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1 Úvod 

Téma Strategický management jsem si pro vypracování diplomové práce zvolil 

proto, ţe náleţí ke klíčové manaţerské funkci plánování. Plánování povaţuji za 

klíčovou funkci řízení, jelikoţ práce kaţdého moderního manaţera by měla z  předem 

připraveného strategického plánu vycházet. 

V této práci se budu zabývat strategickým plánováním ve veřejné správě, které 

sice vychází z plánování podnikatelského, ale má svá specifika, jeţ je třeba zohlednit.  

Dalším důvodem výběru tohoto tématu je, ţe mám zájem přičinit se svou malou 

měrou k budoucímu vývoji mého rodného města Vratimova. Obzvláště v dnešní 

náročné době, kdy se z důvodů sociálních problémů, poškozeného ţivotního prostředí, 

doznívající hospodářské krize aj., kladou stále větší nároky na veřejnou správu, je dobře 

vypracovaný strategický plán rozvoje města nezbytností. Strategické plánování patří 

k těm nejtěţším činnostem řídících pracovníků. Strategický plán rozvoje města obvykle 

vytváří tým lidí po dobu minimálně jednoho roku. Proto vypracování diplomové práce 

na toto téma beru jako výzvu, která rozšíří mé znalosti a dovednosti. 

Cílem této diplomové práce je tedy na základě analýzy všech oblastí rozvoje 

města Vratimova vypracovat vlastní návrh v praxi využitelné koncepce strategického 

plánu rozvoje tohoto města. 

V teoretické části se budu zabývat postupně strategickým plánem rozvoje města 

jako takovým, analýzou SWOT, koncepcí udrţitelného rozvoje, rozpočtem města, 

rozpočtovým výhledem a územním plánováním. V části praktické se pak budu věnovat 

analýze oblastí rozvoje města a vlastním návrhem strategického plánu. 
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2 Teoretická východiska problematiky 

V teoretické části diplomové práce bych chtěl postupně objasnit pojem 

strategický plán rozvoje města jako takový, dále seznámit čtenáře s jeho funkcemi, 

metodikou tvorby a strukturou, a také ozřejmit analýzu SWOT. Dále se chci věnovat 

koncepci udrţitelného rozvoje, finančnímu plánování municipalit a územnímu 

plánování. 

2.1 Objasnění pojmu strategický plán rozvoje města 

 Strategie -  neboli „dlouhodobý záměr činnosti k dosaţení určitého cíle“.
1
 U této 

definice bych zdůraznil to, ţe jde o dlouhodobý záměr. Jiná, dle mne výstiţnější, 

definice tentokrát podnikatelské strategie: „podnikatelská strategie je plánovací 

informační základnou pro stanovení základních cílů rozvoje firmy a postupů pro 

jejich dosaţení.“
2
 Definic pojmu strategie existuje celá řada. Myslím si, ţe výše 

zmíněné poskytují jasný obraz, tohoto cizího slova. Dalo by se říci, ţe strategie nám 

definuje cestu směřující k předem stanoveným cílům.  

 Plán, plánování – Plánování, jak jiţ zmiňuji v úvodu, povaţuji za klíčovou funkci 

řízení proto, ţe práce kaţdého moderního manaţera by měla z předem připraveného 

strategického plánu vycházet. „Plánování je zaměřeno do budoucnosti a vytváří 

spojení (mosty) mezi současnou situací (kde jsme) a budoucnem (kam chceme jít).“
3
 

Pro doplnění uvedu i jinou definici plánování: „vytvoříme si budoucí obraz, dle 

kterého rozhodujeme o budoucím vývoji“.
4
 

                                                 

1
 PALLAIOVÁ, I. Velký slovník cizích slov. 1. vyd. Český Těšín: Nakladatelství Pali, 2008. str. 684. 

ISBN 978-80-903875-3-9 
2
 VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ O. Management - Teorie a praxe informační společnosti. 4. vyd. Praha: 

Management Press, 2001. str. 76. ISBN 80-7261-041-4 
3
 LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 5. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. str. 47. ISBN 978-80-7329-

148-8 
4
 TYRLIK, O. Přednášky z předmětu Podnikatelské plánování, 2010, Vysoká škola báňská – technická 

univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta 
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 Rozvoj – tento pojem se opět pojí s budoucností a jeho definice zní: „Rozvoj je 

označení procesu, který má za cíl zlepšování původního stavu, či jeho přetvoření do 

lepší podoby.“
5
 

 Město, municipalita – neboli místní samospráva 

Dle otevřené encyklopedie Wikipedia je strategický plán rozvoje obce definován 

následovně: „Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního 

celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v 

dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový 

dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenţ vychází ze současného 

stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, 

kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je 

organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo 

jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování 

jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů.“
6
  

Z tohoto poměrně obšírného rozboru pojmu strategický plán rozvoje obce 

můţeme vyvodit následující. Strategickému plánování rozvoje obce je nutné věnovat 

dostatečnou pozornost, neboť právě z něj vycházejí všechny ostatní řídící funkce, ať uţ 

sekvenční (plánování, organizování, vedení, kontrola) nebo průběţné (rozhodování, 

komunikace, motivace, a další). Sestavení takového plánu je značně obtíţné, a to 

ze dvou hlavních důvodů. První příčinou je ta, ţe strategický plán je sestavován na 

dlouhou dobu do budoucnosti, která je v dnešním globálním, stále zrychlujícím se a 

rizikovějším světě, velmi nejistá. Druhou příčinou je skutečnost, ţe veškerá činnost 

veřejné správy (vycházející z plánu rozvoje) má široké dopady na chod společnosti 

(sociální, ekonomické, environmentální, aj.). Strategické plánování (ať uţ v podnikové 

či veřejné sféře) je navíc velmi specifické pro kaţdý subjekt. Při jeho tvorbě je potřeba 

                                                 

5
 Rozvoj. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 

9.12.2007, last modified on 10.5.2010 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvoj>. 
6
 Strategický plán rozvoje. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 1. 1. 2006, last modified on 22. 11. 2010 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Strategický_plán_rozvoje>. 
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zohlednit mnohá specifika, jako např.: dostupnost zdrojů, místní kulturu, ţivotní 

prostředí, aj. 

2.2 Funkce strategického plánu města 

Jak jiţ zmiňuji v předchozí kapitole, ze strategického plánu rozvoje města 

vychází všechny ostatní funkce řízení. Strategický plán je tudíţ výchozím řídícím 

dokumentem. „Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování 

jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.“
7
 Z této části definice 

strategického rozvoje vyplývá, ţe dobrý strategický plán rozvoje města by měl 

dlouhodobě koordinovat veškeré činnosti, jak uţ veřejného tak i soukromého sektoru 

tak, aby se město rozvíjelo jako celek.  Navíc má správný strategický plán tuto 

dlouhodobou prosperitu zajistit tak, aby byly omezené disponibilní zdroje obcí vyuţity 

efektivně. Tím, ţe si strategický plán rozvoje města klade za cíl sladit zájmy, aktivity 

mnoha různých subjektů veřejného i soukromého sektoru, vlastně vybízí k synergickým 

řešením rozvoje. To jsou ta, která jsou lepší neţ pouhý součet optimálních řešení 

kaţdého jednotlivého subjektu. Právě taková řešení zajistí efektivní vyuţívání 

veškerých omezených zdrojů na území daného města. 

Úkolem programu města je:
8
 

 definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů, 

 definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů, 

 optimalizovat územně technické a sociálně psychologické podmínky rozvoje bydlení 

a podnikání v obci, 

 koordinovat vynakládání veřejných investic v obci z hlediska územního a funkčního, 

vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru, 

                                                 

7
 Strategický plán rozvoje. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 1. 1. 2006, last modified on 22. 11. 2010 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Strategický_plán_rozvoje>. 
8
 LEDNICKÝ, V. Tvorba strategie územního celku. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003. str. 69. ISBN 80-248-0468-9 
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 v zájmu vytváření stabilních podmínek k bydlení a podnikání koordinovat účelnou 

alokaci běţných veřejných výdajů, 

 definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky města, 

 posilovat u místních obyvatel a podnikatelů vědomí sounáleţitosti s obcí a 

odpovědností za její rozvoj 

2.3 Metodika tvorby strategického plánování města 

Program rozvoje obce nebo města je pořizován a schvalován v souladu se 

zákonem č. 128/2000 (Zákon o obcích) jako dokument střednědobé a dlouhodobé 

koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a 

ekologického charakteru na území města či obce.
9
 

Přesto, ţe je program rozvoje města nebo obce pořizován v souladu s výše 

uvedeným zákonem, jeho metodika zpracování zákonně ustanovena není. I proto je 

postup tvorby těchto plánů různých municipalit mírně odlišný. Příkladně zpracovanou 

metodiku tvorby strategického plánu rozvoje, kterou zde uvádím, má např. obec 

Litoměřice. Posloupnost kroků při vytváření strategického plánu rozvoje je dobře patrná 

z následujícího schématu. 

                                                 

9
 LEDNICKÝ, V. Tvorba strategie územního celku. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003. str. 69. ISBN 80-248-0468-9 
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Obrázek 2.3.1 – Části a kroky zpracování strategického plánu – In REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ 

AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, a.s. Strategický plán rozvoje města Litoměřice - Metodika 

zpracování, město Litoměřice, 5. 12. 2005. str. 3. 

Nyní blíţe k jednotlivým krokům postupu zpracování strategického plánu:
10

 

1. Organizačně technická příprava – Cílem prvního kroku je vytvoření kompetentní 

odborné organizační struktury. Pracovní tým, by měl být přesně v souladu s místní 

Agendou 21, viz kapitola 2.6 Udrţitelný rozvoj (na str. 17), tvořen z volených 

zástupců, odborníků, občanů, podnikatelů, zástupců občanských iniciativ atd. Cílem 

organizačně technické přípravy by mělo být neformální účelové sdruţení pro 

přípravu obecně akceptovatelného strategického plánu, které bude později při jeho 

realizaci jádrem spolupráce veřejného a soukromého sektoru při jeho plnění. 

                                                 

10
 REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, a.s. Strategický plán rozvoje 

města Litoměřice - Metodika zpracování, město Litoměřice, 5. 12. 2005, str. 4 
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2. Analýza prostředí – Úkolem je na základě analýzy prostředí řešeného regionu 

zpracovat profil města. Po zhodnocení vývoje města je nezbytné získat objektivní 

informace o místní správě, ekonomickém, sociálním a ţivotním prostředí a o jiných 

důleţitých aspektech, které ovlivňují rozvoj města (ochota občanů ke spolupráci, 

společné zájmy občanů, zájmové skupiny, historické vztahy apod.). Výsledkem bude 

vyhodnocení současného stavu jako východiska pro další postup. 

 

3. Navrţení rozvojové vize, globálních cílů a kritických oblastí rozvoje – Tento 

krok znamená definování generální orientace města dle aktuálních podmínek, 

stanovení poţadované pozice a funkce města v regionálním (popř. národním) měřítku 

v budoucnosti. Dále je potřeba vymezit oblasti, které jsou a budou z hlediska 

dosaţení stanovené vize a globálních cílů pro rozvoj města prioritní (kritické). 

 

4. SWOT analýza – Této analýze je věnována celá kapitola 2.5. 

 

5. Navrţení strategických cílů – V rámci kaţdé prioritní (kritické) oblasti je nezbytné 

stanovit strategické cíle a to tak, aby odpovídaly aktuálním poţadavkům, 

stanovenému časovému období a disponibilním zdrojům. 

 

6. Navrţení způsobu realizace cílů – Znamená navrhnout taková konkrétní opatření, 

která zajistí dosaţení odsouhlasených strategických cílů. Dále se provádí posouzení 

proveditelnosti navrhovaných opatření a rozvojových aktivit (typových projektů), 

sestavení zásobníku projektů, který bude přílohou strategického plánu a 

východiskem pro navazující krátkodobé (roční) plány realizace. 

 

7. Veřejné projednání - Zveřejnění výstupů práce odpovědného pracovního týmu 

(závěry stanovené na základě konsensu) a dohodnutí finální podoby obecně 

akceptovatelného strategického plánu. Jiţ v úvodu realizační fáze je nezbytností 

veřejnosti zdůraznit, ţe se jedná o ţivý dokument, který bude průběţně aktualizován 

a bude reagovat na reálnou situaci a vztahy. 
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8. Zpracování výstupního dokumentu – Tvorba čistopisu strategického plánu a jeho 

předloţení ke schválení v politickém orgánu města. 

2.4 Struktura strategického plánu města 

Na základě studia odborné literatury a několika strategických plánů měst, viz 

seznam pouţité literatury, jsem navrhl strukturu strategického plánu města, která je 

schématicky znázorněna na Obr. 2.4.1. Toto schéma podrobněji rozeberu v textu dále. 

 

Obrázek 2.4.1 - Schéma struktury strategického plánu města 

 Vize – je základním kamenem strategie a prvním nutným krokem při jejím 

sestavování. Vize je sdílená představa úředníků (manaţerů), ve kterou věří nebo ji 

alespoň podporují. Vize sjednocuje strategická rozhodnutí a aktivity.
11

 Je jakýmsi 

obrazem budoucnosti, který ukazuje směr, jakým se město bude měnit a zlepšovat 

                                                 

11
 VOSOBA, P. a kol. Firemní inteligence. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2001, 147 s. ISBN 80-86119-42-4 

Vize

Strategické 
oblasti

Strategické cíle

Priority

Opatření

Činnosti
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v průběhu 10 – 20 let. Někteří autoři uvádí na vrcholu struktury pyramidy misi. Mise 

(poslání) představuje základní funkci města, společně sdílené hodnoty a základní 

principy pro zpracování i naplňování plánu, které musí být respektovány po celou 

dobu a všemi zúčastněnými.
12

 

 Strategické oblasti – jsou to takové oblasti, na které chce město dlouhodobě upřít 

svou pozornost, a které jsou klíčové pro jeho rozvoj.  

 Strategické cíle – představují formulaci strategických oblastí do konkrétnější 

podoby cílů. Jsou to základní prvky, které směřují k naplňování celkové vize. 

Strategické cíle znázorňují poţadovanou změnu strategických oblastí. 

 Priority – dále rozpracovávají kaţdý strategický cíl. Prakticky jde o jejich rozčlenění 

na dílčí oblasti. 

 Opatření – prezentují další rozvedení priorit, ze kterých uţ vyplývají činnosti 

(úkoly). V podstatě jde o projekty. 

 Činnosti – Jde uţ dílčí opatření v podobě konkrétních aktivit (úkolů), jejichţ splnění 

je potřebné k úspěšnému splnění projektů (opatření). 

 

Černé šipky směřujících po stranách pyramidy zobrazené na Obr. 2.4.1 směrem 

dolů znázorňují postup při sestavování strategického plánu rozvoje města. Při 

strategickém plánování se postupuje od formulované vize, přes strategické oblasti, 

strategické cíle, priority a opatření aţ ke konkrétním činnostem.  

Bílé šipky z Obr. 2.4.1 směřující středem a směrem nahoru znázorňují to, ţe 

splnění kroku na niţší hierarchické úrovni vede k uskutečnění kroku bezprostředně 

nadřazeného. Např. úspěšné vykonání činností vede ke splnění opatření, coţ pokračuje 

dále aţ k naplnění celkové vize. 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza byla v 60. letech minulého století vyvinuta manaţerem Albertem 

Humphreym při vedení výzkumného projektu na Stanfordově univerzitě. SWOT je 
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 BAUEROVÁ, A. Řízení obcí I., Příbram: Professional Publishing. 2008. str. 15. ISBN 978-80-86-946-
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akronymem čtyř anglických slov Strenghts (silné stránky subjektu), Weaknesses (slabé 

stránky subjektu), Opportunities (příleţitosti pro subjekt) a Threats (ohroţení pro 

subjekt).  

Jedná se o strategickou analýzu, která poskytuje podklady pro formulaci 

strategie a strategických cílů. Často bývá zobrazována v podobě následující matice. 

 

Obrázek 2.5.1 – Matice SWOT analýzy – In BusinessTeacher [online]. 2008 [cit. 2011-02-18]. SWOT 

analysis. Dostupné z WWW: <http://www.businessteacher.org.uk/business-operations/swot-analysis/>. 

Analýza se skládá z vnitřní analýzy subjektu a analýzy externího prostředí 

subjektu. Vnitřní analýza je v Obr. 2.5.1 zobrazena v oranţovém řádku Vnitřní původ 

(Internal origin) a je zastoupena silnými a slabými stránkami. Vnější analýza je v Obr. 

2.5.1 znázorněna modrým řádkem Vnější původ (External origin), ve kterém figurují 

příleţitosti a ohroţení podniku.  Zelený sloupec vyjadřuje Pomocné faktory (Helpful), 

tj. ty, které přispívají k dosaţení cílů. Růţový sloupec Škodlivých faktorů (Harmful) 

obsahuje faktory negativně ovlivňující dosaţení cílů. 
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Velmi zjednodušeně by se daly jednotlivé faktory opsat následovně: silné 

stránky = „to dobré, čím se město můţe pyšnit“, slabé stránky = „to, za co by se město 

mělo stydět“, příleţitosti = „to z okolí, na co se město můţe těšit“, ohroţení = „moţné 

okolní překáţky“. 

Jakmile jsou definovány jednotlivé příleţitosti, hrozby, silné a slabé stránky, 

následuje jejich seřazení. Pořadí hrozeb můţeme stanovit následovně: 1) vyčíslíme 

váţnost jednotlivých hrozeb (např. škála 10 = nejváţnější, aţ 1 = nejméně váţná), 2) 

vyčíslíme pravděpodobnost, s jakou hrozba nastane (např. zase škála 10 = je jisté, ţe 

hrozba nastane, aţ 1 = velmi nepravděpodobná hrozba), 3) seřazení hrozeb od největší 

po nejmenší hodnotu, která se stanoví, jako součin váţnosti a pravděpodobnosti. Pořadí 

příleţitostí se určí podobně, s tím rozdílem, ţe váţnost hrozby nahradíme atraktivitou 

příleţitosti. Při stanovování pořadí silných a slabých stránek je postup analogický. 

Kaţdé slabé i silné stránce přiřadíme body (např. opět škála 10 = velmi podstatná 

slabá/silná stránka, aţ 1 = málo podstatná slabá/silná stránka. Dále jim přiřadíme váhy. 

Slabé a silné stránky seřadíme sestupně, dle hodnot, vypočtených jako součin 

jednotlivých bodů a vah. Takto sestavené pořadí naznačuje, kterým faktorům je vhodné 

věnovat větší či menší pozornost.  

Po sestavení SWOT matice je velmi důleţitá komparace všech čtyř dimenzí, 

přičemţ levá a pravá strana jdou často proti sobě. Jejich vyváţení je proto téměř vţdy 

rozhodovacím problémem. „Eliminuje-li město (firma) svá ohroţení, koncepčně řeší 

slabé stránky a kultivuje silné stránky, potom můţe efektivně realizovat příleţitosti.“
13

 

Model postupu analýzy SWOT pro orgány veřejné správy 

Pouţití SWOT analýzy ve veřejné správě pro vypracování střednědobých 

koncepcí je dáno usnesením vlády ČR č. 10/2001. Pro orgány veřejné správy je postup 

při tvorbě SWOT analýzy trochu odlišný. Princip je ovšem zachován. Ve státní správě 

                                                 

13
 Středoevropské centrum pro finance a management [online]. c2009 [cit. 2011-02-19]. SWOT analýza. 

Dostupné z WWW: 

 <http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?X=SWOT+analyza&IdPojPass=59>. 



14 

 

se postupuje od zhodnocení stavu hrozeb přes slabé a silné stránky k příleţitostem – 

postup TWSO.  

Při zpracování analýzy SWOT je nutné se vyhnout obvyklým chybám:
14

 

 Seznamy poloţek nesmějí být sestaveny formálně, bez odborné znalosti o tom, co je 

skutečně důleţité pro dosaţení cíle. 

 Poloţky v seznamech (blocích T-W-S-O) musejí mít svou prioritu. 

 Příliš dlouhé seznamy poloţek musejí být redukovány podle priorit. 

 Analýza SWOT nesmí být zpracována bez vyjasnění dílčích cílů/úkolů, stanovení 

jejich priorit a kriterií splnění 

 Nesmějí být skrývána prioritní rizika (weaknesses). 

 Vnější příleţitosti (opportunities) nesmějí být zaměňovány s vnitřními moţnostmi 

(strengths) řešitelské instituce. 

 Strategie dosaţení cíle musí být vztaţena k úkolům vyjádřeným v analýze a 

dodrţovat je. 

2.6 Udrţitelný rozvoj 

Definice koncepce udrţitelného rozvoje byla poprvé formulována v roce 1987 

ve zprávě Světové komise pro ţivotní prostředí a rozvoj OSN, kterou vytvořil kolektiv 

odborníků pod vedením Gro Harlem Bundtlandové. V České republice je termín 

udrţitelný rozvoj definován přímo v zákoně. Paragraf 6 zákona č. 17/Sb. z roku 1992 o 

ţivotním prostředí zní: 

 "Trvale udrţitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i 

budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a 

přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů."
15

 

                                                 

14
 Vlastní cesta [online]. c2010 [cit. 2011-02-19]. Metodika zpracování analýzy SWOT pro orgány 

veřejné správy. Dostupné z WWW: <http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-management/metodika-

zpracovani-analyzy-swot-pro-organy-verejne-spravy/>. 
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Základní principy udrţitelného rozvoje byly stanoveny jiţ na Summitu Země, 

historickém setkání, které se uskutečnilo v Rio de Janeiro v roce 1992, kde se sešlo 108 

zástupců států a vlád. Já zde uvedu prioritní osy udrţitelného rozvoje uvedené ve 

Strategickém rámci udrţitelného rozvoje ČR, vydaném usnesením vlády č. 37 ze dne 

11. 1. 2010. Tyto prioritní osy publikovalo např. Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Prioritní osy (PO)
16

 

PO1 — Společnost, člověk a zdraví: se věnuje problematice podmínek pro 

zdravý ţivot člověka, vytváření harmonické společnosti a demografickému vývoji. 

Důraz je kladen na mezigenerační a rodinnou soudrţnost. 

PO2 — Ekonomika a inovace: vymezuje základní rámec pro rozvoj ekonomiky 

jako neoddělitelného pilíře udrţitelného rozvoje ČR, s důrazem na podporu podnikání, 

zvýšení konkurenceschopnosti, zajištění energetické bezpečnosti státu a zvýšení 

energetické a surovinové efektivity hospodaření, podporu vzdělávání, výzkumu, vývoje 

a inovací a rovněţ na zkvalitnění a zefektivnění dopravy. 

PO3 — Rozvoj území: vychází ze skutečnosti, ţe veškerý rozvoj je realizován v 

určitém území. Klíčovým prvkem pro udrţitelný rozvoj v území je odpovědný přístup k 

územnímu plánování a jeho důsledné uskutečňování. Tím budou naplněny poţadavky 

na územní soudrţnost i kvalitu ţivota. 

PO4 — Krajina, ekosystémy a biodiverzita: se soustřeďuje na péči o krajinu 

jako základního předpokladu pro ochranu druhové biodiverzity. Dotýká se nejen 

odpovědného hospodaření v zemědělství a lesnictví, ale i otázek adaptace na změny 

klimatu. 

                                                                                                                                               

15
 Česká republika. Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí §6. In Sbírka zákonů, Česká republika. 

1992, částka 4, s. 2. 
16

 MPO - Odbor 03200. Strategický rámec udrţitelného rozvoje České republiky. [cit. 2011-02-08]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument71639.html> 
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PO5 — Stabilní a bezpečná společnost: určuje strategický rámec v oblasti 

společenského uspořádání. Nastiňuje základní principy efektivního fungování státu, 

veřejné správy a rozvoje občanského sektoru. Neopomíjí ani připravenost na 

bezpečnostní hrozby a posilování mezinárodních vazeb. 

Strategický rámec udrţitelného rozvoje ČR, nejen ţe stanovuje vizi 

udrţitelného rozvoje v České republice, definuje základní principy a klíčové priority a 

cíle udrţitelného rozvoje, ale také poskytuje sadu měřících indikátorů, které 

umoţňují monitorování stavu jednotlivých témat a oblastí udrţitelného rozvoje. 

Udrţitelný rozvoj znamená dosaţení dynamické rovnováhy mezi třemi 

základními dimenzemi společenského ţivota, tedy mezi ekonomikou, sociálními 

aspekty a ţivotním prostředí. Jak je patrné z Obr. 2.6.1, rozvoj můţeme nazvat 

udrţitelným pouze tehdy, pokud budou v rovnováze všechny tři dimenze. Pokud bude 

udrţována rovnováha pouze mezi ekonomickou a sociální oblastí, půjde o tzv. 

spravedlivý rozvoj – equitable. Při rovnováze mezi dimenzí ţivotního prostředí a 

dimenzí ekonomickou jde o rozvoj ţivotaschopný - viable. Konečně rovnováha mezi 

sociální oblastí a oblastí ţivotního prostředí jde o rozvoj únosný – bearable. Celkové 

dynamické rovnováhy mezi všemi třemi základními dimenzemi by mělo být dosaţeno 

právě dodrţováním základních principů a klíčových priorit definovaných uţ ve výše 

zmíněné zprávě Světové komise pro ţivotní prostředí a rozvoj OSN nebo v jiných 

navazujících dokumentech.  
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Obrázek 2.6.1 – Sustainable development – In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. 

Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, March 9 2006, last modified on January 21 2007 [cit. 2011-

02-08]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sustainable_development.svg>. 

Agenda 21 
17

 

Agenda 21 vznikla na Mezinárodní konferenci o ţivotním prostředí a rozvoji 

v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o rozsáhlý strategický plán rozvoje společnosti 

na prahu třetího tisíciletí, který ukazuje cestu k udrţitelnému rozvoji. Jde o komplexní 

návod globálních akcí, které mohou ovlivnit přechod k udrţitelnému rozvoji.  

Dnes je koncept udrţitelného rozvoje oficiální politikou OSN, OECD, EU i 

dalších významných mezinárodních sdruţení.  

Agenda 21 je koncepčním podkladem pro vytvoření místní Agendy 21. Od 

globálních cílů a akcí je ke konkrétním projektům a akcím velmi daleko. K zajištění 

udrţitelného rozvoje v místních podmínkách regionů, měst i obcí proto vznikají tzv. 

místní Agendy 21. Regionální a místní samosprávy jsou proto vyzývány, aby vytvořily 

své vlastní strategie udrţitelného rozvoje – místní Agendy 21. Místní samosprávy jsou 

svou úrovní nejbliţší lidem, měly by proto sehrávat významnou roli ve výchově, 

                                                 

17
 BAUEROVÁ, A. Řízení obcí I. Příbram: Professional Publishing, 2008. str. 50. ISBN 978-80-86-946-

76-4 
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mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a velkou měrou tak napomáhají k dosaţení 

koncepce udrţitelného rozvoje. Orgány místní samosprávy by dále měly vstoupit do 

otevřené diskuze s občany, soukromými podniky, organizacemi. Na základě této 

diskuze a následně dosaţeného konsenzu by se místní orgány od těchto subjektů měly 

učit a získávat potřebné informace k vypracování těch nejlepších plánů strategického 

rozvoje. 

Principy zavedení místní Agendy 21 do řízení municipalit:
18

 

1. Přijetí konceptu udrţitelného rozvoje (deklarace, mezinárodní výzvy, závazků atd.) a 

politické zaštítění procesu MA21 

2. Zpracování (případně aktualizace) strategického plánu udrţitelného rozvoje, akčního 

plánu na nejbliţší období na základě priorit, stanovení indikátorů (ukazatelů) 

dosahování úspěchu 

3. Monitorování stavu a vývoje jednotlivých oblastí ţivota, stanovených cílů na základě 

vybraných ukazatelů, provádění vyhodnocování a přijímání potřebných opatření 

4. Vyuţívání dosaţených poznatků o udrţitelnosti v jednotlivých oblastech 

5. Při plánování i rozhodování v konkrétních příkladech se řídit principy udrţitelného 

rozvoje 

6. Průběţné zajišťování výchovy, vzdělání a osvěty k udrţitelnému rozvoji 

7. Koordinace činností, organizační a institucionální zázemí MA21 

8. Nastavení motivačního systému pro pracovníky úřadu města, města, kraje pro 

naplňování plánů 

9. Zapojování veřejnosti a partnerů na základě promyšlené komunikační strategie 

10. Kapacita pro získávání zdrojů 
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11. Systém podpory projektů pro udrţitelný rozvoj 

12. Řízení kvality veřejných sluţeb 

13. Rozvíjení veřejných vztahů a vazeb a prezentace úspěšných kroků projektů 

V roce 2002 bylo evidováno 6400 municipalit ze 113 zemí, které místní Agendu 

21 uskutečňují, a tento počet se neustále zvětšuje. Tuto iniciativu plně podporuje EU. 

V ČR se k této iniciativě hlásí (rok 2011) celkem 53 municipalit a dalších 94 zájemců 

chce místní Agendu 21 zavést. Municipality v ČR, které jiţ tuto koncepci mají 

zavedenou, jsou rozděleny do čtyř kategorií (A, B, C, D) dle toho, jak plní stanovená 

kritéria, přičemţ na nejlepší kategorii A prozatím nikdo nedosáhl. V Moravskoslezském 

kraji jsou do MA21 namátkou zapojeny Frýdek-Místek (kat. D), Ostrava-Poruba (kat. 

D) či Kopřivnice (kat. B, na kterou doposud dosáhlo pouze 6 dalších subjektů). 

Aplikování MA21 současně znamená zavedení „dobré správy (good 

governance)“ tedy správného řízení věcí veřejných a zároveň „chytrého vládnutí (smart 

government)“. MA21 je nejen vodítkem při tvorbě strategických plánů. Poskytuje i 

v praxi ověřenou, přehlednou, oficiální sadu kritérií pro měření kvality MA21. 

Ministerstvo vnitra v roce 2006 MA21 zařadilo např. vedle benchmarkingu, CAF, nebo 

Balanced Scorecard mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě. 

2.7 Rozpočet města 

Rozpočet města dává do souladu plánované příjmy a výdaje daného města. Je 

tedy bilancí mezi příjmy a výdaji za rozpočtové období, které se v ČR shoduje 

s kalendářním rokem.  Rozpočet je nástrojem zabezpečení a financování obecní 

politiky. Slouţí tedy jako finanční plán a nástroj municipální politiky. Hospodaření 

města lze vystihnout následující rovnicí.
19

 

                                                 

19
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. 2. vyd. Havlíčkův Brod: 

GRADA Publishing, a.s., 2009. str. 57. ISBN 978-80-247-2789-9 
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21 FVPF        1  

kde     F1  je stav peněţních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období 

 P   jsou příjmy 

 V  jsou výdaje 

 F2  je stav peněţních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období 

Pokud jsou F2 větší neţ F1 vzniká finanční rezerva pro hospodaření v dalším 

roce. V opačném případě (F2 menší neţ F1) je nutné pro vyrovnání rozpočtové bilance 

pouţít rezervy minulých let nebo jiné zdroje (např. úvěr). 

Na základě porovnání příjmů a výdajů města vznikají následující druhy 

hospodaření obcí: 

1. přebytkové → příjmy > výdaje 

2. deficitní → příjmy < výdaje 

3. vyrovnané → příjmy = výdajům 

Příjmy rozpočtu obce dle zákona tvoří:
20

 

a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,  

b) příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti,  

c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo 

jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo zaloţila,  

d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimţ je 

obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této 

činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uloţených v pravomoci obce podle 

tohoto zákona nebo zvláštních zákonů,  

e) výnosy z místních poplatků podle Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

(např. poplatek ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za uţívání veřejného 

prostranství, ze vstupného) 

                                                 

20
 Česká republika. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §7. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2000, částka 73, s. 1. Dostupný také z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00250&cd=76&typ=r>. 
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f) výnosy daní nebo podíly na nich podle Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní 

g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,  

h) dotace z rozpočtu kraje,  

i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněţních odvodů a sankcí, jestliţe jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce,  

j) přijaté peněţité dary a příspěvky,  

k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. 

Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří:
21

 

a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímţ území se nemovitost 

nachází, 

b) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, 

c) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem 

jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, 

d) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů 

uvedených pod písmenem c), 

e) podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob sníţeného o výnosy uvedené v písmenech c) a d). 

f) podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s 

výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a), 

g) 30 % z výnosu záloh (dle § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná 

nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce 

                                                 

21
 Česká republika. 243/2000 Sb. zákon o rozpočtovém určení daní §4. In Sbírka zákonů, Česká republika. 

2000, částka 73, s. 1. Dostupný také z WWW: 

<http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411

_p=4&PC_8411_l=243/2000&PC_8411_ps=10#10821>. 
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bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuţ se daňová povinnost 

vztahuje, s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby (§ 36 zákona č. 

586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a s výjimkou daně (záloh na daň) z 

příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů)
 
sráţených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro 

účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, 

h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s 

výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, 

i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických 

osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby. 

Výdaje rozpočtu obce dle zákona tvoří:
22

 

1) Z rozpočtu obce se hradí zejména 

a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uloţených jí zákony, 

b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, 

d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření 

a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliţe k nim přistoupila, 

e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, 

včetně příspěvků na společnou činnost, 

f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících jejich 

vlastníkům, 

h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na 

podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

                                                 

22
 Česká republika. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §9. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2000, částka 73, s. 1. Dostupný také z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00250&cd=76&typ=r>. 
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i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na 

sociální nebo jiné humanitární účely. 

 

2) Vedle výdajů podle odstavce 1 hradí obec ze svého rozpočtu i splátky přijatých 

půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich 

vlastníkům. 

2.7.1 Dotační příjmy obcí a financování rozvojových programů 
23

 

Financování kaţdoročně se opakujících tzv. běţných výdajů (platy zaměstnanců, 

nákup materiálu, paliv a energie, vody, nákup sluţeb, sociální dávky, úklid veřejných 

prostranství, odvoz odpadu apod.) by mělo být pokryto daňovými příjmy, příjmy 

z poplatků a případně opakovanými dotacemi. Mezi opakované dotace se řadí zejména 

tyto: 

1) Dotace a příspěvky v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, 

které jsou určeny na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství, 

zdravotnictví, ústavech sociální péče, domovech důchodců. 

2) Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa slouţí např. k financování sociálně-

právní ochrany dětí, navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních 

sluţeb nebo na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství. Tato kapitola částečně slouţí i k financování akcí investičního 

charakteru. 

3) Část dotací z rozpočtových kapitol některých ministerstev např. na dávky pomoci 

v hmotné nouzi nebo dávky zdravotně postiţeným a příspěvek na péči.
24

 

Při sestavování rozpočtu by obce měly dbát na to, aby se opakované výdaje 

rovnaly opakovaným příjmům. Dodrţování tohoto pravidla obci zajistí vyhnutí se 

váţných finančních problémů. 

                                                 

23
 BAUEROVÁ, A. Řízení obcí I. Příbram: Professional Publishing, 2008. s. 128-137. ISBN 978-80-86-

946-76-4 

24
 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. 2. vyd. Havlíčkův Brod: 

GRADA Publishing, a.s., 2009. str. 148. ISBN 978-80-247-2789-9 
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Rozvojové programy obcí (např. investice do zlepšení infrastruktury obcí, 

rozšíření sluţeb, výstavba sociálních bytů, kulturních středisek, sportovišť, rekonstrukce 

kulturních památek) mají být financovány: 

1) Účelovými (nenárokovými) dotacemi – jedná se o Účelovou dotaci na zachování 

památkových rezervací, Dotaci na strategii prevence kriminality na místní úrovni, 

Účelové ekologické dotace pro nejvíce postiţená území, Dotace na opravy a 

rekonstrukce vybraných kulturních objektů, Účelové dotace na pozemkové úpravy, 

2) Státními účelovými fondy – kterými jsou Státní fond ţivotního prostředí, Státní 

fond kultury, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, 

3) Fondy Evropské unie – viz následující podkapitola. 

2.7.2 Fondy Evropské unie 
25

 

Regiony a obce v České republice mohou na své rozvojové projekty čerpat 

finance zejména ze Strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti, které poskytuje 

Evropská unie. 

Strukturální fondy jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony 

(venkov a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s 

geografickým nebo přírodním znevýhodněním). Existují dva strukturální fondy: 

1. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) je určen pro podporu investičních 

(infrastrukturních) projektů, jako např. výstavba silnic a ţeleznic, odstraňování 

ekologických zátěţí, budování stokových systémů, úprava koryt řek, podpora 

inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a 

obnova sportovních areálů vyuţitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních 

památek, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, investice do dopravní a technické 

                                                 

25
 Fondy Evropské unie [online]. 2007 [cit. 2011-02-10]. Regionální politika EU. Dostupné z WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-

EU#cile> 
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infrastruktury průmyslových zón, zavádění sluţeb elektronické veřejné správy, 

posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech atd. 

2. Evropský sociální fond (ESF), jehoţ pomocí jsou podporovány neinvestiční 

(neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální 

programy pro osoby se zdravotním postiţením, tvorba inovativních vzdělávacích 

programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí sluţeb 

zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, 

zlepšování podmínek pro vyuţívání ICT pro ţáky i učitele, zvyšování kompetencí 

řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, 

zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáţe studentů, 

pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru atd. 

Fond soudrţnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určen pro podporu 

rozvoje chudších států, nikoli regionů. Jsou z něj podporovány investiční 

(infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího 

rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, ţeleznice, vodní doprava, řízení silniční, ţelezniční, 

říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu ţivotního prostředí. 

Tyto fondy poskytované Evropskou unií jsou pro obce jedinečnou příleţitostí 

pro realizaci rozvojových projektů. Obecní rady by se proto měly takto poskytované 

finanční prostředky snaţit účelně vyuţít. Při čerpání financí ze státních účelových 

dotací i z fondů Evropské unie je vţdy nutné určité procento spolufinancování, které by 

mělo být kryto nejlépe z přebytku běţných příjmů nad výdaji popř. formou bankovních 

úvěrů (nutnost zváţit dopady úrokového zatíţení). 

2.8 Rozpočtový výhled 

Územní samosprávné celky v České republice jsou od roku 2001 povinny 

sestavovat střednědobou rozpočtovou prognózu tzv. rozpočtový výhled. Tato povinnost 
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vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

který zní následovně a konkrétně § 4: 
26

 

(1) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku 

slouţícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se 

na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 aţ 5 let 

následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4). 

(2) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, 

zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a 

potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Územní samosprávné celky v České republice mají povinnost sestavovat 

rozpočtový výhled minimálně ve čtyřech ukazatelích (celkové příjmy, celkové výdaje, 

celkové pohledávky a celkové závazky). Samozřejmě, ţe mají moţnost rozpočtový 

výhled vypracovat mnohem podrobněji.  

2.8.1 Postup sestavování rozpočtového výhledu: 
27

  

1) Provedení analýzy hospodaření územního samosprávného celku za minulé 

minimálně dva aţ tři roky, 

2) rozdělení analyzovaných dat na běţné a kapitálové příjmy a výdaje, běţné poloţky 

dále rozčlenit na pravidelně se opakující a nahodilé, 

3) přiřazení hodnot do rozpočtového výhledu na základě střednědobého výhledu státu 

(např. u sdílených daní), 

4) z analýzy běţných příjmů a výdajů lze vysledovat určité závislosti, na jejichţ základě 

lze k jednotlivým poloţkám přiřadit dle vývoje koeficienty pro další léta, 

5) odhad plnění nahodilých poloţek v budoucnosti (např. splátky půjčených prostředků 

od obyvatel, přijaté dary, programové vybavení, neinvestiční půjčky obyvatelstvu, 

                                                 

26
 Česká republika. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §3. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2000, částka 73, s. 1. Dostupný také z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00250&cd=76&typ=r>. 
27

 PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe. 2. vyd. Havlíčkův Brod: 

GRADA Publishing, a.s., 2009. str. 73, 74. ISBN 978-80-247-2789-9 
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6) pokud má územní samosprávný celek zpracovaný plán investic na základě územního 

plánu či plánu rozvoje, mohou být představy do rozpočtového výhledu rovněţ 

začleněny, 

7) zahrnutí dluhové sluţby dle úvěrových smluv. 

2.8.2 Charakteristika rozpočtového výhledu 
28

 

Globální či zhuštěné vymezení jednotlivých poloţek – Ve dlouhodobých a 

střednědobých rozpočtových výhledech není moţné specifikovat jednotlivé poloţky 

příliš podrobně, coţ je úkolem ročních rozpočtů. Rozpočtový výhled zachycuje 

agregované údaje spíše strategického charakteru. 

Respektování faktorů rizika a variantnost – Protoţe je vývoj faktorů 

ovlivňujících předpokládané příjmy a výdaje značně nejistý, je při jeho sestavování 

nutné brát v úvahu několik variant. Rozpočtový výhled pak vychází z tvorby a 

hodnocení těchto variant. 

Posuvný způsob zpracování – Rozpočtový výhled se obvykle sestavuje na tři 

aţ pět let dopředu. Po uplynutí roku se na základě nových a přesnějších údajů 

rozpočtový plán upravuje a zpřesňuje. Navíc se do plánu začleňuje další rok (systém 

klouzavých rozpočtů).  

Aktualizace a zpřesňování cílů – K přepracování plánu nemůţe docházet 

pouze v pevných ročních intervalech, ale provádí se průběţně při výraznějších změnách 

faktorů, které mají vliv na rozpočtový plán. 

Finanční přijatelnost úkolů – součástí rozpočtového výhledu by měla být i 

analýza finanční přijatelnosti zamýšlených úkolů (investic). V rámci rozhodování o 

finanční přijatelnosti investic je nutné počítat i s následnými provozními náklady, které 

mohou v následujících letech značnou měrou zatíţit běţný rozpočet. 

                                                 

28
 STRACHOTOVÁ, Eva. Projekt zlepšení finančního řízení a návrh rozpočtového výhledu města 

Kunovice v letech 2009 - 2013. Zlín, 2008. str. 19 a 20. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky. 
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2.8.3 Přínosy rozpočtového výhledu 
29

 

 Zlepšení strategického plánování, 

 urychlení jednání s bankami, ministerstvy atd. o získání úvěrů, půjček či dotací, 

 lepší řízení závazků, 

 úspora času při přípravě ročních rozpočtů, 

 omezení vlivu jednorázových příjmů, 

 odvrácení hrozby moţného přeúvěrování, 

 zkvalitnění řízení hospodaření, 

 rychlá orientace ve finančních moţnostech. 

2.8.4 Problémy při sestavování rozpočtového výhledu 
30

 

 Omezená schopnost odhadu vývoje příjmů a výdajů, které jsou závislé na mnoha 

ekonomických ukazatelích (inflace, vývoj HDP, nezaměstnanost) i neekonomických 

(v České republice zejména měnící se konstrukce daňových zákonů apod.), 

 časová náročnost sestavování pro odpovědné pracovníky, 

 zavádění dalších kontrolních mechanismů pro zabezpečení naplnění rozpočtového 

výhledu, 

 zavádění mechanismů k zajišťování sběru informací rozhodných pro sestavování a 

úpravy rozpočtového výhledu (závazky plynoucí z rozhodnutí zastupitelstva, přísliby 

zastupitelstva, nově přijaté úvěry apod.). 

2.9 Územní plánování 
31

 

Územní plánování představuje komplexní řešení funkčního vyuţití území a 

stanovení pravidel jeho organizace. Zároveň věcně a časově koordinuje výstavbu a další 
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 STRACHOTOVÁ, Eva. Projekt zlepšení finančního řízení a návrh rozpočtového výhledu města 

Kunovice v letech 2009 - 2013. Zlín, 2008. str. 26. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 

Fakulta managementu a ekonomiky. 
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činnosti ovlivňující rozvoj území. Správné územní plánování vytváří předpoklady pro 

zajištění trvalého souladu všech civilizačních, kulturních a přírodních hodnot území se 

zřetelem na ţivotní prostředí. 

Územní plán obce 

Územní plán obce je pořizován pro celé území obce. Stanovuje urbanistickou 

koncepci daného prostoru. Řeší funkční vyuţití ploch, určuje základní regulaci území a 

vymezuje hranice zastavitelného území obce. Obsah územního plánu tvoří:
32

 

 Širší vztahy (úloha řešeného území v širším kontextu a vazby na okolí). 

 Urbanistická koncepce (prostorové uspořádání obce, koridory atd.). 

 Funkční vyuţití všech ploch. 

 Limity vyuţití území (ochrana nerostných surovin, lesa, vod, památek atd.). 

 Vymezení současně zastavěného území a hranice zastavitelného území. 

 Dopravní řešení. 

 Řešení technické infrastruktury. 

 Veřejně prospěšné stavby (stavby pro zneškodňování odpadů, zásobování vodou, 

veřejné školství atd. 
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 MAIER, K. Územní plánování. 2.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. s. 85. ISBN 80-7201-250-9 
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3 Charakteristika města 

Město Vratimov se nachází na severovýchodě České republiky 

v Moravskoslezském kraji. V rámci členění Evropské unie patří Vratimov do regionu 

soudrţnosti NUTS 2 Moravskoslezsko, který je s Moravskoslezským krajem totoţný. 

Zároveň je Vratimov (od roku 1999) spolu s obcemi Kaňovice, Paskov, Sedliště, 

Řepiště, Šenov, Václavovice a Ţabeň, členskou obcí Regionu Slezská brána. Přesná 

poloha města Vratimova (bod A) je patrná z následujícího obrázku. 

Obrázek 3.1 – Geografická poloha města Vratimova – In Google mapy [online]. 2011 [cit. 2011-03-

01]. 739 32 Vratimov. Dostupné z WWW: 

<http://maps.google.cz/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=obec+vratimov&aq=&sll=49.9300

08,15.369873&sspn=3.974877,9.876709&brcurrent=5,0,0&ie=UTF8&hq=&hnear=Vratimov&ll=49.979

488,15.270996&spn=3.970798,9.876709&z=7>. 

Vratimov vznikl jiţ v 2. polovině 13. století. Jeho zaloţení je spojováno 

s kolonizační činností feudála Jana Baruta, pocházejícího ze starého šlechtického rodu 

Barutů, původně z Luţice.  Původně zemědělský charakter obce se postupem času 

změnil na průmyslový. Začátkem 80. let 19. století totiţ ve Vratimově vznikla továrna 

na celulózu (toho času jedna z největších a nejmodernějších v celé Evropě), coţ do 

města spolu s výstavbou bytových domů přilákalo nové obyvatele. Další příčinou 

přeměny charakteru města byl rozvoj ostravského průmyslu v čele se vznikem Nové 
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huti Klementa Gottwalda (dnešní ArcelorMittal Ostrava, a.s.) na začátku 50. let 

minulého století na katastrech blízkých obcí (Kunčice, Kunčičky a Bartovice). 

Tradice města výstiţně vyjadřuje jeho znak, na kterém je zobrazeno rádlo, 

představující nejstarší tradici - zemědělskou výrobu, dále ozubené kolo a role papíru, 

symbolizující historii výroby celulózy, papíru a hutní výrobu.
33

 

 

Obrázek 3.2 – Znak města Vratimova – In Oficiální stránky Města Vratimov [online]. c2010 [cit. 2011-

03-01]. Informace o městě. Dostupné z WWW: <http://www.vratimov.cz/informace-o-meste/>. 

Ekonomicko-geografickou polohou je Vratimov jednoznačně součástí ostravské 

průmyslové aglomerace Ostravské pánve. Současně lze Vratimov, jako součást Regionu 

Slezská brána, povaţovat za vstupní bránu do Euroregionu Beskydy. Území Vratimova 

lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu. Celá západní část města je ohraničena 

řekou Ostravicí, kde se nachází i nejníţe poloţené místo s 236 m. n. m. Na sever od 

Vratimova se rozpíná huť ArcelorMittal Ostrava, a.s., coţ je jednou z příčin, proč město 

patří k oblastem, které jsou silně poznamenány negativními důsledky průmyslu na 

krajinu. Toto se projevuje zejména častým překračováním částic polétavého prachu 

v ovzduší. Směrem na jih i východ si krajina zachovala svůj původní ráz ploché 

pahorkatiny, kde se otevírají četné výhledy na Beskydy. Nachází se zde vesnice (např. 
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 Oficiální stránky Města Vratimov [online]. c2010 [cit. 2011-03-01]. Informace o městě. Dostupné z 

WWW: <http://www.vratimov.cz/informace-o-meste/>. 
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Bruzovice, Dolní Datyně, Kaňovice, Řepiště, Sedliště, Václavovice) s polnostmi a lesy 

– předhůří Beskyd.
34

 

Současný Vratimov s rozlohou 14,2 km
2
 je středně velkou obcí okresu Ostrava-

město. Město se skládá ze dvou částí – vlastního Vratimova a Horních Datyň. Ve městě 

ţije celkem 6890 obyvatel (rok 2010). Vzdálenost mezi Vratimovem a Horními 

Datyněmi je přibliţně 3,5 km a doprava mezi nimi je zajištěna hromadnou autobusovou 

dopravou. Mezi těmito částmi se rozléhá rekreační les Dulňák. 

Vratimov má výhodnou geografickou polohu, neboť je situován mezi městské 

aglomerace třech velkých měst (Frýdek-Místek, Havířov a Ostrava). Vzdálenost mezi 

Frýdkem-Místkem a Vratimovem je 10,5 km, do Havířova z Vratimova to je 12 km a 

Ostrava je od Vratimova vzdálená 9,6 km. Dojíţdění především za školou a prací je do 

těchto měst zajištěna četnými vlakovými a autobusovými spoji.      

Ve Vratimově je k dispozici rozsáhlá síť zařízení, slouţících k rozvoji fyzických 

a duševních schopností. Kromě 2 kulturních středisek ve městě působí i knihovna, svou 

činnost vyvíjí Dům dětí a mládeţe a řada dalších společenských a zájmových spolků či 

sdruţení. V oblasti tělovýchovy pro občany slouţí areál, který se skládá z 2 fotbalových 

hřišť, koupaliště, běţeckého okruhu, tenisových kurtů, herny stolního tenisu a 

v mrazivých dnech i kluziště, dále areál Sokolovny s volejbalovými hřišti, tenisová hala 

a mnoho dalších. K relaxaci občanů je určena i cyklostezka u řeky Ostravice a 

příměstský les Dulňák. Zajímavostí je, ţe se ve Vratimově nenachází ţádná kulturní 

památka.
35
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 Oficiální stránky Města Vratimov [online]. c2010 [cit. 2011-03-01]. Informace o městě. Dostupné z 

WWW: <http://www.vratimov.cz/informace-o-meste/>. 
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4 Strategická analýza 

4.1 Popis jednotlivých sloţek a funkčních systémů města Vratimova 

4.1.1 Demografie 

Ve Vratimově k 31. 12. 2010 ţilo celkem 6890 obyvatel, z čehoţ 3325 tvořili 

muţi a 3565 ţeny.
36

 

Následující tabulka zobrazuje vývoj počtu obyvatel Vratimova od roku 2006 po 

rok 2010 dle věkových skupin. 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 

  do 6 424 409 410 429 420 
  7 - 18 853 860 832 795 798 
  19 - 30 1130 1088 1067 1055 1034 
  31 - 40 1129 1150 1153 1164 1163 
  41 - 50 909 914 948 960 995 
  51 - 60 986 987 970 957 923 
  61 - 70 630 676 722 762 799 
  71 - 80 475 489 502 508 521 
  81 - 90 143 170 206 250 292 
  91 - 100 5 6 7 10 19 
  nad 101  0 0 0 0 0 

  celkem 6684 6749 6817 6890 6964 

Tabulka 4.1.1.1 – Vývoj počtu obyvatel Vratimova dle věkových skupin (2006 – 2010) – In 

Dokument městského úřadu Vratimov – Odbor vnitřní správy 

Podíl obyvatel v produktivním věku (od 19 do 60 let) na celkovém obyvatelstvu 

Vratimova během let 2006 – 2010 poklesl z 62,15 % na 59,09 % (o 3,06 %). Tento 

pokles měl dvě hlavní příčiny: 1) Nárůst věkové skupiny 61 a více let o 378 osob, 2) 

Pokles osob v produktivním věku o 39 osob. Pokles osob s věkem do 18 let o 59 osob 

působil proti trendu poklesu podílu obyvatel v produktivním věku. Tento trend je 

názorně zobrazen na následujícím grafu. Graf je doplněn o lineární spojnici trendu a její 
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rovnici. Dle korelačního koeficientu R
2 

= 0,995 vidíme, ţe lineární spojnice trendu 

poklesu podílu obyvatel v produktivním věku jej vystihuje téměř na 100 %.  

 

Graf 4.1.1.1 – Podíl obyvatel v produktivním věku na celkovém počtu obyvatel ve 

Vratimově (2006-2010) 

 

Graf 4.1.1.2 – Podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel ve Vratimově (2006-2010) 

Z grafu 4.1.1.2 je patrné, ţe podíl seniorů, za něţ povaţuji občany starší 61 let, 

na celkovém počtu obyvatel ve Vratimově vzrostl z 18,75 % v roce 2006 na 23,42 % 

v roce 2010. Ročně tedy stoupá podíl seniorů lineárně o více neţ jedno procento. 
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Průměrná míra registrované nezaměstnanosti byla v roce 2009 ve Vratimově 

9,01 %. Pro srovnání, průměrná míra registrované nezaměstnanosti v tomtéţ roce v ČR 

byla 8,00 %. Celkem bylo evidováno 291 uchazečů o práci.
37

 

Při Sčítání lidí domů a bytů 2001 bylo ve Vratimově evidováno 2787 

zaměstnaných. Za prací z nich vyjíţdělo celkem 2091. Denně mimo obec pak vyjíţdělo 

1885 osob a denně mimo obec nad 60 min. 126 osob. 
38

 

Vzdělanostní strukturu obyvatel Vratimova z roku 2001, která byla zjištěna při 

Sčítání lidí domů a bytů 2001, zobrazuje následující tabulka.  

Obyvatelstvo 15leté a starší 5 488   

v tom podle stupně 
vzdělání 

bez vzdělání, základní vč. 
neukončeného 

1 308   

vyučení a stř. odborné bez mat. 2 158   

úplné střední s maturitou 1 343      

vyšší odborné a nástavbové 174 

vysokoškolské 445 

nezjištěné vzdělání 60 

 Tabulka 4.1.1.2 – Obyvatelstvo podle stupně vzdělání – In Regionální Informační Servis [online]. 

2010 [cit. 2011-03-17]. ZUJ=598879 - Vratimov. Dostupné z WWW: 

<http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2001?zuj=598879>. 

4.1.2 Doprava 

 Silnice – Městem prochází poměrně frekventovaná silnice druhé třídy II/477, která 

Vratimov propojuje s Ostravou a Frýdkem-Místkem. V posledních letech na této 

silnici zejména v brzkých ranních a odpoledních hodinách, kdy se většina obyvatel 

dopravuje z anebo do práce, vznikají dopravní kolony. Příčin je zde hned několik. 

První z nich je vysoký počet dojíţdějících. Druhou příčinou je kříţení této 
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WWW: <http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=598879>. 
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komunikace s velmi vytíţenou ţelezniční tratí, která spojuje Ostravu, Frýdek-Místek, 

Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát a Valašské Meziříčí. Další příčinou zvýšení provozu 

na silnici II/477 je zpoplatnění dálnice R56, která je hlavním tahem mezi Ostravou a 

Frýdkem-Místkem. Mnoho řidičů vyuţívá sinici II/477 a vyhýbá se tak placení 

poplatků. Značnou dopravní zátěţ pro město představují i kamiony směřující přes 

vratimovskou bránu do společnosti ArcellorMittal a.s. a kyslíkárny MG Odra Gas, 

s.r.o. Vratimov s Horními Datyněmi spojuje silnice druhé třídy II/478, která se dále 

napojuje na silnici první třídy I/11 (vedoucí z Hradce Králové do Mostů u 

Jablunkova), která je vyuţívána zejména k dojíţdění do Havířova. O silnice II/477 a 

II/478 se stará Správa silnic a dálnic Moravskoslezského kraje. Dále je ve Vratimově 

přes 60 km místních komunikací ve správě města. V centru města se nachází 

parkoviště s dostatečnou kapacitou. Tím, ţe se parkoviště nachází přímo na náměstí, 

město přichází o jakoukoli pěší zónu. V mnoha ulicích ovšem parkovací místa chybí, 

auta parkují přímo na komunikaci, coţ brání plynulému provozu a zimní údrţbě. 

 Autobusová hromadná doprava – Dopravní spojení mezi Vratimovem, Horními 

Datyněmi a Ostravou zajišťuje Dopravní podnik Ostrava a.s., který zde provozuje 

linky č. 21, č. 25, č. 41, a č. 81. Linka č. 21 zajišťuje dopravu mezi Horními 

Datyněmi, Vratimovem a Ostravou. Ve špičce jezdí tato linka ve 20 min. intervalech 

a mimo špičku jezdí kaţdou hodinu. Z nejzazšího konce Horních Datyň trvá doprava 

autobusem do Ostravy 29 min. Linka č. 81 zajišťuje dopravu mezi blízkou obcí 

Řepištěmi, Vratimovem a Ostravou. I tato linka jezdí ve špičce co 20 min., jinak 

v hodinových intervalech. Z nejzazšího konce Vratimova cesta do Ostravy trvá 24 

min. Protoţe linky č. 21 i č. 81 jezdí přes Vratimov, je doprava mezi Vratimovem-

městem a Ostravou na velmi slušné úrovni (10 min. intervaly ve špičce a 30 min. 

mimo špičku). Problémem je vysoká vytíţenost spojů zejména ve špičce, ve kterých 

často není k hnutí. Linka č. 41. zabezpečuje dopravu mezi Vratimovem a Ostravou-

Výškovicemi a jezdí stejně často, jako linky č. 21 a č. 81. Linka č. 25 spojuje Horní 

Datyně a Vratimov s Ostravou-Vítkovicemi a je určena zejména k dopravování 

občanů z a na ranní směny. ČSAD Frýdek-Místek zajišťuje linku 860338, která 

slouţí k dopravování zaměstnanců Biocelu Paskov a.s. Dále linku 860322, která 

jezdí třikrát denně a spojuje Vratimov s Frýdkem-Místkem a Morávkou 

v Beskydech.  
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 Vlaková doprava – Vratimovem prochází ţelezniční trať, která spojuje Ostravu, 

Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát a Valašské Meziříčí (traťový oddíl 

323). Směrem na Ostravu i Frýdek-Místek vlaky jezdí ve špičce kaţdou půlhodinu, 

jinak kaţdou hodinu. V noci pak vlaky jezdí méně často. Doprava do Ostravy trvá 19 

min. a do Frýdku-Místku 18 min. 

 Cyklostezky – Vtratimovem procházejí cyklostezka 6064, 6066 a cyklostezka 

Permoníkova. 

4.1.3 Kultura a volný čas 

V kaţdé z městských částí se nachází kulturní dům. Ve Vratimově na ulici 

Frýdecké č. 1000/48 (budova naproti Městskému úřadu). Tento kulturní dům byl 

postaven roku 1969 a v roce 2005 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Jde o víceúčelový 

objekt, ve kterém se nachází divadelní sál s jevištěm pro 228 diváků, společenský sál 

pro 210 osob s tanečním parketem a barem, další dva menší společenské salónky, 

několik učeben, kluboven a cvičební sál pro pohybové kurzy. Tyto prostory jsou 

vyuţívány zejména ke koncertům, divadelním představením, výstavám, 

videoprojekcím, konferencím, plesům a karnevalům. Probíhají zde kurzy jazykové 

kurzy a kurzy práce s PC. Dále je v objektu provozováno kino Hvězda, které pro 

veřejnost promítá čtyřikrát týdně. Pro koncerty a diskotéky je určen městský klub 

„Schod“. Nachází se zde i redakce Vratimovských novin. Sídlí zde Městská knihovna, 

která nabízí výpůjčky knih, novin, časopisů, dále poskytuje přístup k internetu, 

kopírování, konají se zde výstavy pro děti a pořádají nejrůznější akce pro základní 

školy. 

V Horních Datyních se kulturní dům nachází na ulici Vratimovské č. 196, vedle 

objektu je hřiště hasičů. Kulturní středisko je dvoupodlaţní budovou, která prošla v roce 

2006 rekonstrukcí. V přízemí se nachází velký společenský sál s kapacitou aţ 300 osob 

a nájemcem provozovaná restaurace. V tomto sále se konají společenské akce jako 

koncerty, plesy, diskotéky, dětské dny a besídky. V prvním poschodí jsou dvě 

klubovny. Větší s kapacitou 40 - 50 hostů je vyuţívána pro rodinné a firemní akce, 

Vítání občánků apod.  
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V Horních Datyních se rovněţ nachází místní knihovna, která poskytuje 

výpůjčky knih, novin a časopisů a kopírovací sluţby, pořádá výstavy a akce nejen pro 

děti. 

Pro děti ve Vratimově funguje příspěvková organizace Dům dětí a mládeţe 

Vratimov. Budova Domu dětí a mládeţe v letech 2008 a 2009 prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí a dostavbou, která byla do značné míry spolufinancována z evropských 

fondů (konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Bylo zde vybudováno 

centrum mediální výchovy. Budova nově nabízí počítačovou učebnu, foto-video studio, 

reţii, velký sál, dílnu kuchyňku atd. Pro děti je určena široká nabídka krouţků 

namátkou angličtina pro děti různých věkových kategorií, francouzština, šachy, základy 

digitální fotografie, výuka nejrůznějších tanců, badminton, divadelní krouţek, TV 

studio nebo základy rozhlasové práce. Působí zde oddíl maţoretek Zik Zak. 

Příspěvková organizace Dům dětí a mládeţe také pořádá letní tábory. 

Velkou oblibu si ve městě získaly Vratimovské noviny, které občané kaţdý 

měsíc zdarma najdou ve své poštovní schránce. Místní zpravodaj měsíčně vydává 

městský úřad v nákladu 3000 ks. Noviny přinášejí aktuální informace nejen o místním 

dění, připomínají historické události, program místního kina apod. 

Kromě mnoha sportovních klubů a oddílů, o kterých se zmíním v samostatné 

kapitole, viz níţe, ve městě Vratimově působí Sbor dobrovolných hasičů Vratimov a 

Sbor dobrovolných hasičů Horní Datyně, Sdruţení vratimovských motorkářů, pionýrská 

skupina Mír Vratimov, Český rybářský svaz – MS Vratimov, POSPOLU (Podpůrný 

spolek umění – při Základní umělecké škole Vratimov), Myslivecké sdruţení Hubert, 

Český svaz zahrádkářů, Český zahrádkářský svaz Horní Datyně, Český svaz včelařů, 

o.s., Svaz tělesně postiţených Vratimov a Klub důchodců. 

4.1.4 Podnikání 

Prvotní zemědělský charakter města Vratimova se s postavením továrny na 

celulózu ve Vratimově (později Biocel Paskov) a později s rozvojem hutního průmyslu 

ostravské aglomerace ve 20. století (Vítkovické ţelezárny, Nová Huť) výrazně změnil. 
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Ve druhé polovině 20. století velká většina občanů města dojíţděla za prací a to 

zejména do tří výše zmíněných podniků. Situace se začala měnit po roce 1989 (rozpad 

komunistického systému) a následné privatizaci. Nastal veliký rozvoj výrobních i 

nevýrobních malých a středních podniků a rozvoj sluţeb. Přestoţe i dnes většina 

vratimovských občanů za prací dojíţdí do velkých okolních měst (Ostrava, Havířov, 

Frýdek-Místek), můţeme ve městě pozorovat nárůst podnikatelských subjektů. Mezi 

významné podnikatele na území města Vratimova patří: MG Odra Gas, s.r.o. 

(kyslíkárna), Mirel Trading, a.s. (izolace), Enespo, s.r.o. (okna a okenice, síta proti 

hmyzu), HSF System, a.s. (rekonstrukce a sanace budov), Heinich Interier (nábytek, 

kancelářský nábytek), KES, s.r.o. (kabelové a elektrické systémy). Kromě těchto 

významnějších podnikatelských subjektů ve městě působí řada menších zaměřených 

zejména na sluţby (restaurace, prodejny, péče o zdraví, sport apod.). 

V roce 2009 na území města Vratimova působilo celkem 1157 podnikatelských 

subjektů. V roce 2010 to bylo 1199 podnikatelských subjektů, coţ představuje nárůst o 

42. Strukturu podnikatelských subjektů dle ekonomických odvětví v roce 2010 

zobrazuje následující koláčový graf. 

 

Graf 4.1.4.1 – Struktura hospodářské činnosti v roce 2010, Vratimov – In Regionální Informační 

Servis [online]. 2010 [cit. 2011-03-17]. ZUJ=598879 - Vratimov. Dostupné z WWW: 

<http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=598879>. 
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4.1.5 Sociální zařízení 

Město Vratimov provozuje na ulici Frýdecké dva pečovatelské domy s celkovou 

kapacitou 20 bytových jednotek. Jedná se o malometráţní byty, ve kterých je 

zabezpečována terénní sociální péče. Dům je určen pro osoby s chronickým 

onemocněním, s kombinovaným postiţením, s tělesným postiţením, se sluchovým 

postiţením, se zdravotním postiţením, se zrakovým postiţením, seniory i rodiny 

s dětmi, bez omezení věku.  

4.1.6 Sport 

Sport má ve Vratimově bohatou tradici a doposud se těší velké oblibě. Svědčí o 

tom mnoţství sportovních oddílů. 

 SK tenisu Biocel Vratimov, o. s. – Tenisté mají na vratimovském stadionu 

k dispozici sedm antukových kurtů s odpovídajícím zázemím. V zimě vyuţívají halu 

s jedním kurtem, která je vyuţívána výhradně k tenisu. V současnosti má klub 6 

závodních druţstev 113 členů. 

 TJ Sokol Vratimov – Areál Sokola je umístěn v parkovém prostředí poblíţ náměstí. 

V areálu je umístěna tělocvična o rozměrech volejbalového hřiště s pódiem, venku 

jsou dvě antuková hřiště na volejbal a případně nohejbal a jedno beachvolejbalové 

hřiště. Tato sportoviště vyuţívají volejbalisté, fotbalisté, florbalisté, badmintonisté, 

ţeny cvičící zumbu a aerobic. Svá ligová utkání zde hraje oddíl ţenského volejbalu 

VK Vratimov hrající Krajský přebor 1. třídy.   

 FC Biocel Vratimov – Fotbalový klub FC Biocel Vratimov ve městě působí uţ od 

roku 1929. V areálu stadionu vyuţívá travnatého hřiště s tribunou. Kolem hřiště je 

400 metrový běţecký okruh. Za brankou se nachází doskočiště pro skok do dálky a 

antukové hřiště na nohejbal. Osvětlené škvárové hřiště s menší tribunou slouţí 

zejména v nepříznivém počasí a krátkých zimních dnech. Klub disponuje slušným 

zázemím pro všech přibliţně 350 členů. A-tým hraje v současnosti 1.A třídu sk. A 

Moravskoslezského kraje (sezóna 2010/2011). 

 TTC MG ODRA GAS Vratimov – Je oddíl stolního tenisu působící rovněţ v areálu 

stadionu, který zde má hernu se čtyřmi stoly. 
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 SKI klub Vratimov – SKI klub Vratimov v Beskydech provozuje lyţařský areál 

Zlatník se dvěma vleky Tatrapoma (450 a 250 m.). Klub pořádá jiţ 28. ročník 

veřejné lyţařské školy pro děti i dospělé. 

 SK Time out Vratimov – Vratimovští hokejisté se účastní Městského přeboru 

ledního hokeje Ostrava. Protoţe se ve Vratimově nenachází zimní stadion, hokejisté 

vyuţívají sportoviště blízkých měst Ostravy, Frýdku-Místku a Orlové.  

 TJ Horní Datyně – Tělovýchovná jednota Horní Datyně sdruţuje Klub českých 

turistů, odbor Asociace sportu pro všechny a oddíl Stolního tenisu. Členové klubu i 

veřejnost mohou vyuţívat menší travnaté fotbalové hřiště, antukový tenisový kurt a 

tělocvičnu. Město Vratimov tuto tělocvičnu včetně vybavení v loňském roce 2010 

rekonstruovalo a 14. 12. 2010 v ní byl zahájen provoz pro veřejnost. V tělocvičně lze 

hrát badminton, volejbal, nohejbal, sálovou kopanou, basketbal, stolní tenis, florbal 

atd.  

 Občanské sdruţení Zik Zak – Občanské sdruţení Zik Zak je skupinou nadšených 

dívek – maţoretek a roztleskávaček ve věku 7-15 let, které ve městě působí od roku 

2001.  

 Horolezecký oddíl Horské sporty – Tento horolezecký oddíl se věnuje turistice, 

horolezectví, ski-alpinismu a cyklistice. 

Kromě sportovišť provozovaných výše uvedenými sportovními kluby jsou ve 

Vratimově sportoviště určená veřejnosti. Mezi ty nejvyuţívanější patří následující: 

 koupaliště – Město Vratimov provozuje renovované koupaliště, které se nachází na 

stadionu vzdáleného přibliţně 5 min. chůze z náměstí. Areál koupaliště obsahuje 

relaxační, celonerezový, bazén nepravidelného tvaru s vodní plochou 645 m
2
. 

Hloubka bazénu je proměnlivá od 900 mm do 1 900 mm. Bazén je vybaven 

perličkovou masáţí, masáţní lavicí, vodním hřibem chrličem atd. Dále je zde dětský 

bazén – brouzdaliště, komplex obsluţných budov a travnatá plocha pro odpočinek.  

 cyklostezka – V západní části Vratimova podél řeky Ostravice vedou 3 km 

cyklostezky. Tento úsek je součástí cyklotrasy Ostrava-Beskydy, která má být 

dobudovaná v letech 2011/2012. V současnosti je cyklostezka napojená na Ostravu a 

chybí dostavět úsek spojující Vratimov s Paskovem a Sviadnovem u Frýdku-Místku. 
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Navíc uţ probíhá výstavba přemostění Ostravice spojující Vratimov s Hrabovou. 1,7 

km dlouhá asfaltová část cyklotrasy Ostrava-Beskydy na území Vratimova společně 

s navazujícím úsekem na území Ostravy je hojně vyuţívána in-line bruslaři (celkem 

3,5 km). Nevýhodou pro in-line bruslaře je špatné napojení města na tuto stezku. 

 kondiční stezka – V roce 2010 z prostředků Státního zemědělského intervenčního 

fondu (SZIF) město vybudovalo v příjemném prostředí příměstského lesa Dulňák 

kondiční stezku. Součástí této kondiční stezky jsou sportovní prvky (kladiny, 

prolézačky, šplhadla, piknikové areály atd.). Stezka slouţí občanům Vratimova 

k aktivnímu trávení volného času v přírodě. 

 cvičební sál pro pohybové kurzy (Kulturní středisko Vratimov) – V kulturním 

středisku je nově vybudován cvičební sál, který hojně vyuţíván ţenami všech 

věkový kategorií. Probíhají zde kurzy kalanetiky, jógy, zumby, aerobicu, relaxačního 

cvičení atd. 

 školní hřiště (ZŠ TGM Vratimov) – Školní tartanové hřiště je v odpoledních 

hodinách veřejností vyuţíváno k hraní fotbalu, basketbalu, volejbalu a dalším 

sportům. 

 hřiště při DDM – Toto 3 roky staré hřiště pokryté umělou trávou bývá téměř 

celoročně maximálně vytíţeno. Probíhají zde krouţky pořádané Domem dětí a 

mládeţe, fotbalové turnaje a ve zbylém čase jej uţívá veřejnost. 

4.1.7 Stravování a ubytování 

Zařízení školního stravování ve Vratimově je příspěvkovou organizací, jejímţ 

zřizovatelem je město. Slouţí především ke stravování ţáků a dětí ve Vratimově a 

Horních Datyních. Zařízení dodává obědy do ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 195, ZŠ 

Vratimov, Datyňská 690, MŠ Vratimov a MŠ Horní Datyně. Stravovací zařízení vaří i 

pro seniory a širokou veřejnost. Nabízí moţnost stravování přímo ve své provozovně, 

Jídelně Masarykova a Datyňské ve Vratimově a v Horních Datyních. Poskytuje 

moţnost odběru jídla do jídlonosičů a na přání obědy rozváţí.  

Ve městě působí řada soukromých subjektů poskytujících stravovací sluţby. 

Patří mezi ně Stravování Čavojská s.r.o. (výroba, dovoz a výdej teplých jídel, 

gastronomické sluţby, catering) a řada restauračních zařízení. 
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Ubytovací sluţby ve Vratimově poskytují pouze soukromí podnikatelé. Na 

území města se nachází Sportovní ubytovna TJ Biocel Vratimov (43 lůţek), Můj 

penzion (24 lůţek), Penzion Anet (21 lůţek) a Hotel-Vratimov (17 lůţek). 

4.1.8 Školství 

 ZŠ Vratimov, Masarykovo nám. 195 – Rozsáhlá budova školy, která patří k 

nejstarším ve městě (dostavena 1909), se nachází v centru města. Součástí školního 

komplexu je i školní druţina, jídelna a výše zmíněné tartanové školní hřiště. 

Povinnou školní docházku zde absolvují ţáci z Vratimova, Řepišť a Ostravy Kunčic. 

V letošním roce proběhne sloučení ZŠ Vratimov, Masarykovo nám., která poskytne 

celé křídlo své budovy, se Základní uměleckou školou Vratimov, která se nachází 

v dnes jiţ nevyhovujících prostorách na ulici Strmé. 

 ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – Budova školy je umístěna na ulici Datyňské 690. 

Součástí školního komplexu je tělocvična, jídelna a odloučené pracoviště školy, které 

se nachází v Horních Datyních. Zde probíhá výuka 1. – 4. ročníku. Na tomto 

pracovišti se hůře zabezpečuje výuka tělesné výchovy, která probíhá v prostorách 

tělocvičny v Kulturním domě v Horních Datyních vzdáleném 400 m od budovy 

školy.  

 Základní umělecká škola Vratimov – Tato příspěvková organizace, jejímţ 

zřizovatelem je město Vratimov, poskytuje vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. 

Nedílnou součástí této školy je pobočka v obci Paskově. Obě lokality jsou spádovou 

oblastí pro okolní obce (Řepiště, Václavovice, Oprechtice, Lískovec, Ţabeň atd.). 

Kapacita školy 390 ţáků. Výuka školy je zaměřena na hru v souborech a orchestrech 

a na častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav. Základní 

umělecká škola se letos bude stěhovat do prostor ZŠ Vratimov, Masarykovo nám., 

viz výše. 

 Mateřská škola Vratimov – Mateřská škola ve Vratimově s kapacitou 175 dětí se 

nachází na ulici Na Vyhlídce. Jiţ od roku 1998 se školka zaměřuje na ekologii a 

klade si za cíl Rozvíjet osobnost dítěte s obohacením o prvky environmentální 

výchovy. 
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 Mateřská škola Horní Datyně – Jedná se o odloučené pracoviště Mateřské školy ve 

Vratimově. 

4.1.9 Zdravotnictví 

Nabídka zdravotnických sluţeb je ve městě Vratimově na velmi slušné úrovni. 

Působí zde řada lékařů a zdravotníků. Většina z nich sídlí ve zdravotním středisku 

umístěném v centru města. Ve městě najdeme: 5 všeobecných lékařů, praktickou 

lékařku pro děti a dorost, 3 zubní lékaře, oční ambulanci, koţní ambulanci, 

gynekologickou ambulanci, léčebnou rehabilitaci – fyzioterapii, neurologickou 

ambulanci, pedikúru, lékárnu a prodejnu se zdravotnickými pomůckami. Ostatní 

zdravotnické sluţby jsou pro občany města nejblíţe dostupné v Ostravě (Městská 

nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava) a ve Frýdku-Místku (Nemocnice ve 

Frýdku-Místku). 

4.1.10 Ţivotní prostředí 

Vratimov je součástí ostravské průmyslové aglomerace, která je často 

prezentována jako „oblast s nejhorším ovzduším v EU“. Kvalita ovzduší 

Moravskoslezského kraje je dlouhodobě nejhorší v celé České republice. Emisní limity 

zde bývají i mnohonásobně překračovány u suspendovaných částic ve vzduchu menších 

neţ 10 mikrometrů PM10 (polétavý prach). Mezi další škodliviny, které se podílejí na 

špatné kvalitě ovzduší, na Ostravsku patří zejména SO2, N02 a benzen. Mezi hlavní 

zdroje znečištění patří stále těţký průmysl. Město Vratimov je nejvíce postiţeno 

emisemi hutě ArcelorMittal Ostrava, a.s. Dále ovzduší znečišťují lokální topeniště, která 

v poslední době nabírají na významu. V neposlední řadě má na kvalitu ovzduší 

negativní vliv vysoká intenzita dopravy.  

V současné době občany Vratimova trápí dvě zásadní ekologická témata, a to 

ukládání odpadu z ostravských lagun a pyrolýza pneumatik. 

 Ukládání odpadu z ostravských lagun – Jde o to, ţe na území města (zóna 

průmyslové výroby ve středu města – areál bývalé továrny na celulózu), prakticky do 
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jeho centra, kde se nachází rodinné domy, škola, dům s pečovatelskou sluţbou atd., 

je naváţen tzv. výrobek Geobal 3. Tento „výrobek“ je skladován na volném 

prostranství a dál zpracováván mícháním s uhelným prachem. Ukládání a další 

zpracovávání na území Vratimova provádí firma BALTOM, s.r.o., v rozporu se 

zákony ČR. Geobal 3 je tvořen z 80% sludgí z ostravských lagun, coţ je jedovatý 

odpad z provozu rafinerie olejů (Ostramo), 10 % tvoří uhlí a 10% neutralizační 

přísada. Dle bezpečnostního listu způsobuje váţné poškození očí. Vdechování prachu 

i par můţe vyvolat nevratné zdravotní poškození zdraví a rakovinu. Je toxický pro 

vodní organizmy. Obyvatelé města jsou vystaveni zvýšenému riziku závaţného 

poškození zdraví. Radní v této věci oslovili příslušné orgány, řeší nastalou situaci, a 

byla jim přislíbena náprava této věci. Případem se zabývá i Policie ČR. 

 Pyrolýza pneumatik – Občané Vratimova nejsou spokojeni s tím, ţe v zóně 

průmyslové výroby blízko centra města byl zahájen zkušební provoz tzv. pyrolýzní 

jednotky. Pyrolýzní jednotka slouţí k nízkoteplotnímu termickému rozkladu odpadní 

pryţe, tj. k tepelnému rozpadu pneumatik a jiných odpadních gum i plastů. Tuto 

novou technologii si nechala v rámci EU i USA patentovat VŠB – TUO. Zařízení ve 

Vratimově provozuje firma Hoks Industry, a.s. v zařízení Hoks TS500. Občanům 

vadí to, ţe technologie není doposud odzkoušená, nachází se v centru města, dále 

skladování pneumatik na volném prostranství a v neposlední řadě další navýšení 

nákladní dopravy ve městě. Petici proti spalování pneumatik podepsalo uţ přes 1700 

občanů. Na tahu je nyní krajský úřad, který můţe vydat, nebo také zamítnout, tzv. 

integrované povolení pro firmu Hoks Industry, a.s. Provoz zařízení je v současnosti 

pozastaven. 

Vratimovské sluţby, s.r.o. – Město Vratimov (hlavní společník společnosti) 

tuto společnost s ručením omezeným zaloţilo v roce 1999. Vratimovské sluţby provádí 

údrţbu veřejné zeleně, naklání s odpady, hospodaření v příměstském lese, údrţbu 

místních komunikací, hřbitovů, veřejného osvětlení, silniční nákladní dopravu a 

pohřební sluţby.    
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4.2 SWOT analýza města Vratimova 

Na základě analýzy jednotlivých sloţek a funkčních systémů města Vratimova, 

rozhovorů s kompetentními osobami, studia odborných článků, publikací, materiálů a 

statistických dat jsem vytvořil následující matici SWOT analýzy. 

Hrozby vážnost pravděpodobnost součin 

1. Propad těžkého průmyslu a navazujících odvětví 
v ostravské aglomeraci a následné propouštění. 7 7 49 
2. Nenavázání konstruktivní spolupráce škol a 
podniků regionu. 6 8 48 

3. Pomalý rozvoj terciárního a kvartérního sektoru v 
ostravské aglomeraci. 9 5 45 

4. Emise z dopravy a lokálních zdrojů znečištění. 6 7 42 
5. Emise velkých znečišťovatelů (neúčinnost státní 
regulace). 8 4 32 

6. Zahlcení dopravy ve špičkách. 4 8 32 

7. Nedostatek vzdělaných obyvatel schopných 
uplatnit se na trhu práce. 6 5 30 

8. Změna politiky rozdělování daní v neprospěch 
daňových příjmů města Vratimova. 8 3 24 
9. Nárůst patologických jevů (dlouhodobá 
nezaměstnanost, drogová závislost, sociální 
deprivace). 6 4 24 

10. Zhoršování bezpečnostní situace ve městě. 5 4 20 

11. Imigrace nevzdělaných lidí z ciziny. 3 3 9 

  
Σ 355 

Pozn.: vážnost (10 – největší, až 1 – nejmenší) 

              pravděpodobnost (10 – největší, až 1 nejmenší) 
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    Slabé stránky body váha součin 

1. Překračování emisních limitů polétavého prachu. 8 5 40 

2. Vysoká nezaměstnanost. 7 5 35 
3. Zvyšování podílu seniorů na celkovém 
obyvatelstvu města (stárnutí populace, emigrace 
mladých). 7 4 28 
4. Zařazení území bývalé továrny na celulózu 
v centru města v územním plánu, jako zóna 
průmyslové výroby.  7 3 21 

5. Nevyřešená situace s navezeným jedovatým 
„výrobkem“ Geobal 3. 5 4 20 

6. Otázka dalšího provozu pyrolýzní jednotky 
společnosti Hoks Industry. 5 4 20 

7. Nedostatek parkovacích míst. 6 3 18 

8. Nedobudování kanalizace. 4 3 12 
9. Nedostatečná kapacita Domu s pečovatelskou 
službou. 4 2 8 

10. Chybějící pěší zóna v centru města. 3 1 3 

  
Σ 205 

Pozn.: body (10 – velmi podstatná slabá str., až 1 – málo podstatná slabá str.) 
            váha (1 - 5) 

   

  

 
 
 

 Silné stránky body váha součin 

1. Občanská vybavenost. 9 5 45 
2. Výhodná poloha mezi městskými aglomeracemi 
třech velkých měst (Ostrava, Havířov, Frýdek-
Místek) s relativně širokou nabídkou pracovních 
příležitostí. 8 5 40 

3. Výborné dopravní spojení s Ostravou. 8 4 32 

4. Široká nabídka volnočasového a především 
sportovního vyžití ve městě. 8 3 24 
5. Široká nabídka školních a mimoškolních zařízení 
pro děti. 6 3 18 
6. Blízkost a dobré vlakové spojení s rekreační 
oblastí (Beskydy). 5 3 15 

7. Dostatek stavebních pozemků. 5 1 5 

  
Σ 179 

 
 
Pozn.: body (10 – velmi podstatná silná str., až 1 – málo podstatná silná str.) 

            váha (1 - 5) 
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    Příležitosti atraktivita pravděpodobnost součin 
1. Koordinace ekonomického rozvoje Vratimova 
s rozvojem Moravskoslezského kraje (terciérní 
sektor). 8 8 64 

2. Koordinace rozvojového úsilí s Regionem Slezská 
brána. 8 7 56 

3. Získání finančních prostředků z ministerstva 
životního prostředí Moravskoslezským krajem. 7 6 42 

4. Odklon dopravy z města. 9 4 36 
5. Vratimov se stane vyhledávaným sportovním 
centrem. 7 5 35 

6. Dobudování cyklotrasy Ostrava-Beskydy. 3 9 27 
7. Ekologizace hromadné dopravy s využitím fondů 
EU. 3 3 9 

8. Propojení cyklostezky s centrem města. 2 4 8 

  
Σ 277 

Pozn.: atraktivita (10 – největší, až 1 – nejmenší) 

              pravděpodobnost (10 – největší, až 1 nejmenší)       

    

Jednotlivé hrozby, slabé stránky, silné stránky a příleţitosti jsou seřazeny 

sestupně dle součinu svých hodnot, viz sloupec součin. Toto pořadí jednotlivých 

poloţek ukazuje, na které aspekty by se město Vratimov zaměřit. Největší hrozby pro 

město Vratimov jsou spojené s ekonomickým vývojem Moravskoslezského kraje. 

Konkrétně to jsou Propad těţkého průmyslu, Nenavázání konstruktivní spolupráce škol 

a podniků regionu a Pomalý rozvoj terciárního a kvartérního sektoru v ostravské 

aglomeraci. Další váţné hrozby se týkají ţivotního prostředí. Toho se týká i 

nejzávaţnější slabá stránka Překračování emisních limitů polétavého prachu. Druhá 

slabá stránka v pořadí se uţ týká opět ekonomiky a je to Nezaměstnanost. Zmínil bych i 

v pořadí třetí slabou stránku Zvyšování podílu seniorů na celkovém obyvatelstvu města, 

ta je určena s nepříznivým demografickým vývojem. Mezi hlavní silné stránky města 

patří Občanská vybavenost, Výhodná poloha mezi městskými aglomeracemi třech 

velkých měst s relativně širokou nabídkou pracovních příleţitostí a Výborné dopravní 

spojení s krajským městem. Tři nejvýznamnější vratimovské příleţitosti se vztahují ke 

spolupráci s hierarchicky vyššími územními celky – Moravskoslezským krajem a 

Regionem Slezská brána. To, ţe jsou zde vyjmenovány jen ty nejvýznamnější poloţky 
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jednotlivých faktorů SWOT analýzy, samozřejmě neznamená, ţe by se město ostatními 

nemělo zabývat. 

 Porovnání hrozeb a příleţitostí, slabých a silných stránek 

Následuje výpočet hodnot, na základě kterých můţeme porovnávat hrozby 

s příleţitostmi a slabé stránky se stránkami silnými. 

Hrozby:  27,3211/355/)]([
1




npodobnostpravděvážnost
i

n

i
i

  

i…pořadí hrozby, n…počet hrozeb 

Příleţitosti: 63,348/277/)]([
1




npodobnostpravděvážnost
i

n

i
i

 

  i…pořadí příleţitosti, n…počet příleţitostí 

Slabé str.: 5,2010/205/)]([
1




nváhabody
i

n

i
i

 

  i…pořadí slabé stránky, n…počet slabých stránek 

Silné str.: 57,257/179/)]([
1




nváhabody
i

n

i
i

 

  i…pořadí silné stránky, n…počet silných stránek 

 Na základě porovnání vypočítaných hodnot můţeme poněkud optimisticky 

tvrdit, ţe příleţitosti mírně převaţují nad hrozbami, a ţe silné stránky převaţují nad 

stránkami slabými. I přes toto optimistické porovnání faktorů SWOT analýzy platí, ţe 

jen pokud město Vratimov eliminuje své hrozby, koncepčně řeší slabé stránky a pěstuje 

silné stránky, můţe efektivně realizovat příleţitosti.  
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5 Návrh strategického plánu rozvoje města  

Tento návrh strategického plánu rozvoje města Vratimova na léta 2011 – 2016 

vychází především z analýzy jednotlivých sloţek a funkčních systémů města a ze 

SWOT analýzy. Dále je mnou navrţený strategický plán v souladu se Strategií rozvoje 

Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016, tuto dále rozpracovává a přizpůsobuje 

podmínkám města Vratimova. V úvahu byly brány i odborné články, rozhovory 

s příslušnými zaměstnanci městského úřadu a s občany města. 

Struktura strategického plánu rozvoje města Vratimova 2011 – 2016 je totoţná 

se strukturou uvedenou v podkapitole č. 2.4 Struktura strategického plánu města. Pro 

naplňování vize byly určeny tři strategické oblasti kopírující dimenze udrţitelného 

rozvoje. Strategické oblasti byly rozpracovány přes strategické cíle, priority a oblasti, aţ 

ke konkrétním činnostem. 

Objasnění mého návrhu strategického plánu rozvoje města včetně doporučení 

pro realizaci viz kapitola č. 6 Vlastní doporučení pro realizaci. 

Strategický plán rozvoje města Vratimova 2011 – 2016 má následující podobu: 

Vize: Vratimov se stane atraktivním místem pro život lidí 
všech věkových kategorií. 

 

Strategické 
oblasti: 

 

 
 

     

       

       

       

       

       

       

        Obrázek 5.1 Strategické oblasti Strategického plánu rozvoje města Vratimova 2011-2016   
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Strategický cíl: Vysoká zaměstnanost       
 

      Priorita: Rozvoj podnikání zejména malého a středního   
 

      Opatření: 1. Prodej a pronájem pozemků (území bývalé továrny na celulózu 
aj. vhodných pozemků dle územního plánu) a budov (Dům služeb, 
budova Umělecké školy, aj.) pro podnikatele 

Činnosti: a) Vytipování vhodných pozemků a budov   
  b) Postupné vyhlašování záměrů o prodejích a pronájmech 

pozemků a budov Radou města na úředních deskách 
  c) Zveřejňování nabídek (Vratimovské noviny, místní tisk, 

internetové stránky města atd.) 
  d) Zahájení spolupráce s realitními kancelářemi   
 

      Opatření: 2. Vytvoření systému komunikace s podnikateli   
Činnosti: a) Propojení internetových stránek města se stránkami místních 

podnikatelských subjektů 
  b)Včasné informování místních podnikatelských subjektů o 

záměrech města (Vratimovské noviny, internetové stránky města) 
  c) Otevřenost městského úřadu k nápadům a názorům místních 

podnikatelských subjektů 
  b) Společná propagace města a podnikatelů   
 

      Priorita: Rozvoj vzdělávání 
 

      Opatření: 1. Popularizace technických oborů na základních školách 
Činnosti: a) Zapojení základních škol do programu na podporu studia 

technických oborů regionální iniciativy ForTech 
  b) Zvýšení počtu vyučovacích hodin matematiky, informatiky, fyziky 

a chemie 
  c) Vznik kroužků matematiky, informatiky, fyziky a chemie 
  d) Rozvoj spolupráce základních škol se školami středními, zvláště 

technickými 
  e) Zpracování žádosti o dotaci z projektu EU peníze školám z 

prioritních oblastí - využívání ICT, matematika nebo přírodní vědy 
 

      Opatření: 2. Rozvoj celoživotního vzdělávání     
Činnosti: a) Nabídka výukových prostor (Kulturní dům ve Vratimově, Dům 

dětí a mládeže, budovy základních škol) organizacím s 
akreditovaným rekvalifikačním vzděláváním. 

  b) Rozvoj spolupráce s úřady práce a organizacemi s akreditovaným 
rekvalifikačním vzděláváním 
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Strategický cíl: Minimalizace emisí a polétavého prachu velkých znečišťovatelů, 
lokálních znečišťovatelů (topenišť), znečišťovatelů z místní 
průmyslové zóny, emisí z dopravy 

 

      Priorita: Emise velkých znečišťovatelů     
 

      Opatření: 1. Pomoc Moravskoslezskému kraji při poskytování dotací 
z ministerstva životního prostředí 

Činnosti: a) Komunikace s představiteli Moravskoslezského kraje 
  b) Poskytování personální pomoci při poskytování dotací 

z ministerstva životního prostředí 
  c) Společně s Moravskoslezským krajem vyvíjet tlak na 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., aby využili operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osa 2 - Dotace pro zlepšování kvality ovzduší. 

  d) Společně s Moravskoslezským krajem poskytovat pomoc 
společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. při získávání dotací z 
operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2. 

  e) Personální zajištění 
 

      Priorita: Emise lokálních zdrojů znečištění (topenišť)   
 

      Opatření: 1. Vyvíjení tlaku na lokální znečišťovatele (topeniště) 
Činnosti: a) Vytipovávání lokálních znečišťovatelů   
  b) Zahajování přestupkových řízení s lokálními znečišťovateli. 
  c) Prohlubování ekologické výchovy ve školských zařízeních. 
  d) Seznamování veřejnosti s ekologickými zásadami (internetové 

stránky města, Vratimovské noviny, pořádání seminářů atd.) 
  e) Personální zajištění 
 

      Opatření: 2. Plynofikace zbývající časti Vratimova   
Činnosti: a) Zpracování projektu plynofikace     
 

      Priorita: Emise dopravy 
 

      Opatření: 1. Působení na snižování provozu 
Činnosti: a) Usilování o zrušení zpoplatnění rychlostní silnice R56 (Ostrava - 

Frýdek-Místek) 
  b) Omezování vjezdu do centra města pro určité typy vozů 

v souladu s připravovanou změnou legislativy 
 

      Opatření: 2. Prohloubení spolupráce města s Dopravním podnikem Ostrava a 
Českými drahami 

Činnosti: a) Zjištění požadavků občanů města na hromadnou dopravu (např. 
formou internetové ankety či diskuze) 
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  b) Prosazování požadavků občanů u poskytovatelů hromadné 
dopravy 

  c) Působení na harmonizaci jízdních řádů Dopravního podniku 
Ostrava a Českých drah 

  d) Popularizace a zlepšení image hromadné dopravy (např. ve 
Vratimovských novinách, na internetových stránkách města a 
školách) 

 

      Opatření: 3. Pěší zóna v centru města a řešení situace s nedostatkem 
parkovacích míst 

Činnosti: a) Vytvoření projektu pěší zóny v centru města   
  b) Uspořádání referenda, zda má být na ploše parkoviště na 

vratimovském náměstí vybudována pěší zóna či ponecháno 
parkoviště 

  c) Na základě výsledků referenda zpracovat projekt výstavby 
parkovišť 

  d) Zahájení výstavby parkovišť dle zpracovaného projektu 
  e) Nabídka parkovacích míst občanům 
 

      Priorita: Řešení problémů se zónou průmyslové výroby v centru města 
 

      Opatření: 1. Změna funkční náplně areálu bývalé továrny na celulózu ze zóny 
průmyslové výroby v územním plánu (zpřísnění podmínek). 

Činnosti: a) Sestavení návrhu nového územního plánu se změněnou funkční 
náplní areálu (zpřísnění podmínek) 

  b) Schválení tohoto návrhu nového územního plánu 
  c) Všemi zákonnými prostředky zabránit nelegálnímu skladování 

nebezpečného „výrobku“ Geobal 3 v zóně průmyslové výroby 
  d) Vyčkání na výsledek řízení o vydání integrovaného povolení na 

provoz pyrolýzní jednotky vydané Krajským úřadem MS Kraje. 
Případné provedení zákonných opatření proti provozování této 
jednotky. 

 
 

      Strategický cíl: Čistota podzemních vod 

 

      Priorita: Dobudování kanalizační sítě dle podmínek EU.   
Opatření: Vybudování kanalizační sítě v ulici Na Podlesí, v Horních Datyních a 

v části Vratimov – Zadky 
Činnosti: a) Nalezení finančních zdrojů na výstavbu   
  b) Vyřešení majetkoprávních vztahů v části Vratimov - Zadky 
  c) Postupné zahajování výstavby     
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Strategický cíl:  Vratimov – vyhledávané sportovní centrum   
 

      Priorita:  Rozšíření služeb volnočasového především sportovního vyžití ve 
městě 

 

      Opatření: 1. Cyklotrasa Ostrava-Beskydy 
Činnosti: a) Vytvoření projektu propojení cyklotrasy s centrem města a 

stadionem 
  b) Výstavba propojení cyklotrasy s centrem města a stadionem 
  c) Propagace cyklotrasy na internetu a v místním tisku a televizi 
   

     Opatření: 2. Víceúčelová sportovní hala Vratimov   
Činnosti: a) Výběr vhodné lokality na umístění víceúčelové sportovní haly na 

území Vratimova 
  b) Vytvoření projektu na vybudování víceúčelové sportovní haly 
 

       

      Strategický cíl:  Rozvoj sociálního zázemí 

 

      Priorita:  Řešení nedostatečné nabídky sociální infrastruktury a služeb 
především pro seniory 

 

      Opatření: 1. Rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou 
Činnosti: a) Zvážení možnosti rozšíření kapacity domu s pečovatelskou 

službou ve stávajících budovách v majetku města, popř. vytipování 
vhodného pozemku. 

  b) Vytvoření projektu na rozšíření kapacity domu s pečovatelskou 
službou 
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6 Vlastní doporučení pro realizaci 

K úspěšnému naplňování vize „Vratimov se stane atraktivním místem pro 

ţivot lidí“ jsem stanovil tři strategické oblasti Ekonomické prostředí, Ţivotní prostředí a 

Sociální prostředí, které by měly být v rovnováze. 

6.1 Strategická oblast Ekonomické prostředí 

Pro tuto strategickou oblast jsem navrhl jeden zastřešující strategický cíl 

Vysoká zaměstnanost. Dosaţení tohoto cíle by mělo být podpořeno dvěma klíčovými 

prioritami Rozvoj podnikání zejména malého a středního a Rozvoj vzdělávání. 

 Rozvoj podnikání zejména malého a středního – Naplňování prvního opatření této 

priority Prodej a pronájem pozemků (území bývalé továrny na celulózu a jiných 

vhodných pozemků dle územního plánu) a budov (Dům sluţeb, budova Umělecké 

školy, aj.) pro podnikatele by v následujících letech navíc mohlo do rozpočtu města 

přinést nemalé finanční prostředky, jednak přímo z cen prodejů a pronájmů, jednak 

následně zvýšením daňových příjmů města. Při uskutečňování tohoto opatření musí 

město postupovat velmi opatrně, nesmí totiţ být realizováno na úkor strategické 

oblasti Ţivotní prostředí. Nové podnikatelské subjekty by samozřejmě mohly 

přispívat k dalšímu zhoršování stavu ovzduší a k navýšení dopravní zátěţe ve městě. 

Proto město musí preferovat podnikatelské subjekty působící v terciárním a 

kvartérním sektoru ekonomiky. Město by také mělo podporovat co největší vyuţití 

ţelezniční dopravy pro území bývalé továrny na celulózu. Úspěch opatření je odvislý 

od toho, jaké investory by se do města Vratimova podařilo přilákat. Druhé opatření 

Vytvoření systému komunikace s podnikateli s minimálními náklady na realizaci by 

mělo nastartovat spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. 

 Rozvoj vzdělávání – Pokud by se podařilo zrealizovat všechny činnosti u opatření 

Popularizace technických oborů na základních školách alespoň u jedné ze 

základních škol ve Vratimově, mělo by to v dlouhodobějším časovém horizontu 

pozitivní vliv nejen na úspěšnost absolventů při přijímacích řízeních na střední školy, 

ale také na vyšší zaměstnatelnost vratimovských občanů. Provádění takového 

opatření by nemělo velký vliv na výdajovou stránku rozpočtu města, ale vyţadovalo 
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by velké personální nasazení. Činnosti spadající pod opatření Rozvoj celoţivotního 

vzdělávání by zvýšily vyuţití vhodných kapacit v majetku města a opět by měly vliv 

na vyšší zaměstnatelnost občanů. 

6.2 Strategická oblast Ţivotní prostředí 

 Pro strategickou oblast Ţivotní prostředí jsem navrhl strategický cíl 

Minimalizace emisí a polétavého prachu velkých znečišťovatelů, znečišťovatelů z 

místní průmyslové zóny, lokálních znečišťovatelů (topenišť), emisí z dopravy a 

strategický cíl Čistota podzemních vod. 

Jak uţ jsem zmínil, město Vratimov leţí v ostravské průmyslové aglomeraci, 

která je často prezentována jako „oblast s nejhorším ovzduším v EU“. Emisní limity zde 

bývají i mnohonásobně překračovány zejména u suspendovaných částic ve vzduchu 

menších neţ 10 mikrometrů PM10 (polétavý prach). Město Vratimov je nejvíce 

postiţeno emisemi hutě ArcelorMittal Ostrava, a.s. Právě silně znečištěné ovzduší je tím 

největším problémem, který uţ dlouhodobě trápí vratimovské občany. Proto tomuto 

problému v návrhu strategického plánu rozvoje města Vratimova 2011-2016 věnuji 

největší pozornost. Následují návrhy a doporučení jednotlivých priorit strategického cíle 

Minimalizace emisí a polétavého prachu velkých znečišťovatelů, znečišťovatelů z místní 

průmyslové zóny, lokálních znečišťovatelů (topenišť), emisí z dopravy. 

 Emise velkých znečišťovatelů, Emise lokálních zdrojů znečištění (topenišť) – 

Pro úspěšné vykonání činností těchto dvou značně významných priorit povaţuji za 

důleţité dostatečné zajištění odboru ţivotního prostředí kvalifikovaným personálem. 

Navrhl bych zaměstnat kompetentního odborného pracovníka, který rozumí 

problematice znečištěného ovzduší v ostravské aglomeraci. Tento člověk by byl 

odpovědný za plnění navrţených činností spadající pod tyto prioritní oblasti. Spolu 

se zaměstnanci městského úřadu odboru ţivotního prostředí by měl zkonkretizovat 

koncepci sniţování emisí města Vratimova, hájit zájmy města v rámci 

Moravskoslezského kraje před hlavními znečišťovateli ovzduší a pomáhat místním 

podnikatelským subjektům se získáváním finančních prostředků z dotačních titulů 

Evropské unie. 
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 Emise dopravy – Počet registrovaných vozidel v České republice rok od roku 

stoupá. V roce 2010 bylo v České republice registrováno o 102 620 ks vozidel více 

neţ v roce 2009.
39

 Intenzita provozu ve městě je vysoká a v ranní a odpolední špičce 

zde vznikají kolony. Proto navrhuji opatření Působení na sniţování provozu, které 

obsahuje činnosti Usilování o zrušení zpoplatnění rychlostní silnice R56 (Ostrava – 

Frýdek-Místek) a Omezování vjezdu do centra města pro určité typy vozů v souladu 

s připravovanou změnou legislativy. S tíţivou dopravní situací ve Vratimově souvisí 

i další opatření Prohloubení spolupráce města s Dopravním podnikem Ostrava a 

Českými drahami. V návrhu rozpočtu na rok 2011 město Vratimov vyčlenilo na 

spolupráci s DPO 2 084 656 Kč. Předpokládám, ţe se tato částka v dalších letech 

bude a měla by se mírně navyšovat. Uskutečněním všech činností v tomto opatření 

by měl počet osob přepravených městskou hromadnou dopravou se všemi 

pozitivními dopady narůstat.  Třetím opatřením v této prioritě je Pěší zóna v centru 

města a řešení situace s nedostatkem parkovacích míst. Nehledě na moţnou realizaci 

pěší zóny v centru města na území stávajícího parkoviště s kapacitou 70 parkovacích 

míst, povaţuji za důleţité vybudování přibliţně 120 parkovacích míst. Výstavba 

parkovišť by přispěla k plynulosti provozu (sníţení emisí).  Zlepšila by se moţnost 

údrţby místních komunikací nejen v zimě, ale i v létě, čímţ by se sníţila prašnost. 

Cena jednoho parkovacího místa byla stavební firmou odhadnuta na 15 000 Kč, 120 

parkovacích míst by tedy stálo kolem 1,8 mil. Kč. Tato parkoviště by město mohlo 

budovat postupně dle jeho finančních moţností. Dále bych navrhl nabídnout 

pronájem nových parkovacích míst občanům za roční poplatek. Výši tohoto poplatku 

bych na základě srovnání s okolními městy stanovil na minimálně 600 Kč za rok. 

Navíc uţ v současnosti jsou na městském úřadě města Vratimova podány ţádosti na 

zřízení parkovacích míst. Část investice by se pak mohla městu touto cestou navrátit. 

Pokud by byl realizován projekt pěší zóny v centru města, doporučuji na Radničním 

náměstí vystavět placené parkoviště o kapacitě přibliţně čtyřiceti parkovacích míst. 

Náklady na jeho výstavbu, včetně parkovacích hodin (parkovacího systému) byly 

stavební firmou odhadnuty na 780 000 Kč. Pokud by bylo vyuţití parkovacích míst 

                                                 

39
 Sdruţení automobilového průmyslu [online]. 2011 [cit. 2011-04-11]. Sloţení vozového parku v ČR - 

souhrnné registrace k 31. 12. 2010. Dostupné z WWW: <http://www.autosap.cz/sfiles/a1-9.htm>. 
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60 %, coţ je 24 parkovacích míst, placená doba 9 hodin (7:00 aţ 16:00) a cena za 

hodinu stání 15 Kč, investice by se městu vrátila za 240 pracovních dnů. Parkoviště 

by bylo zpoplatněno pouze v pracovních dnech. 

 Řešení problémů se zónou průmyslové výroby v centru města – Schválení 

nového územního plánu se změněnou funkční náplní areálu bývalé továrny na 

celulózu (zpřísnění podmínek) by znamenalo koncepční řešení tohoto problému. 

Takové řešení by znemoţnilo v areálu umisťování podnikatelských subjektů 

produkujících zvýšené mnoţství emisí. Pracovníci městského úřadu jsou nyní v této 

oblasti velmi činní. Dle posledních informací z dubna 2011 nastal obrat u provozu 

pyrolýzní jednotky. Pyrolýzní jednotka se v současnosti jiţ v areálu nenachází a 

postupně mizí i navezené pneumatiky. Krajský soud o integrovaném povolení jejího 

provozu rozhodnutí zatím nevydal. 

Následující doporučení se týkají Strategického cíle Čistota podzemních vod. 

 Dobudování kanalizační sítě dle podmínek EU – Město Vratimov nemá 

dobudovanou kanalizační síť dle podmínek EU. Chybí vybudovat kanalizační síť v 

ulici Na Podlesí, v Horních Datyních a v části Vratimov – Zadky. Městu tak neustále 

hrozí pokuty z Evropské Unie. Navíc nyní existuje velká příleţitost dosáhnout na 

finanční prostředky, které EU poskytuje přes operační program Ţivotní prostředí, 

prioritní osa 1 – Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a sniţování rizika 

povodní. Navzdory této příleţitosti představuje spoluúčast při financování projektu 

dobudování kanalizační sítě velkou zátěţ na rozpočet města. Proto navrhuji tento 

projekt realizovat po etapách a to následujícím způsobem. Letos tedy v roce 2011 jiţ 

město čeká na odsouhlasení dotačního titulu na kanalizační síť ulice Na Podlesí. Tato 

první etapa by dle projektové dokumentace měla vyjít na 18 mil. Kč. Výběrové řízení 

srazilo cenu na přibliţně 15 mil. Kč. Spoluúčast města by měla být kolem 5 mil. Kč, 

které město pokryje z prodeje budovy jeslí a z přebytků rozpočtů minulých let. První 

etapa by měla být dokončena jiţ v tomto roce. Druhá etapa se týká kanalizační sítě 

v Horních Datyních, která by dle zpracovaného projektu měla stát s rezervou 80 mil. 

Kč. Město by mělo podat ţádost o dotaci z EU v roce 2012. Při kladném vyřízení 

ţádosti se očekává, ţe by dotace pokryla asi 60 % nákladů. Z rozpočtu města by na 
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financování projektu mělo jít kolem 32 mil. Kč. Tato částka by jiţ musela být 

pokryta z bankovního úvěru. Navíc jsou podmínky poskytování úvěrů bankami 

v současné době příznivé. Předpoklad dokončení druhé etapy je v roce 2013. 

Dobudování kanalizační sítě včetně čističky odpadních vod v části Vratimov - Zadky 

má stát téměř 40 mil. Kč. Bohuţel ještě nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy 

týkající se příslušného území, které je nutno nejprve vyřešit. Pokud se je městu 

podaří vyřešit, doporučuji podat ţádost o dotaci z EU na tento projekt dle finanční 

situace nejdříve v letech 2015, 2016. Předpokládaná spoluúčast na financování 

projektu je 16 mil. Kč a město ji bude muset financovat z bankovního úvěru. 

6.3 Strategická oblast Sociální prostředí 

Pod strategickou oblast Sociální prostředí spadá strategický cíl Vratimov – 

vyhledávané sportovní centrum a strategický cíl Rozvoj sociálního zázemí. 

Strategický cíl Vratimov – vyhledávané sportovní centrum zahrnuje jednu prioritu 

s názvem Rozšíření sluţeb volnočasového především sportovního vyţití ve městě. 

Strategický cíl Rozvoj sociálního zázemí obsahuje rovněţ jednu prioritu Řešení 

nedostatečné nabídky sociální infrastruktury a sluţeb především pro seniory. Nyní 

si tyto priority podrobněji rozebereme. 

 Rozšíření sluţeb volnočasového především sportovního vyţití ve městě – 

V současné době můţeme pozorovat obrovský trend aktivní trávení volného času, 

který doslova zachvátil Českou republiku. Navíc má sport ve Vratimově bohatou 

tradici a doposud se těší velké oblibě, viz podkapitola 4.1.6 Sport. Město by mělo 

pěstovat svou silnou stránku Široká nabídka volnočasového a především sportovního 

vyţití ve městě a pokračovat ve sportovní tradici. K tomu jsem navrhl následující 

opatření. Prvním z nich je Cyklotrasa Ostrava-Beskydy. Vratimovská část této 

cyklotrasy je v současnosti hojně vyuţívaná cyklisty a in-line bruslaři ze širokého 

okolí. Navíc se v časovém horizontu jednoho aţ dvou let plánuje její dostavba 

(propojení s Frýdkem-Místkem). To bude mít za následek další zvýšení její 

návštěvnosti. Vyšší počet návštěvníků nabídne moţnost vzniku nových 

podnikatelských subjektů (lanové centrum, letní kino, pořádání koncertů atd.). 

Cyklostezka se nachází v okrajové části Vratimova u řeky Ostravice a proto se do 
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města, jako takového, velká část návštěvníků nepodívá. Proto navrhuji cyklotrasu 

propojit s centrem města a stadionem. Propojení by posílilo image města, zvýšilo 

návštěvnost města, městského koupaliště a podpořilo rozvoj podnikání v oblasti 

sluţeb. Napojení města Vratimova na cyklotrasu Ostrava-Beskydy by přivítala velká 

skupina zdejších občanů. Odhad stavební firmy na výstavbu tohoto 1,5 km dlouhého 

úseku cyklotrasy je 2,2 mil. Kč. Na základě rozpočtového výhledu si myslím, ţe by 

tuto částku v časovém horizontu 2011-2016 bylo moţno financovat z finančních 

prostředků města, navíc by město mohlo poţádat o dotaci z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko). 

Druhým opatřením je Víceúčelová sportovní hala Vratimov. Přestoţe se ve městě 

nachází celá řada sportovišť, sportovní hala s větší tělocvičnou zde chybí. 

Víceúčelová sportovní hala by podpořila rozvoj sportovních klubů nejen ve městě, 

ale i v celém regionu. Z vlastní zkušenosti vím, ţe je v ostravském regionu o takové 

tělocvičny nouze a poptávka po nich převyšuje jejich nabídku. Investice do sportovní 

haly by zvýšila atraktivitu města Vratimova, přilákala do něj návštěvníky a podpořila 

rozvoj podnikatelských subjektů terciárního sektoru. Vhodným místem pro umístění 

sportovní haly by mohlo být např. příliš nevyuţívané kluziště v areálu stadionu. 

Město Vratimov by mělo zváţit, zda-li by bylo v dlouhodobějším časovém horizontu 

schopno tak velkou investici zrealizovat a provozovat. Případně by se mělo snaţit 

vhodnými pobídkami přilákat soukromého investora.  

 Řešení nedostatečné nabídky sociální infrastruktury a sluţeb především pro 

seniory – Nebezpečný růst podílu seniorů na celkovém počtu obyvatel trápí celou 

Českou republiku. Ve Vratimově roste podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel 

lineárně o více neţ jedno procento ročně, viz graf 4.1.1.2. Zatím ţádné indicie 

nenasvědčují tomu, ţe by se situace měla zlepšit, spíše naopak. Kapacita domu 

s pečovatelskou sluţbou ve Vratimově je nedostatečná. V současnosti je na 

městském úřadě evidováno přibliţně 60 ţádostí o umístění do vratimovského domu 

s pečovatelskou sluţbou, kterým nemůţe být vyhověno. Opatření Rozšíření kapacity 

domu s pečovatelskou sluţbou povaţuji v dlouhodobějším časovém horizontu za 

nezbytné. Z důvodu nákladných investic do kanalizační sítě nepovaţuji za reálné, ţe 

by se v letech 2011-2016 podařilo zrealizovat i rozšíření domu s pečovatelskou 

sluţbou, proto navrhuji pouze vytvoření projektu.  
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se snaţil navrhnout vlastní koncepci strategického 

plánu rozvoje města Vratimova (2011-2016). Při tom jsem vycházel z kapitoly 

teoretická východiska problematiky, ve které sobě i čtenářům objasňuji pojem 

strategický plán jako takový, jeho funkci, metodiku tvorby a strukturu. Poté se věnuji 

univerzální analytické metodě – SWOT analýze. Další kapitola je o pro mne zajímavé 

koncepci udrţitelného rozvoje a Agendě 21. Myslím si, ţe tato kapitola by mohla být 

podnětná a inspirativní nejen pro zaměstnance místního městského úřadu. Podkapitoly 

2.7 Rozpočet města a 2.8 Rozpočtový výhled se týkají problematiky finančního 

plánování municipalit. Teoretická východiska problematiky pak uzavírá podkapitola 2.9 

Územní plánování. 

V praktické části diplomové práce jsem vytvořil profil města Vratimova, který 

doposud v takto ucelené podobě městu chyběl. Následuje podrobný popis funkčních 

systému města a SWOT analýza, která je hlavním východiskem samotného návrhu 

strategického plánu rozvoje města Vratimova.  

Myslím si, ţe mnou navrţené strategické cíle představují ty základní oblasti, na 

které by se mělo město Vratimov při svém budoucím rozvoji zaměřit, proto aby se 

přiblíţilo ke své vizi -  Vratimov se stane atraktivním místem pro ţivot lidí všech 

věkových kategorií. Také jsem si vědom toho, ţe kdyby strategický plán rozvoje města 

Vratimova vytvářel tým lidí sloţený z volených zástupců, odborníků, občanů, 

podnikatelů, zástupců občanských iniciativ atd., byl by pak mnohem podrobnější, 

rozpracovanější a lépe v praxi vyuţitelný. Přesto věřím, ţe mnou navrţená koncepce 

strategického plánu města Vratimova (2011 – 2016) odráţí reálnou situaci, ve které se 

město nachází, a bude dobře vyuţitelná pro osoby odpovědné za řízení a budoucnost 

našeho města Vratimova. Ti by ovšem neměli zapomínat na to, ţe je strategický plán 

rozvoje ţivým dokumentem, který je nutno neustále aktualizovat a doplňovat. 

Dále jsem usiloval o to, aby jednotlivé činnosti a opatření mého strategického 

plánu mezi sebou nekolidovaly, ba naopak, aby se navzájem podporovaly a jejich 
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uskutečňování přinášelo synergické efekty. Takto by to mělo fungovat u veškerých i 

zdánlivě nepodstatných rozhodnutí, coţ můţe zajistit právě strategický plán rozvoje. 
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Seznam zkratek 

a.s. akciová společnost 

ČR Česká republika 

DDM Dům dětí a mládeţe 

EU Evropská unie 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

FS Fond soudrţnosti 

HDP Hrubý domácí produkt 

ICT Information and Communication Technologies (informační a komunikační 

technologie) 

km kilometr 

km
2
 kilometr čtvereční 

Kč Koruna česká 

m metr 

m
2
 metr čtvereční 

min. minut 

mm milimetr 

MA21 Místní Agenda 21 

m. n. m. metrů nad mořem 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)  

o.s. občanské sdruţení 

OSN Organizace spojených národů 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PO prioritní osa 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

TV televizní 

USA United States of America (Spojené státy americké) 

ZŠ základní škola 

ZŠ TGM Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka 
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Seznam příloh 

Příloha č.1: Rozpočtový výhled na léta 2011 - 2014 



 

Příloha č. 1 

MĚSTO VRATIMOV 
    

27.6.3. 

Finanční odbor 
      

Zastupitestvu města pro 27. zasedání dne 29. září 2010 

Název předlohy: Rozpočtový výhled na léta 2011 - 2014 

Předkladatel: Finanční odbor 

Zpracovatel: Dorika Valasová 

       Důvodová zpráva: 
      Rozpočtový výhled v tis. Kč 

           r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 

PS peněžních prostředků k 1.1. 4200 367 1649 3293 

tř. 1 Daňové příjmy 54334 55000 55550 56105 

tř. 2 Nedaňové příjmy 16052 16450 16848 17069 

tř. 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 

tř. 4 Přijaté dotace 41025 17895 18735 19640 

Příjmy celkem (po konsolidaci) 111411 89345 91133 92814 

Úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 111411 89345 91133 92814 

tř. 5 Běžné výdaje 79485 81850 83669 85120 

tř. 6 Kapitálové výdaje 25000 4000 4000 4000 

Splátky jistin dlouhodobého úvěru 2958 2379 1800 1800 

Splátky kontokorentu 7200 0 0 0 

Splátky hasičské auto 601 601 0 0 

KONSLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 115244 88830 89469 90920 

Hotovost běžného roku -3833 515 1664 1894 

Hotovost na konci roku 367 882 3313 5187 

       Splátky jistin z úvěru na koupaliště končí v roce 2012 
  Splátky jistin z úvěru na odkup podílů org. Teplo s.r.o. končí v roce 2015 

Splátka na nákup hasičského auta končí v roce 2012 
  Splátky kontokorentu končí v roce 2011 

    Z kontokorentu budou hrazeny výdaje na kanalizaci Vratimov 
 

       Rozpočtový výhled bude upřesňován dle schválených změn v zákonech. 

       Ve Vratimově 20.9.2010 
     

       Návrh usnesení: 
      Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtový výhled na léta 2011 - 2014. 

 


