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH Neve�ejná 
data 

EO Výkaz Zm�ny rozpo�tu schválené zastupitelstvem NE Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

P�ísp�vkové 
organizace 

Ve�ejná data 

EO Výkaz Metodické �ízení práce ekonomických referent� 
jednotlivých odbor� 

NE Nezjišt�no MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH Neve�ejná 
data 

EO Výkaz Výkaz zisk� a ztrát ANO Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Banky Ve�ejná data 

EO Výkaz Rozpo�tový výhled ANO Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH Ve�ejná data 

EO Výkaz Rozpo�et ANO Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

P�ísp�vkové 
organizace 

Ve�ejná data 

EO Tabulka Ukazatel dluhové služby ANO Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH, státní 
organizace 

Ve�ejná data 

EO Tabulka Vyú�tování hospoda�ení za p�edchozí rok ANO Ro�n� Obchodní spole�nosti, 
organizace z�iz. m�stem 

P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Ve�ejná data 

EO Výkaz Podklady pro p�iznání DzP NE Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Státní organizace Neve�ejná 
data 

EO Výkaz Podklady pro auditory NE Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Audito�i Neve�ejná 
data 

EO Tabulka Vypo�ádání s rozpo�tem a s rozpo�tem MSK NE Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Ministerstva, fondy, 
poskytov. dotace 

Ve�ejná data 

OIV Sešit Stavební deník NE Denn� Zhotovitel P�evzato, ne zcela 
spolehlivý zdroj 

Není užita Jen odbor Neve�ejná 
data 

OIV Projekt Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a 
pro stavební povolení 

NE Jednorázov� Projek�ní kancelá�e P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Není užita Státní organizace, 
zhotovitel, uživatel 

Neve�ejná 
data 

OIV Dokumenta
ce 

Administrace ve�ejné zakázky NE Jednorázov� Nezjišt�no Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Uchaze�i o ve�ejnou 
zakázku 

Ve�ejná data 

OIV Tabulka Výhled investi�ních akcí ANO Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH, státní 
organizace 

Ve�ejná data 

OIV Tabulka �erpání rozpo�tu ANO Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH Ve�ejná data 

OMHD Tabulka Odpady – komunální, separovaný, nebezpe�ný ANO 
agregovaná 

M�sí�n� Svozová firma Primární 
data=spolehlivá 

Není užita MMH Ve�ejná data 

OMHD Tabulka Elektrická energie NE M�sí�n� Nezjišt�no Primární 
data=spolehlivá 

Není užita MMH Ve�ejná data 

OMHD Složka Vyhrazená parkovišt� ANO 
agregovaná 

Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Jen odbor Osobní data 



 

 
 
 

 

OMHD Složka Zkoušky žadatel� o �idi�ská oprávn�ní NE Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

MMH Osobní data 

OMHD Složka Zkoušky taxiká�� NE Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Není užita MMH Osobní data 

OMHD Složka Smlouvy s podnikateli NE Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Není užita MMH, státní 
organizace 

Osobní data 

OMHD Složka Obecn� prosp�šné práce NE Nepravideln� Soud Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Soud, proba�ní a 
media�ní služba 

Osobní data 

OMHD Složka Ve�ejn� prosp�šné práce NE Nepravideln� Ú�ad práce Primární 
data=spolehlivá 

Není užita MMH, Ú�ad práce Osobní data 

OMHD Tabulka Váno�ní výzdoba NE Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Jen odbor Ve�ejná data 

OMHD Kartotéka Nalezení psi NE Nepravideln� Nezjišt�no Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Jen odbor Ve�ejná data 

OMHD Pasport Komunikace ANO 
agregovaná 

Ro�n� Nezjišt�no Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH, státní 
organizace 

Ve�ejná data 

OMHD Revize Mosty, lávky ANO 
agregovaná 

Ro�n� Nezjišt�no Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Jen odbor Ve�ejná data 

OMHD Mapový list Zimní údržba NE Ro�n� Nezjišt�no Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

TSH, ob�ané Ve�ejná data 

ORG Databáze Digitální katastrální mapy s popisnými údaji ANO �tvrtletn� Katastrální ú�ad P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

ORG Databáze Inženýrské sít� – povrchové znaky ANO Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

ORG Databáze Ortofotomapa ANO Pr�b�žn� Krajský ú�ad, Geodis P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

ORG Databáze Uzlový graf komunikací ANO 
agregovaná 

Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

ORG Databáze Ve�ejné osv�tlení ANO 
agregovaná 

Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

ORG Databáze Plán zimní údržby NE Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

ORG Databáze Pasport zelen� NE Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

ORG Databáze Digitáln� – technická mapa – polohopisná mapa ANO Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Neve�ejná 
data 

OSM Kartotéka Evidence majetku m�sta ANO 
agregovaná 

M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Ve�ejná data 

OSM Kartotéka Seznam nájemc� na pronájem hrobového místa NE M�sí�n� MMH P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

B�žné 
programy 

MMH, TSH a. s. Osobní data 

OSM Kartotéka Seznam nájemc� – plátc� nájemného za 
pozemky 

NE M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Osobní data 

OSM Složka Žádosti o podnájem bytu ANO Nepravideln� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Externí 
agenda 

MMH, MRA s. r. o. Osobní data 

OSM Tabulka Seznamy byt� a dom� k privatizaci ANO 
agregovaná 

Nepravideln� MRA s. r. o. P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

B�žné 
programy 

MMH, MRA s. r. o. Ve�ejná data 

OSM Složka Žádosti o prodej movitých v�cí NE Nepravideln� Žadatelé, MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Ve�ejná data 

OSM Složka Sout�že na pronájem byt� NE Nepravideln� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH, MRA s. r. o. Ve�ejná data 

OSM Kartotéka Evidence p�id�lených �ísel popisných NE Nepravideln� Žadatelé, MMH Primární 
data=spolehlivá 

Není užita MMH Ve�ejná data 



 

 
 
 

 

OSM Tabulka Evidence mimo�ádn� p�id�lovaných byt� NE Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH, MRA s. r. o. Osobní data 

OSM Složka Žádosti o byt ANO 
agregovaná 

Týdn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Externí 
agenda 

MMH, MRA s. r. o. Osobní data 

OSM Složka Žádosti o pronájem nebytových prostor NE Týdn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Externí 
agenda 

MMH, MRA s. r. o. Osobní data 

OSM Složka Žádosti o prodej pozemk� m�sta NE Týdn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Osobní data 

OSM Složka Žádosti o pronájem (výp�j�ku) pozemk� NE Týdn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Osobní data 

OSM Složka Žádosti o z�ízení v�cného b�emene NE Týdn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Osobní data 

OSM Složka Vyjád�ení pro stavební ú�ady NE Týdn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

B�žné 
programy 

MMH Ve�ejná data 

OSV Evidence Žádosti o byty zvláštního ur�ení (Domy s 
pe�ovatelskou službou, bezbariérové byty) 

ANO 
agregovaná 

Nepravideln� Žadatelé P�evzato, ne zcela 
spolehlivý zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Osobní data 

OŠK Tabulka Data týkající se školských za�ízení – TUV, 
náklady, mzd. kalkulace kucha�ek, p�ijaté dary.. 

ANO Ro�n� Školská za�ízení P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

B�žné 
programy 

MMH Neve�ejná 
data 

OŠK Tabulka Podklady pro koncepci školství ANO Ro�n� Školská za�ízení P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

B�žné 
programy 

MMH Neve�ejná 
data 

OÚR Dokumenta
ce 

Územn� plánovací podklady, územn� plánovací 
dokumentace 

ANO 
agregovaná 

Nepravideln� MMH P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Externí 
agenda 

MMH, státní 
organizace, 
soukromý sektor, 
ob�ané 

Osobní data 

OVV Kartotéka, 
PC 

evidence obyvatel ANO 
agregovaná 

Denn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Dle zvl. právního 
p�edpisu 

Osobní data 

OVV Kartotéka, 
PC 

evidence OP NE Denn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Dle zvl. právního 
p�edpisu 

Osobní data 

OVV Kartotéka, 
PC 

evidence CP NE Denn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Dle zvl. právního 
p�edpisu 

Osobní data 

OVV Kartotéka, 
PC 

evidence registru �idi�� NE Denn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Dle zvl. právního 
p�edpisu 

Osobní data 

OVV Kartotéka, 
PC 

evidence registru vozidel NE Denn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Dle zvl. právního 
p�edpisu 

Osobní data 

OŽP Evidence Vodoprávních rozhodnutí NE �tvrtletn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Ministerstvo 
zem�d�lství 

Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, 
budovách a bytech 

NE M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

�eský statistický 
ú�ad 

Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Registrované významné krajinné prvky ANO Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Památné stromy ANO 
agregovaná 

Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Lovecké lístky NE Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Rybá�ské lístky NE Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Myslivecká stráž NE Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Lesní stráž NE Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Rybá�ská stráž NE Pr�b�žn� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Jen odbor Neve�ejná 
data 



 

 
 
 

 

OŽP Evidence Výkaz o odn�tí a o odvodech za odn�tí p�dy ze 
zem�d�lského p�dního fondu 

ANO 
agregovaná 

Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

�eský statistický 
ú�ad 

Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Výkaz o odn�tí a o poplatcích za odn�tí pozemk� 
ur�ených k pln�ní funkcí les� 

ANO 
agregovaná 

Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

�eský statistický 
ú�ad 

Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Majetková a provozní evidence ANO 
agregovaná 

Ro�n� Externí data 
nespecifikováno 

Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Ministerstvo 
zem�d�lství 

Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Zne�iš�ovatelé ovzduší ANO 
agregovaná 

Ro�n� Vlastní i externí data Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MŽP, Cenia Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Výkaz o honitbách, stavu a lovu zv��e NE Ro�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

B�žné 
programy 

Krajský ú�ad, Minist. 
zem�d�lství 

Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Odpad� a zp�sob� nakládání s nimi NE Ro�n� Vlastní i externí data Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MŽP, Krajský ú�ad, 
Cenia, �SÚ 

Neve�ejná 
data 

OŽP Evidence Skládek, sklad� a za�ízení NE Ro�n� Vlastní i externí data Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MŽP, Krajský ú�ad Neve�ejná 
data 

SÚ Výkaz Typ stavby, stavební �innosti NE M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Státní organizace Jiné utajení 

SÚ Výkaz Dokon�ené stavby s �P NE M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Státní organizace Jiné utajení 

SÚ Výkaz Odstran�né stavby s �P NE M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Státní organizace Jiné utajení 

SÚ Tabulka P�ehled neukon�ených správních �ízení vedených 
stavebním ú�adem 

NE M�sí�n� MMH Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Ve�ejná data 

SÚ Tabulka Tabulka uhrazených správních poplatk� NE M�sí�n� MMH P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Ve�ejná data 

SÚ Tabulka Tabulka p�edepsaných a uhrazených sank�ních 
pokut 

NE M�sí�n� MMH P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Ve�ejná data 

SÚ Databáze, 
spis 

Osobní údaje ú�astník� �ízení a jiných osob NE Pr�b�žn� MMH P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

Jen odbor Osobní data 

SÚ Databáze, 
spis 

Osobní údaje povinných z opat�ení správního 
ú�adu 

NE Pr�b�žn� MMH P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

MMH Osobní data 

SÚ Databáze, 
spis 

Osobní údaje žadatel� o vydání opat�ení 
rozhodnutí stavebního ú�adu 

NE Pr�b�žn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

Jen odbor Osobní data 

SÚ Databáze, 
spis 

Katastrální území a parcelní �ísla pozemk� a 
staveb dot�ených stavební �inností 

NE Pr�b�žn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

Jen odbor Ve�ejná data 

SÚ Databáze, 
spis 

Identifika�ní údaje stávajících staveb dot�ených 
stavební �inností 

NE Pr�b�žn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

Jen odbor Ve�ejná data 

SÚ Databáze, 
spis 

Identifika�ní údaje zpracovatel� projektových 
dokumentací ke stavební �innosti 

NE Pr�b�žn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

Jen odbor Ve�ejná data 

SÚ Databáze, 
spis 

Identifika�ní údaje zhotovitel� staveb NE Pr�b�žn� Žadatelé P�evzato, spolehlivý 
zdroj 

Interní 
agenda 

Jen odbor Ve�ejná data 

ŽÚ Registr Registr živnostenského podnikání ANO 
agregovaná 

Denn� Žadatelé Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Jen odbor Osobní data 

ŽÚ Registr Spisová a archivní služba NE Denn� Žadatelé Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

MMH Ve�ejná data 

ŽÚ Registr Registr zem�d�lských podnikatel� ANO 
agregovaná 

Nepravideln� Žadatelé Primární 
data=spolehlivá 

Interní 
agenda 

Jen odbor Osobní data 

ŽÚ Kartotéka Spisové materiály podnikatel� ANO 
agregovaná 

Týdn� Žadatelé Primární 
data=spolehlivá 

Není užita Jen odbor Osobní data 

 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šet�ení na MMH



 

 
 
 

 

 
P�íloha 3: Schéma SPRM II 
 
 

Strategický plán rozvoje m�sta 
Haví�ova II. etapa 

 
Úvodní slovo, slovo primátorky, obecný popis m�sta (rozloha, historie) motto, vývoj 

SPERM zpracovatelé, použité prameny atd. 

A B C 
Ekonomika Obyvatelstvo Životní prost�edí 

- Ekonomika 

- Podnikání 

- Nezam�stnanost 

- Turistika a Image 

 

 

- Ob�anská spole�nost 

- Sociální služby 

- Zdraví 

- Kultura 

- Sport 

- Volný �as 

- Bydlení 

- Životní prost�edí 

- Infrastruktura 

- Zem�d�lství 

- Vodní 

hospodá�ství 

STRATEGICKÉ CÍLE + 

VIZE 	 7 a více let 

PRIORITY 	 2 - 7 let 

OPAT�ENÍ 	 max. 2 roky 

STRATEGICKÉ CÍLE + 

VIZE 	 7 a více let 

PRIORITY 	 2 - 7 let 

OPAT�ENÍ 	 max. 2 roky 

STRATEGICKÉ CÍLE + 

VIZE 	 7 a více let 

PRIORITY 	 2 - 7 let 

OPAT�ENÍ 	 max. 2 

roky 

 
Zdroj: Strategický plán m�sta Haví�ova 
  



 

 
 
 

 

 
P�íloha 4: Zadání zakázky „Pr�zkum ve�ejného mín�ní v kraji 
Vyso�ina“ 
 

Vyso�ina 
 

se sídlem Žižkova 57, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro 
zadávání ve�ejných zakázek a zakázek kraje Vyso�ina“, která jsou vnit�ním 
p�edpisem kraje  
 

Podmínky pro p�edložení nabídky 
 
na akci: „Pr�zkum ve�ejného mín�ní – pr�zkum názor� ob�an� kraje Vyso�ina“ 
 
I. Vymezení pln�ní zakázky 
 
P�edm�tem zakázky je provedení pr�zkumu ve�ejného mín�ní v kraji Vyso�ina. 

Specifikace: 

P�edm�tem zakázky jsou tyto práce: 

- vypracování návrhu techniky provedení pr�zkumu; vypracování 
podkladových materiál� pot�ebných pro provedení pr�zkumu (dotazníky 
apod.) 

- provedení pr�zkumu ve�ejného mín�ní s použitím navržených technik a 
materiál�; 

- souhrnné zpracování výsledk� pr�zkumu ve�ejného mín�ní;  
- zpracování záv�re�né zprávy o pr�zkumu ve�ejného mín�ní v�etn� odborné 

analýzy výsledk� pr�zkumu.  
Výsledky a záv�re�ná zpráva budou zpracovány souhrnn� za kraj Vyso�ina a po 

jednotlivých okresech. 

Po�et respondent�: 600 respondent� reprezentujících populaci kraje Vyso�ina od 15 let 

v�ku. 

Pr�zkum by m�l zmapovat názory ob�an� v t�chto oblastech (níže uvedené teze slouží 
pouze pro popis p�íslušné oblasti, v žádném p�ípad� se nejedná o formulované anketní 
otázky): 

1) Informovanost o práci krajské samosprávy/krajského ú�adu 
- mají ob�ané dostatek informací o práci krajské samosprávy/krajského 

ú�adu 



 

 
 
 

 

- považují ob�ané krajský ú�ad za dostate�n� otev�ený – poskytující dostatek 
informací o své práci 

- jakou formou by ob�ané cht�li být informováni o práci krajské 
samosprávy/krajského ú�adu 

2) Pov�domí o informa�ních a propaga�ních aktivitách kraje 
- znají ob�ané m�sí�ník „Kraj Vyso�ina“, dostávají ob�ané m�sí�ník „Kraj 

Vyso�ina“ pravideln� do svých schránek 
- co si ob�ané o m�sí�níku „Kraj Vyso�ina“ myslí, je pro n� zdrojem 

informací 
- poskytují dle názoru ob�an� nezávislá média p�esné informace o práci 

krajské samosprávy 
- znají ob�ané n�které sportovní, kulturní, spole�enské akce v kraji Vyso�ina, 

které kraj podporuje 
- navšt�vují ob�ané internetové stránky kraje 
- co ob�ané o�ekávají od internetových stránek kraje 
- navšt�vují ob�ané internetové stránky obce, v které žijí 
- co ob�ané o�ekávají od internetových stránek obce, v které žijí 
- plánují ob�ané elektronicky komunikovat s krajským ú�adem/jinými ú�ady, 

nap�. elektronickou podatelnou 
- m�li by ob�ané zájem o využití telefonní zelené linky s informacemi o 

ve�ejné správ� (informace o agendách, které jednotlivé ú�ady vy�izují; 
ú�ední hodiny; praktické rady a doporu�ení, jak si vy�izovat v�ci na 
ú�adech) 

3) Soudržnost 
- jsou lidé rádi, že jsou ob�any kraje Vyso�ina 
- p�ípadn� ob�any kterého jiného kraje by cht�li být 

4) Brand recognition 
 

- jaké pov�domí mají ob�ané o této zna�ce 
 

 

         

 

- jaké pov�domí mají ob�ané o této zna�ce  
 

 

5) Pov�domí o politické reprezentaci 
- které p�edstavitele kraje Vyso�ina ob�ané znají 

6) Znalost kraje 
- mají ob�ané základní pov�domí o kraji (nap�. po�et obyvatel, rozloha 

apod.) 
7) Hodnocení práce kraje/obce, v které ob�ané žijí 

- jak ob�ané hodnotí práci krajského ú�adu/krajské samosprávy 
- jak ob�ané hodnotí práci svého obecního ú�adu 

 

 



 

 
 
 

 

- jak ob�ané hodnotí práci ú�ad� všeobecn� 
8) Názor na vstup �eské republiky do Evropské unie 

- ovlivnil vstup �eské republiky do Evropské unie život ob�an� 
pozitivn�/negativn�, v jakých oblastech 

9) Názor na rozvoj kraje 
- mají ob�ané pocit, že krajský ú�ad pozitivn� p�isp�l k rozvoji kraje Vyso�ina 
- jaké jsou nejzávažn�jší problémy v kraji dle názoru ob�an� 

 

II. Doba a místo pln�ní zakázky 
Zahájení: 15. zá�í 2004 
Dokon�ení: nejpozd�ji do 30. �íjna 2004 
Místo pln�ní: kraj Vyso�ina 
 
III. Zp�sob hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti. 

Kritéria tvo�ící ekonomickou vhodnost nabídky jsou: 

Kritérium Váha 

1. cena 0,40 

2. kvalita a komplexnost navrhovaného pr
zkumu, garance kvality a 

d
v�ryhodnosti posbíraných dat (použité kontrolní techniky) 

0,35 

3. reference – zkušenosti s provád�ním obdobn� zam��ených pr
zkum
 0,25 

 
 
IV. Zp�sob zpracování cenové nabídky, požadavky zadavatele a zadávací 
dokumentace 
�

Nabídka bude obsahovat: 

1.  Cenovou nabídku  

Nabídková cena bude ozna�ena jako nejvýše p�ípustná s uvedením v�etn� DPH, platná 
po celou dobu pln�ní zakázky. V cen� budou obsaženy veškeré práce a �innosti 
pot�ebné pro �ádné spln�ní zakázky. 

2.  Návrh používaných technik pr�zkumu, návrh struktury záv�re�né zprávy, p�edevším: 

- specifikace metod dotazování 
- specifikace sociodemografického vzorku respondent�, specifikace zp�sobu 

výb�ru respondent� 



 

 
 
 

 

- specifikace zp�sobu výb�ru tazatel� 
- specifikace postup� vyhodnocení výsledk� pr�zkumu 
- specifikace výstup� vyhodnocení výsledk� pr�zkumu 
- specifikace zp�sobu kontroly kvality pr�zkumu, záruky kvality a 

d�v�ryhodnosti sebraných dat, specifikace statistické chyby, odchylky 
3.  Vyjád�ení k návrhu smlouvy o dílo – zdali navrhované zn�ní je akceptovatelné, 

p�ípadn� návrhy na zm�ny a dopln�ní. 
 
4.  Reference o zkušenostech firmy s provád�ním obdobn� zam��ených pr�zkum�. 

Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost da�ového 
dokladu musí být minimáln� 21 dn� ode dne doru�ení. 

 

V. Kvalifika�ní p�edpoklady 
 

Uchaze� prokáže kvalifika�ní p�edpoklady doložením t�chto doklad�: 

- oprávn�ním k podnikání a výpisem z obchodního rejst�íku 

Doklad o oprávn�ní k podnikání a výpis z obchodního rejst�íku budou p�edloženy 

v originálu nebo stejnopisu s ov��ením jeho pravosti. 

Podává-li nabídku více osob spole�n�, prokáže kvalifika�ní p�edpoklady každá samostatn�. 

VI. Lh�ta pro podávání nabídek 
 

Nabídky je možné doru�it doporu�en� poštou nebo osobn� p�edat do podatelny 

Krajského ú�adu kraje Vyso�ina, Žižkova 57, Jihlava. Nabídky budou mít písemnou 

formu a budou zadavateli p�edloženy v uzav�ených obálkách ozna�ených 

„NEOTVÍRAT – Pr�zkum ve�ejného mín�ní – pr�zkum názor� ob�an� kraje 

Vyso�ina“ a opat�ených na uzav�ení razítkem. Nabídky je možné doru�ovat po 

celou dobu b�hu lh�ty pro podání nabídek, která za�íná dnem doru�ení výzvy a 

kon�í dne 16. �ervence 2004 v 09:00 hod. 

 
VII. Identifika�ní údaje a adresa zadavatele 
 

Vyso�ina 

se sídlem 



 

 
 
 

 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
I�O: 70890749 
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kalivoda 
Telefon: +420-564 602 127 
E-mail: kalivoda.m@kr-vysocina.cz 
  
VIII. Další podmínky zakázky a práva zadavatele 
 
Do hodnocení budou za�azeny pouze ty nabídky, které splní podmínky výzvy 

z hlediska obsahu a úplnosti a budou p�edloženy v sout�žní lh�t�. Nabídky, které 

nesplní uvedené podmínky, budou z hodnocení vy�azeny. Nabídky podané uchaze�i 

z�stávají vlastnictvím zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny p�edložené nabídky, právo zm�nit 

nebo doplnit sout�žní podmínky, právo zrušit sout�ž a právo neuzav�ít smlouvu se 

žádným z uchaze��. Žádný z uchaze�� nemá ani v tomto p�ípad� nárok na náhradu 

náklad� spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

 
IX. P�ílohy 
Návrh Smlouvy o dílo 
 
 
V Jihlav� dne 21. 6. 2004 
 


