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1 ÚVOD 

Většina měst, nejen v České republice, musí dnes a denně řešit celou řadu 

složitých problémů. Musí přijímat spoustu závažných rozhodnutí, musí reagovat 

na celou řadu různých podnětů a v neposlední řadě musí zajistit řádný chod a fungování 

obce jako celku. Nejen v tomto lze spatřovat jistou analogii s problematikou podniku či 

firmy. Každý podnik či obec se v současné době neobejde bez své strategie, resp. 

strategického řízení, jehož hlavním cílem je zajištění úspěšného a dlouhodobého 

rozvoje. Podle Dedouchové (2001) lze strategii definovat především jako dokument, 

který obsahuje všechny dlouhodobé cíle podniku, kde je stanoven průběh jednotlivých 

operací a rozmístění všech zdrojů, potřebných pro splnění stanovených cílů. Také lze 

strategii chápat jako připravenost podniku na budoucnost. Dedouchová rovněž 

upozorňuje na potřebu tzv. efektivně řízené strategie, která spočívá v adekvátní reakci 

na strategický posun (změnu v okolí podniku), pro jejíž zvládnutí je nezbytná schopnost 

manažerů řešit efektivním způsobem rozpor mezi tím, co je nutné udržet a zásadně 

neměnit a mezi tím, co je naopak nutné změnit (Dedouchová, 2001).  

Strategická analýza nulové tolerance ve městě Bohumín je téma, které vychází 

z konkrétní problematiky, která byla identifikována jako prioritní v rámci řešení 

bezpečnostní, ekonomické a sociální situace ve městě. Stěžejními tématy k řešení, 

pro uvedené faktory, budou kriminalita, sociálně patologické jevy, jejich vliv a šíření 

v rámci společnosti a dluhová služba ve vztahu k bytové politice města.  

Cílem této práce je ukázat, jak lze na komunální úrovni aktivním přístupem 

managementu města Bohumína a na základě strategické analýzy, nastavit jasná pravidla 

společenského života, zejména chování a zodpovědnosti samotných občanů politikou 

nulové tolerance, jako zásadního prvku v postoji k nejožehavějším problémům 

současnosti.  

K podrobnějším rozborům bude přistoupeno v další části této práce, ovšem hned 

v úvodu je nutno zmínit, že jde o praktické uplatnění zásad strategické analýzy vč. 

strategického plánování v případě konkrétní identifikované problematiky v podmínkách 

konkrétního města.  

Jednotlivé kapitoly této práce jsou logicky strukturovány. Počínaje identifikací 

problematiky ve městě a města samotného, přes rozbor konkrétních zjištěných problémů 

včetně jejich dopadu na život ve městě. Samotný projekt nulové tolerance představuje 
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celou řadu konkrétních smysluplných opatření. Na provedených opatřeních je 

hodnocena efektivita a jejich skutečný dopad na další vývoj, respektive na dosahované 

(požadované a plánované) změny. Všechny sledované strategické oblasti jsou 

hodnoceny na pozadí a ve struktuře tzv. PEST analýzy, což představuje posouzení 

všech vlivů politických a legislativních, ekonomických, sociálních a kulturních a 

nakonec i technologických.  

V závěrečné části této práce jsou všechna efektivní opatření formulována 

do obecných doporučení, která mohou být přínosná i pro jiná města i obce, která se 

potýkají s podobnou problematikou.  

 



6 

 

2 VYMEZENÍ STRATEGICKÉ ANALÝZY 

Strategie, strategické řízení, strategické plánování, analyzování a řada dalších, 

jsou všechno pojmy spojené s problematikou moderního řízení a dovedností 

managementu. Z důvodu přiblížení problematiky bude přistoupeno k osvětlení 

některých základních pojmů. V současné době je pojem „strategie“ nejčastěji spojován 

s problematikou plánování, které má napomoci dosahování a naplňování stanovených 

cílů (firmy, společnosti, organizace). Obdobně tento pojem definují i Keřkovský a 

Vykypěl (2006), kdy uvádějí několik podrobnějších definic od různých autorů, ale také 

do jisté míry ztotožňují významy pojmů strategie a strategického řízení. V souvislosti 

s tématem této práce je vhodné zmínit i některé podrobnější definice či významy těchto 

pojmů, které tito autoři uvádějí. Jde především o pojetí strategie jako integrujícího 

modelu (návodu) pro rozhodování, případně strategie jako prostředku k dosažení určité 

konkurenční výhody s účelným využitím silných stránek a příležitostí s cílem 

eliminovat hrozby a slabé stránky firmy. Autoři také zmiňují charakteristiky dle 

Johnsona a Scholese, kdy mimo jiné uvádějí, že strategie míří do vzdálenější 

budoucnosti, případně, že strategie zásadním způsobem určuje úkoly na taktické a 

operativní úrovni řízení. Uvádějí také, že smyslem strategie je dosažení souladu mezi 

aktivitami firmy a jejím prostředím, případně že strategie také vymezuje základní 

způsoby zajištění zdrojů potřebných pro samotnou realizaci (Keřkovský, Vykypěl, 

2006).  

Strategické řízení v ekonomickém pojetí dle Keřkovského a Vykypěla (2006) 

představuje řízení realizované top managementem, popř. i vlastníky firmy, kdy toto 

řízení v sobě nese aktivity potřebné k udržování dlouhodobého souladu mezi posláním 

firmy, jejími cíli a disponibilními zdroji (Keřkovský, Vykypěl, 2006.)  

Obdobně je vymezeno strategické řízení ve veřejném sektoru. Například dle 

pojetí Bauerové (in Kol. autorů, 2008a), kdy představuje prakticky totožnou 

problematiku. Bauerová definuje strategické řízení, resp. plánování ve veřejném sektoru 

jako aktivity s dlouhodobými dopady na stav společnosti, životní prostředí i 

ekonomické zajištění obce či města, případně regionu. Uvádí také jistou analogii 

s podnikovou sférou, ale připouští jistá specifika, která vyplývají z charakteru řízené 

jednotky, kterou je v tomto případě právě obec nebo město včetně příslušného území. 

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují strategické plánování, se řadí místní zvláštnosti 
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včetně historického vývoje, místní kulturu, přírodní zdroje, kapacity lidských zdrojů a 

vztahy s okolím, potažmo s dalšími obcemi a regiony (Kol. autorů, 2008a). 

V návaznosti na výše uvedené je velmi důležité zmínit další z klíčových pojmů, 

kterým je strategická analýza. Podle Sedláčkové (2000) představuje formulování 

strategie podniku velmi složitý proces, vyžadující systematický přístup identifikování a 

analyzování vnějších faktorů působících na podnik a jejich porovnání se schopnostmi a 

dostupnými zdroji v podniku. Nejdůležitějším úkolem je potom připravit podnik na 

všechny možné situace, které mohou v budoucnu nastat. K formulaci strategie je tedy 

nezbytné mít výsledky strategické analýzy. Strategická analýza sestává z různých 

analytických technik využívaných pro identifikaci vztahů mezi okolím podniku, 

makrookolím, odvětvími, konkurenčními silami, trhem, konkurenty a zdrojovým 

potenciálem podniku. Obecně je analýza definována jako rozložení určitého komplexu 

na jednotlivé součásti. Analyzuje se vždy od celku k jednotlivým částem, případně 

složkám, ze kterých se dotčený (analyzovaný) celek skládá. Cílem a smyslem analýzy je 

odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku (Sedláčková, 2000). 

 

2.1 STRATEGICKÉ ANALÝZY V PODNIKU A JEJICH VÝZNAM 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, v záležitostech strategické analýzy, 

jde o klíčovou součást vědecké metody. Cílem strategické analýzy je, dle Sedláčkové 

(2000), především zodpovědně identifikovat, analyzovat a posuzovat všechny relevantní 

faktory, o kterých se lze domnívat, že mají, resp. budou mít vliv na konečnou volbu 

dílčích cílů a tvorbu samotné strategie podniku. Je také velmi důležité posuzovat 

všechny vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi jednotlivými faktory existují. Tato 

fáze je pak hlavním východiskem pro posouzení vhodnosti a správnosti současné 

strategie, případně vede k rozhodnutí zvolit strategii novou. Je ovšem nezbytné 

vycházet z odhadu budoucích trendů a jevů, které mohou v průběhu strategického 

období nastat. Je zapotřebí co nejkvalifikovaněji a analyzovat stávající trendy, získávat 

relevantní informace, které umožní odhalit základy budoucích trendů (vývoje), oddělit 

krátkodobé jevy od dlouhodobých procesů. Toto pak umožňuje lépe určit faktory, které 

ovlivňují strategii podniku, včetně očekávaného vývoje a vlivů na podnik.  

Kvalitní proces tvorby strategie předpokládá především včasnou identifikaci 

pozitivních i negativních důsledků současného vývoje s tím, že na pozitivní trendy se 
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navazuje a negativní je zapotřebí eliminovat. Je ovšem také zapotřebí intenzívně 

vyhledávat, vnímat a využívat nové příležitosti k vyšší tvorbě hodnoty. Neustále se 

musí sledovat také možná rizika a ohrožující faktory. Strategie každopádně musí 

komplexně přihlížet ke všem relevantním podnětům a vlivům vnějšího okolí.  

Strategie za žádných okolností nemůže být založena na pouhém předvídání 

budoucnosti, ale musí se snažit sama o sobě budoucnost vytvářet ve sféře svých zájmů, 

resp. v oborech, segmentech a regionech, v nichž chce uspokojovat poptávku. Vzájemná 

interakce s „budoucností“ musí vycházet z pochopení všech faktorů, které budoucnost 

ovlivňují. Z popsaného logicky vyplývá, že je nezbytné tvořit strategie tak, aby byly 

konkurenceschopné a uměly využívat všech dostupných příležitostí, které trh nabízí. 

Vzhledem k tomu, že neexistují univerzální strategie, je nezbytné, aby vhodně 

formulované strategické cíle, kvalitativní i kvantitativní, a na ně navazující strategie 

byly tzv. „šity na míru“ každému podniku ad hoc. Základním východiskem je pak 

v každém případě syntéza výsledků strategické analýzy.  

Lze se shodnout se Sedláčkovou (2000), když uvádí, že snadné, obecně platné 

řešení neexistuje, a že je zapotřebí rozvíjet dovednosti založené na analýze, vytváření 

vizí a učení se a jejich průběžné uplatňování v praxi. Je naprosto nezbytné, aby 

managementy porozuměly naprosto dokonale tomu, co se odehrává v jejich 

konkurenčním prostředí. Jde o to propojit procesy rozvíjející vizi s procesy 

orientovanými na poznání a reakci na konkrétní podmínky okolí.  

Cíle strategické analýzy lze vymezit dvěma základními okruhy její orientace. 

Jedná se o analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů a 

schopností podniku. Je ovšem zapotřebí poznamenat, že se v žádném případě nejedná 

o dvě nezávislé roviny, ale právě naopak, kdy je zapotřebí zdůraznit význam jejich 

vzájemné propojenosti a souvislostí. Schematické znázornění je uvedeno v následujícím 

obrázku.  
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Obr. 2.1 – Strategická analýza 

Zdroj: Sedláčková, H. Strategická analýza. 2006, s. 5 

V souvislosti s výše uvedeným se nabízí definice tzv. analýzy okolí. Analýza 

okolí se věnuje identifikaci a rozboru faktorů okolí podniku, které ovlivňují jeho 

strategickou pozici a vytvářejí potenciální příležitosti nebo naopak hrozby pro jeho 

činnost. Orientuje se také na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a 

mikrookolí, zpravidla vymezeného konkrétním odvětvím – oborem činnosti.  

Faktory, které na firmu působí na mikroúrovni, se zabývá analýza vlivů 

makrookolí. Pro tento účel se obvykle využívají dvě metody. Jde o tzv. PEST analýzu a 

metodu „4C“. PEST analýza se zabývá analýzou vlivů makrookolí jak politických, 

ekonomických, sociokulturních a technologických. Její výsledky se promítají do dalších 

částí strategické analýzy, případně do SWOT analýzy (Sedláčková, 2000).  

V literatuře a dalších zdrojích je možné se setkat také s označením SLEPT 

analýza, kdy jde ovšem o totéž. Obě analýzy jsou naprosto identické, pouze s tím 

rozdílem, že mění pořadí jednotlivých faktorů. V této práci bude využíváno pouze 

terminologie PEST, tedy P jako politické a legislativní; E – ekonomické, S – sociální a 

kulturní a T – technologické.1    

Samotná SWOT analýza je typem strategické analýzy stavu firmy, organizace či 

podniku a zaměřuje se na tzv. silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), 

příležitosti (opportunities) a ohrožení (threats). S tím, že analýza silných a slabých 
                                                 
1
 Srov. Portál – BusinessVize Dostupné na: http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-

cemu-je-pest-analyza. 
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stránek zohledňuje interní prostředí analyzovaného subjektu a naopak příležitosti 

a hrozby vlivy externího prostředí.2  

Oproti tomu metoda „4C“ analyzuje faktory globalizace. Význam obou metod je 

především v tom, aby podnítily manažery k tomu, aby se zabývali také relativně 

vzdálenějšími faktory a jejich souvislostmi a stali se tak vnímavějšími jak k hrozbám, 

tak také k příležitostem, které vznikají v okolí jejich podniku.  

Analýza mikrookolí představuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenci. Jejím 

cílem je identifikovat síly a faktory, které mají vliv na atraktivitu odvětví. Vychází se 

přitom ze základních charakteristik konkrétního odvětví. Součástí této analýzy je 

i analýza konkurence včetně analýzy odvětví. 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku slouží k identifikaci zdrojů a 

schopností podniku, což představuje tzv. strategickou způsobilost, kterou musí podnik 

disponovat, aby byl schopen reagovat na změny, resp. příležitosti a hrozby, které 

nepřetržitě vznikají v jeho okolí. Nejedná se pouze o analýzu jednotlivých zdrojů jako 

takových, ale především o schopnost tyto zdroje úspěšně využívat. Výsledkem pak 

může být identifikace specifických předností podniku jako východiska pro konkurenční 

výhodu (Sedláčková, 2000). 

Při aplikaci metody PEST analýzy je velice důležité, aby byly jako výchozí body 

stanoveny vlivy prostředí minulého období, do jaké míry je ovlivněna současnost a co 

mohou přinést odehrávající se změny více či méně významné v budoucnu 

pro organizaci a její konkurenci. Vzhledem k faktu, že uvedená PEST analýza je 

stěžejným obrazem vlivu vnějšího prostředí na strategickou analýzu cíle v rámci práce 

je nutné i z obecného pohledu si jednotlivé stěžejní faktory představit.  

P – jaké politické faktory (vládní) a do jaké míry zasahují do hospodářství, 

případně řešeného problému podniku, či organizace. Konkrétně mohou zahrnovat 

oblasti, jako je daňová politika, pracovní právo, zahraniční obchod, různá obchodní 

omezení, cla ad.  

E – mezi ekonomické faktory patří ekonomický růst, úrokové sazby, devizové 

kurzy a míry inflace. Mají zásadní vliv na to, jak fungují podniky a organizace, které 

pak nutí přijímat patřičná rozhodnutí. Například úroková sazba ovlivňuje náklady 

na kapitál, což se odráží v růstu a rozšiřování daného subjektu.  

                                                 
2
 Srov. Portál – Finance – Management. SWOT analýza. Dostupné na: http://www.finance-

management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59&X=SWOT+analyza 
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S – mezi sociální faktory jsou zahrnuty kulturní aspekty, míra růstu populace, 

věkové a profesní postoje a v neposlední řadě faktor poctu vnímání bezpečí. Vývojový 

aspekt těchtofaktorů ovlivňuje poptávku po produktech společnosti a dotváří obraz 

o funkčnosti společnosti jako celku. Např. stárnoucí populace = méně ochotná 

a výkonná pracovní síla.  

T - technologické faktory zahrnují velikost technologických změn, jako aspektů 

výzkumných a vývojových činností, technických podnětů a např. míru automatizace 

pro dané prostředí, zaměření technologického úsilí, rychlost přenosu technologií. Tyto 

změny mohou mít vliv na náklady, kvalitu a vytvářet prostor k případným inovacím 

(Johnson, Scholes, 1993).  

PEST analýza pro svou variabilitu je důležitým nástrojem v řešení jednotlivých 

problematik, kdy konečnou podobu analýzy nese vždy pouze definovaný problém. 

Může být rozšířena na sedm i více faktorů. K politické, ekonomické, sociální 

a technologické oblasti mohou být přidány další oblasti, jako je například oblast 

životního prostředí (ekologie), etická, demografická nebo právní oblast. Příkladem 

může být analýza PESTEL, která bude zaměřena na relevantní faktory pouze jednoho 

oddělení dané organizace nebo podniku, kde: druhé E – znamená, že mezi faktory 

životního prostředí patří ekologické, jako je počasí, klimatické změny, které mohou mít 

vliv zejména odvětví, jako je cestovní ruch, zemědělství. Mimo to rostou v podvědomí 

společnosti další dopady, které tyto faktory mohou vyvolat, ať už v působení 

na vznikající produkty tak i v ovlivnění samotného růstu tržního prostředí. Poslední L – 

mezi právní faktory v různých oblastech společenského života patří obecně definované 

právní normy, které jsou nástrojem ovlivňujícím např. spotřebitelskou oblast, oblast 

ochrany zdraví a bezpečnosti, pracovní prostředí společnosti. Tyto faktory mohou poté 

ovlivnit, jak společnost funguje, její náklady i samotnou poptávku po produktech. 

Dalším stupněm variace na PEST analýzu je také STEEPLE nebo STEEPLED 

analýza, jejichž přídavnými prvky jsou vzdělání a demografické faktory. V neposlední 

řadě je třeba zmínit variantu cíleně vedenou k řízení samotného procesu STEER (socio-

kulturní, technologické, ekologické a regulační faktory), kde oblast socio-kulturní 

nahrazuje původní oblast sociální, ekologické a regulační faktory nahrazují původní 

politické. S ohledem na jednotlivé kombinace, nejednotnost přídavků a reálnou 
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přidanou hodnotu je potřeba uvést, že nejpoužívanější variantou je výchozí PEST 

analýza.3   

Vzhledem ke skutečnosti, že je analyzováno město, nikoli podnik, jsou dílčí 

oblasti upraveny pro tyto podmínky. Tato analýza bývá obvykle velmi obsáhlá, jelikož 

může zkoumat všechny důležité ukazatele. Z tohoto důvodu je zapotřebí u jednotlivých 

částí (písmen) analýzy zvolit důležité oblasti zkoumání a stanovit jeho rozsah.  

Identifikovaná problematika je rozčleněna do stanovených oblastí, podle 

věcných příslušností. Pro oblast P – politická/právní - vymezuje například kvalitu 

a účinnost stávající legislativy, klíčové partnery – orgány, úřady, instituce, vliv politiky 

a politických osobností, regionální a místní stabilitu apod. Oblasti E – ekonomická – 

vymezuje zcela jistě finance – rozpočet ve formě příjmů, výdajů, možné jiné finanční 

zdroje, pohledávky, provozní náklady (mandatorní výdaje), plánované investice a jejich 

očekávané přínosy apod. V oblasti S – sociální – zde patří především demografické 

faktory – věková struktura obyvatelstva, pracovní mobilita a pracovní příležitosti, 

vzdělávání, kultura, sociální služby, zdravotnictví, kriminalita a jiné sociálně 

patologické jevy. A nakonec oblast T – technologická. Zde je určení problematiky 

poněkud složitější, jelikož na úrovni města není tolik záležitostí, které by se dotýkaly 

technologií. Ovšem za určitých podmínek zde bude patřit například rozvoj průmyslu 

a podnikání na území města, existence a využívání moderních forem komunikace 

s veřejností, využívání vymožeností informačních a komunikačních technologií 

pro potřeby města, spotřeba energií (energetická náročnost), oblasti infrastruktury a 

další.4   

Na závěr této kapitoly je vhodné alespoň zmínit problematiku syntézy jako 

východiska pro formulaci strategie. Dílčí výsledky analýzy okolí a analýzy vnitřních 

zdrojů a schopností tvoří východiska pro syntézu, která směřuje ke stanovení zdrojů 

konkurenční výhody včetně vymezení konkurenční pozice podniku jako základního 

východiska pro samotnou strategii. Syntéza výsledků je velmi náročná činnost a proto 

se dá říci, že představuje vrcholnou úroveň strategické analýzy (Sedláčková, 2000). 

 

                                                 
3
 Srov. Portál – BusinessVize Dostupné na: http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-

cemu-je-pest-analyza. 
4
 Srov. Oficiální portál –pro podnikání a export. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-

analyza/1001663/45239/. 
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2.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA PRO POTŘEBY MĚSTA 

Obdobně, jak bylo vymezeno v předchozí kapitole, lze determinovat 

strategickou analýzu v podmínkách obce. Pro tento případ, resp. pro potřeby a účel této 

práce, lze strategickou analýzu města prakticky ztotožnit se strategickou analýzou 

podniku s tím, že si podnik velmi jednoduše ztotožníme s obcí.  

Také obce a města potřebují své strategie. V praxi se velmi často setkáváme se 

strategickými plány ekonomického, sociálního, kulturního a dalšího vývoje (rozvoje) 

apod. Ve své podstatě je to vždy strategický plán jako takový. Strategické plánování 

ve veřejném sektoru představuje moderní nástroj řízení.  

Bauerová (in Kol. autorů, 2008a) vztahuje potřebu strategického plánování obcí 

s aktuálním globálním prostředím, se složitostí problémů a s rychlým rozvojem 

vzájemných vývojových souvislostí. Také ve stírání bariér mezi různými obory 

a ve stále vyšších požadavcích na kvalitu života, řadu existujících rizik, sociální 

problémy a řadu dalších faktorů, které způsobují daleko vyšší nároky na řídící funkce 

ve veřejné správě. A jak již bylo uvedeno v kapitole 2, význam strategického plánování 

souvisí s charakterem činností, kterými se veřejná správa zabývá. Jedná se obvykle 

o aktivity s dlouhodobými dopady na stav společnosti, životního prostředí 

i ekonomického zajištění města, obce i celého regionu. Moderní strategické plánování 

rozvoje obce je charakteristické tím, že samotná struktura strategického plánu musí 

umožňovat řízení rozvoje, měla by respektovat pravidla udržitelného rozvoje, do jeho 

přípravy i realizace jsou zapojování partneři a veřejnost a samotné strategické plánování 

a řízení je procesem (Kol. autorů, 2008a).  

Ve veřejném sektoru má svůj zásadní význam také management. Vzhledem 

k tomu, že tato problematika bude detailněji rozpracována v praktické části této práce, 

bude jeho vymezení v této kapitole provedeno pouze obecně. Jak uvádí Bauerová 

(in Kol. autorů, 2008a) je těžištěm práce managementu několik zásadních aktivit. Jedná 

se především o rozhodování, plánování, řízení realizace - implementace, kontrolní 

činnost, organizování, komunikování a práce s informacemi. Nelze totiž popřít, že 

management jako specifická profese je se stále větší a větší vážností uznáván jako 

významný činitel ovlivňující prosperitu každé organizace. Toto tvrzení se samozřejmě 

netýká výlučně komerčních podniků, ale všech oblasti řízení nevyjímaje ani veřejný 

sektor, tedy města, obce, kraje apod. Problematika rozhodování je považována za 

synonymum „řízení“. Je nedílnou složkou manažerské práce, kdy se rozhodování 
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uplatňuje prakticky při všech manažerských činnostech - aktivitách. Je to proces 

„výběru“ mezi alespoň dvěma možnostmi. Rozhodování tudíž představuje řešení 

rozhodovacích problémů s více variantami řešení. Plánování představuje další 

významnou manažerskou činnost, kdy spočívá ve vymezení cílů a naznačení cest 

(způsobů), jak mají být tyto cíle dosaženy a prostřednictvím jakých aktivit. Samotné 

řízení realizace (řízení) představuje široké spektrum aktivit, které je nutno provést 

ve vztahu k podřízeným. Jejich cílem je dosažení řídících záměrů (plánů) a v souladu 

s hospodárným využitím zdrojů. Implementace ovšem velmi úzce závisí na lidech, 

jejich zájmu, nasazení, iniciativě a dalších vlastnostech. Z tohoto logicky vyplývá, že je 

další úlohou manažera ovlivňovat úsilí a snahu lidí (lidských zdrojů), resp. řízení jejich 

motivace. Velký význam má i samotná kontrolní činnost. Velmi často se lze setkat 

s tvrzením, že kdo řídí – kontroluje. Kontrola neslouží pouze k získání zpětné vazby, ale 

především k ověření či získání objektivní představy o řízené realitě. Další uvedenou 

manažerskou činností je organizování, které je spojeno s optimalizaci při využívání 

lidských zdrojů, jejich potenciálu a jejich koordinování při plnění společného úkolu 

(Kol. autorů, 2008a).  

Mohlo by se zdát, že se veřejného sektoru (obcí a měst) netýká problematika 

konkurence. Opak je ovšem pravdou. Jak uvádí například Čepička (in Kol. autorů, 

2008a) i obce jsou v situacích, kdy jejich produkty konkurují podobným obcím a 

produktům. V tomto případě se obvykle hovoří o tzv. územním marketingu, který je 

formou hledání a vymezování postavení obce a jejich produktů. Jde o proces hledání a 

vymezování, který se označuje pojmem „Positioning“. Positioning směřuje k nalezení 

tržního postavení obce, které je chápáno jako její vymezení vůči jejím zákazníkům a 

vůči jiným obcím. Positioning se provádí s ohledem na velikost populace a s tím 

související samotný potenciál obce. Zákazníky obce, v tomto pojetí, jsou místní 

obyvatelé, turisté, návštěvníci a také například investoři. Posláním obce je v tomto 

případě potřeba tvorby pozitivní image vůči uvedeným zákazníkům. Možnost obce 

zvýšit si svoji konkurenceschopnost je dána především lokálními specifiky, jako je 

kvalitní pracovní síla, ideální životní prostředí, historické a kulturní památky, existence 

potřebných inženýrských sítí, atraktivita bytových a nebytových prostor a prostor 

k pronajmutí či odprodeji, vyvážený plán územního rozvoje, existence kvalitního 

dopravního napojení na jiná významná centra v lokalitě či v zahraničí a řada dalších 

(Kol. autorů, 2008a). 
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3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

V této a následujících podkapitolách bude hlavním tématem představení města 

Bohumín. Vzhledem k tomu, že nosným tématem této práce je strategická analýza tzv. 

„nulové tolerance“ v podmínkách města Bohumína, je nezbytně nutné samotné město 

a jeho problematiku blíže představit. Město Bohumín se nachází cca 10 km severo-

severovýchodně od Ostravy. Je součástí okresu Karviná. Vzhledem k většině 

ekonomicky aktivních obyvatel za působení prosperujících významných podniků jako 

České dráhy a.s., Bonatrans a.s., Bochemie s.r.o, Bekaert s.r.o., ŽDB a.s. a dalšími, 

společně s okolními městy, tvoří ekonomicky průmyslovou oblast regionu.  

Město je důležitou železniční křižovatkou se sousedním Polskem. Díky jeho 

výhodné strategické poloze sehrává nejen významnou regionální, ale i celorepublikovou 

roli. Na základě významného ekonomického růstu společnosti, zejména pak v prvních 

letech 21. století, došlo na základě strategických rozhodnutí managementu města 

k naplnění stanovených cílů a také k realizaci různých investic jako je např.: regenerace 

panelových sídlišť, náměstí, centra města, rekonstrukce kina, staré vodárenské věže 

na penzion s vyhlídkovou kavárnou, výstavba hraničního mostu přes Odru do Polska, 

výstavba moderního krytého bazénu, realizace části protipovodňové ochrany a řada 

dalších. Každý takový ekonomický rozvoj přináší i svá stinná specifika, která přišla 

v roce 2005 při snaze města zrekonstruovat bývalý Hotelový dům na bytové jednotky.  

Nerespektováním zákonů a předpisů ze strany nájemníků uvedeného domu, kdy 

musela být tato věc řešena soudní cestou a také v návaznosti na jiné sociální ukazatele 

jako jsou kriminalita, nezaměstnanost a celá řada dalších sociálně patologických jevů, 

se město na základě strategické analýzy situace rozhodlo k realizaci programu tzv. 

„nulové tolerance“, která bude blíže specifikována v kapitole 3.4 

 

3.1 MĚSTO BOHUMÍN A JEHO HISTORICKÁ DETERMINACE 

Vznik samotného města, nesoucí jméno Bogun byla v době krále Přemysla 

Otakara II. datována k roku 1256. V dobách směnného obchodu vedla současným 

územím města řada obchodních stezek. V přirozeném pokračování vývoje byla zde 

rakousko-uherským císařem Ferdinandem vybudována severní Ferdinandova dráha, 

která zaujala stěžejní místo pro nově vznikající město, které se stalo postupem času 
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evropskou železniční křižovatkou. Historicky bylo město, resp. původně obec tvořena 

postupně sedmi osadami, Starý Bohumín, Nový Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, 

Vrbice a Šunychl, které vznikaly a postupně se od 13. století vyvíjely. V roce 1924 byla 

osada Šunychl-Bohumín-nádraží, ve které žilo pár stovek lidí povýšena na město Nový 

Bohumín.  

Nelze opomenout a nezmínit zásadní vliv vývoje společnosti, zejména pak 

působení ekonomicky významných subjektů na další rozvoj a také vliv sousedních zemí 

na utváření novodobé struktury a poslání města. Koncem 19 století vznikl velký 

průmyslový podnik Hahnova rourovna, která byla základem pro vznik budoucích 

železáren. Počátkem 20. století pak přibývaly další podniky, které přinášely možnost 

nových pracovních příležitostí a sebeuplatnění. S rozvojem průmyslu vyrůstaly nové 

bytové domy podniků i drobných živnostníků a život ve městě nabýval výrazně jiných 

rozměrů.  

V přirozeném procesu vývoje společnosti nelze nezmínit rok 1974, kdy integrace 

zbylých šesti osad utvořila konečnou podobu města s názvem Bohumín. V současné 

době je osídlení jednotlivých městských částí velmi rozdílné. Názorné zobrazení je 

vyvedeno v následující tabulce a grafu. Hodnoty z evidence obyvatel jsou použity 

k datu 1. 2. 2012. 

 

Tab. 3.1 – Obyvatelstvo v jednotlivých částech města - počty 

Městská část Muži Ženy Celkem 

Nový Bohumín 6 752 7 010 13 762 

Starý Bohumín 681 776 1 457 

Skřečoň 1 235 1 325 2 560 

Záblatí 1 113 1 078 2 191 

Pudlov 685 671 1 356 

Vrbice 216 229 445 

Šunychl 290 264 554 

Celkem 10 972 11 353 22 325 

Zdroj: Městský úřad Bohumín - Evidence obyvatel - vlastní zpracování 
 

Přehlednější vyjádření představuje následující graf, kde jdou data vyjádřena 

v procentech. Z grafu mimo jiné vyplývá, že nejhustěji obydlenou částí města je Nový 

Bohumín. Nový Bohumín tvoří cca 62 % obyvatel celého města.
5
   

                                                 
5
 Srov. Oficiální portál -  Město Bohumín. Dostupné na: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-

meste/obyvatelstvo/.  
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Graf 3.1 – Obyvatelstvo v jednotlivých částech města – procentuální zastoupení 

 

Zdroj: Městský úřad Bohumín - Evidence obyvatel –- vlastní zpracování 

 

3.2 ROZVOJ BOHUMÍNA V SOUČASNOSTI 

V současné době je město možno charakterizovat jako významný dopravní uzel 

nejen České republiky, ale také celé Evropy k čemuž přispívá i dostavba dálničního 

koridoru D47, který v napojení na dálniční síť Polska bude pilířem v dostupnosti 

k zemím blízkého východu. Diskutuje se také o možném splavnění řeky Odry a 

výstavbě překladiště, silničního a železničního terminálu, který by se v napojení 

na širokorozchodnou železniční trať stal mostem mezi Evropou a Asií.  

Vytvoření strategického plánu města jako programového dokumentu, 

stabilizující procesy příprav koncepčních materiálů, zkvalitnění přístupu v řízení města, 

zlepšení koordinace činností zainteresovaných subjektů a v neposlední řadě 

promítnutím i toho pozitivního očekávání čeho chce město dosáhnout a o co bude 

usilovat, byly stanoveny cíle, směry rozvoje, podmínky ekonomické prosperity, které 

zásadním způsobem ovlivnily veškeré oblasti společenského života. Je také zapotřebí se 

ohlédnout za některými silnými strategickými pilíři, které daný přístup přinesl. Mimo 

významné polohy města ve vtahu k sousednímu Polsku a k rozvinuté dopravní 

infrastruktuře je zde existence prosperujících podniků. Plynofikace města, existence 

moderní čistírny odpadních vod, fungujícího odpadového hospodářství, zkvalitňování 
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bydlení, dostupnost kvalitního školství a vzdělávání, dostatečné kulturní a sportovní 

vyžití, provoz vlastního nemocničního zařízení, spolupráce města s občanskými 

sdruženími a v neposlední řadě aktivní přístup v boji s negativními sociálními jevy, to je 

jen nepatrný výčet konkrétních činností zkvalitňující způsob života všech obyvatel 

města.  

Kromě realizovaných investic, jak bylo zmíněno v kapitole 3, jsou připravovány 

budoucí vymezené plochy v územním plánu pro průmyslové a rozvojové zóny, prostory 

pro podnikání, jak v katastru obce, tak na území sousední Dolní Lutyně s cílem patřit 

mezi významná strategická místa v celém Moravskoslezském kraji. 

Je potřeba však také kriticky poukázat i na slabé stránky, které město nemůže 

v rámci svého strategického postoje tak jednoduše ovlivnit a stávají se pak součásti 

dlouhodobého spojovaného procesu postojů a strategií. Existující staré ekologické 

zátěže, kontaminace půdy, sociální složení obyvatelstva a v neposlední řadě také obecně 

existující negativní dopad, nevhodného umístění podniků v blízkosti centra města 

ve smyslu působení hluku a hlavně negativního ovlivňování kvality ovzduší, která 

dosahuje nejvyšších negativních hodnot v rámci celé Evropy. 

 

3.3 MANAGEMENT A ŘÍZENÍ MĚSTA 

Základním prvkem managementu při řízení organizace (města) je především 

samotné organizování. V komplexním pojetí jde však, jak bylo zmíněno v kapitole 2.2 

o nastavení celého systému řízení, hodnot, pravidel, řízení zdrojů, výkonnosti a 

v neposlední řadě vzájemných vztahů jednotlivých prvků organizace, jako jsou lidé, 

technologie, procesy nebo strategie. Vedle jednorázových analytických technik řešících 

daný úkol nebo situaci je velice podstatnou formou strategie nastavení metod řízení 

kontinuálně respektive v delším časovém horizontu. 

V současné době je řízení města vymezeno především zákonem č. 128/2000 Sb. 

o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Samotný management města (orgány obce) je 

vymezen, podle tohoto zákona, zastupitelstvem města, městskou radou a starostou. 

K této struktuře je nezbytné přiřadit také městský úřad a jeho vedení, které je tvořeno 

starostou, tajemníkem a vedoucími příslušných odborů. Na obrázku v příloze č. 1 je 

vyobrazena aktuální struktura města a Městského úřadu v Bohumíně.  
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Horní část obrázku představuje strukturu a rozdělení kompetencí v Městském 

úřadě v Bohumíně a druhá část zachycuje ostatní složky ve struktuře města. Toto 

schéma je platné od 10. 11. 2010. Obrázek je pouze graficky upraven.
6
  

 

3.4 SPECIFIKACE SOUČASNÉ PROBLEMATIKY V BOHUMÍNĚ 

Na straně jedné je Bohumín považován za prosperující a rozvíjející se město, ale 

na straně druhé se potýká s celou řadou stejných problémů, jako většina středně velkých 

měst východní Evropy, respektive tzv. „postkomunistických“ zemí. Mezi nežádoucí 

jevy je nezbytné zařadit kriminalitu, vysokou míru nezaměstnanosti a s tím související 

ekonomické dopady na další rozvoj města v souvislosti s nárůstem pohledávek vůči tzv. 

neplatičům.  

Program „nulové tolerance“, jak již bylo uvedeno, je datován k roku 2005, kdy 

tehdejší management města, právě na základě provedené strategické analýzy zjištěných 

skutečností, jak bylo zmíněno v kapitole 3, a s následným schválením obecního 

zastupitelstva, přistoupil k nastolení pevných pravidel v různých oblastech 

společenského života. Je potřeba podotknout, že schvalování výše uvedené programu 

mělo podobu jednoznačné shody napříč celým politickým spektrem všech členů 

zastupitelstva. 

Nulová tolerance obecně je změřena na komplexní řešení problematiky 

specifických problémů města v dlouhodobém hledisku a s ohledem na individuální 

posuzování jednotlivých případů. Výstižnými slogany jednotlivých oblastí pak mohou 

být: „Neplatíš, nebydlíš“, „Místo ghett nové byty“, „Žádné sociální byty, ghetta musí 

pryč“, „Město bez hazardu“, „Stop nárůstu kriminality“. Tyto a další oblasti budou dále 

podrobeny detailnější analýze. 

Samostatnou kapitolou je pak zcela určitě provozování výherních hracích 

přístrojů (automatů) a nově i videoterminálů na území města, jejichž přítomnost ať už 

v kterémkoliv regionu prokazatelně způsobuje vytváření negativních vlivů, které mají 

nebývalý význam a dopad na společenský život města.  

Již při vzniku výše uvedeného projektu, resp. zavedení strategie nulové tolerance 

bylo jedním z prvních z kroků městského zastupitelstva vydání obecně závazné 
                                                 
6
 Srov. Oficiální portál – Město Bohumín. Dostupné na: http://www.mesto-

bohumin.cz/data/misc/schema_rozdeleni_kompetentci.pdf 
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vyhlášky, která redukovala v několika fázích právě počty těchto hracích přístrojů. Je 

nutné také zmínit, že závislost na těchto zařízeních vede ke vzniku dalších sociálně 

patologických jevů, které mají nebývalý vliv nejen na následnou kriminalitu ve městě, 

ale hlavně přispívají k vytváření negativního, nezdravého, zejména rodinného prostředí. 

V následném období se město i přes zcela nepochopitelný postoj Ministerstva financí 

ČR v opětovném (dle názoru vedení města protizákonném) povolování videoterminálů 

(kdy petici proti hazardu, videoterminálům a samotnému postupu uvedeného 

ministerstva podepsalo přes 3 000 občanů) a nerespektováním práva samotného města 

na regulaci daného problému, muselo ve snaze, domoci se svých práv, obrátit se 

na soudní systém České republiky. Výsledkem tohoto snažení je skutečné snížení počtu 

výherních hracích automatů z původních 140 kusů na 30 kusů a videoterminálů z 250 

kusů na 140 kusů. V kontextu této problematiky je zapotřebí zmínit trvající, dosud 

neukončené lhůty, jednotlivých hracích přístrojů, s časovým výhledem úplného 

vymýcení tohoto hazardu ve městě.  

Komplex faktorů, které se promítají do dynamiky změn ať v pozitivním, či 

negativním smyslu slova, při strategickém řízení organizace má několik podob. Jde 

o charakter vlivů vnitřního prostředí, které v rámci samosprávy může pozitivně doznat 

změn konkrétním rozhodnutím managementu s cílem naplnění zvolených a 

odsouhlasených strategických cílů, které tak jako na misce vah více či méně vyvažují 

vlivy vnějšího prostředí, tj. vlivy, které samotné město jen stěží může samo ovlivnit či 

výrazněji změnit.   

Jednu z takových zásadních oblastí představuje také nepříznivý demografický 

vývoj obyvatelstva města Bohumín. V posledních několika letech je sledován neustálý 

úbytek obyvatel ve všech městských částech. V následujícím grafu je znázorněn vývoj 

počtu obyvatel ve sledovaném období v rámci celého města. 
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Graf 3.2 – Vývoj počtu obyvatel 

 

Zdroj: Městský úřad Bohumín - Evidence obyvatel – vlastní zpracování 

 

Problematice negativních trendů ve vývoji počtu obyvatel je věnována také další 

část této práce.  

 

3.5 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBČANŮ K PROGRAMU NULOVÉ 
TOLERANCE 

Na základě aktivního přístupu managementu Města Bohumína k politice 

programu nulové tolerance byly provedeny analýzy spokojenosti občanů, které měly 

formu nejenom písemných anonymních průzkumů samotných občanů, kteří odpovídali 

na předem definované otázky vypovídající formy typu „ano“ „ne“, tak i formu 

průzkumu dotazů na danou problematiku v rámci setkání managementu města s občany 

jednotlivých městských částí, které se obvykle uskutečňuje 2 krát ročně, minimálně 

od doby přijetí výše uvedeného programu. Samotným, zcela pozitivním, výstupem je 

relativní spokojenost občanů s nastolenými kroky města a jeho výsledky a dopady, které 

v určité přirozené míře kontrují s názory obyvatel „nepřizpůsobivých“. Samotný 

průzkum, ať už v jakékoliv podobě, je nedílnou součástí smysluplného vyhodnocení 

zpracovaných analýz, respektive jejich aplikaci v praxi. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou dostupné žádné tiskové výstupy 

z uskutečněných jednání, které by byly fakticky prokazatelnými a podloženými daty je 
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zde možno pouze zmínit několik opakujících se reakcí obyvatel. Na druhou stranu byly 

zodpovězeny desítky dotazů týkajících se jednotlivých oblastí dotčených politikou 

nulové tolerance ať už prostřednictvím médií nebo i jinou formou komunikace, z čeho 

jasně vyplývá zájem samotných občanů tohoto města zabývat se tímto problémem. 

Přestože převládají, v cca 80% případů, pozitivní reakce, existují i individuální 

negativní zpětné vazby. Z pozitivních je nutno uvést reakce ve smyslu: zvýšené 

bezpečnosti ve městě, lepší hodnocení celkového vzhledu města a rozšířené nabídky 

kultury, trávení volného času ad., ocenění dosaženého pokroku a rozvoje služeb. Také, 

že se konečně něco dělá pro občany města, a že už to mělo být dříve. Z přístupu a reakcí 

občanů města lze vyvodit i nárůst patriotismu. Sice ojediněle, ale přesto se objevují také 

výroky, že se Bohumín stal „konečně“ pěkným městem, ve kterém je radost žít a bydlet.  

Negativní reakce jsou evidovány zpravidla z druhé strany, to znamená, že 

reagují právě ti, jichž se přijatá opatření dotkla. Stížnosti byly především na změnu 

formy vyplácení sociálních dávek, v případech, pokud byl občan přistižen při hře 

na hracích automatech. Vlna nesouhlasu byla evidována i ze strany provozovatelů 

heren, kteří nechtěli přistoupit na zákaz jejich podnikání na území města. Někdy také 

byly vytýkány bezpečnostní akce ze strany Policie ČR a městské policie.  

Každopádně výsledné reakce ze strany slušných občanů jsou pozitivní a všechny 

aktivity managementu města jsou ze strany většinové veřejnosti podporovány. Takové 

reakce působí velmi pozitivně a hlavní aktéři a autoři probíhajících a navrhovaných 

změn tak získávají podporu a energii pro realizaci dalších zásadních změn, které 

ve svém důsledku povedou k pozitivnímu rozvoji města a ke zlepšení kvality života 

všech obyvatel.  
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4 STRATEGICKÁ ANALÝZA ORGANIZACE 

Strategická analýza organizace, resp. města Bohumín, jak již bylo uvedeno, 

započala v roce 2005, kdy se tehdejší vedení města rozhodlo reagovat na aktuální 

problematiku. Mezi analyzovanými problémy byly především tyto oblasti: kriminalita, 

bezdomovci a neplatiči, veřejná prostranství, sociální služby, pohledávky města, 

obyvatele ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a řada dalších. Všechny uvedené 

oblasti se následně promítly také do nového strategického plánu města, jenž byl 

sestaven na sklonku roku 2007. Nový strategický plán byl koncipován tak, aby byl 

v souladu s národními strategickými dokumenty, především se Strategií udržitelného 

rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013. Je také ovlivněn regionální strategií, kterou v té době 

představoval Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2005 

– 2008 a Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. 

Následně byl tento strategický dokument schválen zastupitelstvem města v prosinci 

roku 2007.  

Strategický plán rozvoje města Bohumína pro období let 2007 – 2017 

představuje kompletní dokument, jehož cílem bylo identifikovat problematiku 

(ve formě SWOT analýzy) a navrhnout konkrétní řešení a opatření pro naplnění vizí 

města v desetiletém plánovacím období. Vize města byla definována v několika 

konkrétních bodech, z nichž zcela konkrétně vyplývá jasná představa o jeho 

budoucnosti. Jednotlivé vize jsou postaveny na třech základních pilířích. První pilíř 

představuje oblast ekonomického rozvoje, druhý pilíř patří kvalitě života a poslední, 

třetí pilíř, je věnován image města. Je velice důležité se podrobněji zmínit o samotných 

strategických rozborech jednotlivých pilířů v rámci SWOT analýzy. Kompletní členění 

jednotlivých pilířů ve struktuře SWOT analýzy je rozpracováno v příloze č. 2. 

Vize města je tedy definována tím, že město bude prosperujícím městem 

s podniky, které budou nabízet perspektivní zaměstnání, že bude příjemným a klidným 

městem s upravenou zelení a s kvalitní nabídkou bydlení, se zajištěnou možností 

vzdělávání, s kvalitními sociálními a zdravotnickými službami a kvalitní nabídkou 

volnočasových aktivit. Také, že Bohumín bude bezpečným městem bez ghett 

a s nabídkou rovných příležitostí pro všechny a bude také turisticky přitažlivým 



24 

 

městem, významným dopravním uzlem na evropské úrovni a s dobrými vztahy 

s veřejností.7  

Pro potřeby této práce a přímou souvislost s nulovou tolerancí se vymezíme 

pouze na následující konkrétní oblasti, kterými jsou: kriminalita, bytová politika 

v širším kontextu, dlužníci a sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé.  

 

4.1 STRATEGICKÁ ANALÝZA MĚSTA BOHUMÍN A JEJÍ VÝCHODISKA 

Strategická analýza města Bohumína vycházela z celé řady dílčích poznatků 

a identifikovaných problémů. Přes základní známá základní data o městě ve smyslu 

geografie, historického vývoje, demografie, problematiku dopravy, stav průmyslu, 

podnikání a zaměstnanost, po vývoj nezaměstnanosti, kvalitu životního prostředí, 

bydlení, vzdělávání, kulturu, sport, volný čas, sociální a zdravotní péči, bezpečnost, 

rozvoj obchodu a služeb a v neposlední řadě i vztahy s veřejností a finanční zdroje. 

Všechny tyto oblasti představují neodmyslitelné faktory determinující život města 

v reálném prostoru a čase. Podílejí se na jeho možnostech a určují jeho limity. Celou 

řadu z nich je zapotřebí na jedné straně rozvíjet a podporovat a na straně druhé také 

tlumit, měnit, ovlivňovat a také vyhodnocovat tak, aby jejich dynamika dosahovala 

pozitivních výsledků v dopadech na smysluplný a vyvážený rozvoj celého města.  

Nezanedbatelným východiskem byla také aktuální politická situace v rámci 

České republiky, Moravskoslezského kraje a bohumínského regionu. Také aktuální 

trendy v rámci celé Evropské unie, které měly a mají velmi výrazný vliv na dění nejen 

v rámci republiky jako celku, ale také prakticky na úrovni všech měst a obcí. Mezi 

hlavní zasažené oblasti je zapotřebí zmínit dopad na průmysl, zaměstnanost, dotační 

příležitosti, regionální rozvoj a řadu dalších.  

Dalšími a zajisté ne posledními významnými východisky byly předchozí platné 

strategické dokumenty na různých úrovních. Z nejnižší úrovně je zapotřebí zmínit 

především předchozí strategický plán, který byl nastaven na období let 2002 až 2007. 

Tento plán byl pravidelně ve dvou letých intervalech aktualizován a kontrolován 

ve smyslu dosahování stanovených cílů a plnění úkolů. Tyto aktivity měly hlavní podíl 

na tom, že byla identifikována potřeba provedení zásadní aktualizace tohoto dokumentu 

                                                 
7
 Srov. Oficiální portál – Město Bohumín. Dostupné na: http://www.mesto-

bohumin.cz/data/strategicky_plan/ strategicky_plan_2007.pdf 
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ve smyslu implementování aktuálních problémů, potřeb obyvatel, místních podnikatelů, 

firem, organizací a institucí a potřeba stanovení konkrétních opatření, která zajistí 

ve stanoveném horizontu jejich řešení.   

 

4.2 PEST ANALÝZA – JEJÍ VYUŽITÍ V PODMÍNKÁCH MĚSTA 

Samotná problematika PEST analýzy již byla představena v kapitole 2.1. Jak již 

bylo uvedeno, PEST analýza umožňuje získat komplexní pohled na prostředí města, 

případně také většího celku, jako je kraj, či region, které je ovšem do jisté míry 

nestabilní a mění se. Tato analýza neslouží k tomu, aby se „pouze“ mapovala aktuální 

situace, ale také k tomu, aby se hlavní pozornost zaměřila především na zásadní 

problémy, které do budoucna mohou ovlivnit změny zkoumaného prostředí a co 

všechno lze od stávajícího vývoje a trendů očekávat.8  

V této části bude provedeno zhodnocení problematiky popsané v kapitole 4.1 

na pozadí PEST analýzy, kdy budou jednotlivé fáze podrobeny detailnějšímu rozboru.  

 

P - politická/právní 

Pozitiva 

- Stabilní politická reprezentace na úrovni komunální politiky. Ve městě Bohumín je 

dlouhodobě stabilní politická situace. Vedení radnice již ve třech volebních 

obdobích za sebou obdrželo přes 60 % hlasů. Na otázky týkající se předmětu práce 

panuje i proto naprosto stejný názor napříč politickými stranami zastoupenými 

v zastupitelstvu města. To je základním předpokladem pro hledání řešení situace, 

kdy nikdo nevyužívá nestabilní politické situace k napadání dlouhodobých řešení 

problémů. 

- Existence výrazných politických osobností, je výrazným podpůrným prvkem 

daného politického systému. Jde o lidi, kteří dokáží svou stranu reprezentovat, kteří 

se svou mravní integritou, osobní vizí, přirozenou otevřeností nebo soudností 

dokáží obstát. I takovým způsobem zde řada z nich podtrhuje a vylepšuje politickou 

image města ať už z pohledu krajské politické reprezentace nebo horní či dolní 

komory Parlamentu ČR. 
                                                 
8
 Srov. Portál - Martin ZEMAN. Dostupné na: http://zeman.webnode.cz/products/slept-pest-analyza/ 



26 

 

Negativa 

- Nedostatečná legislativa staví jednotlivá města do problému např. Při vytváření 

příznivého podnikatelského prostředí, podmínek pro vstupy investorů, do problémů 

ve vztazích ke komunikační a grantové (finanční) politice nebo ve správních 

činnostech obce. I pro podmínky tohoto města v oblasti prevence kriminality a 

nulové tolerance existují legislativní překážky k řešení problémů. V oblasti 

vymáhání pohledávek jsou to neefektivní možnosti stávajícího Občanského 

zákoníku, pomalá činnost soudů a naopak příliš tvrdý zákon o exekutorech, k jehož 

využití město zatím nikdy nepřistoupilo.  Další kapitolou je loterie, kde byla 

uplatňována zastaralá právní norma, která umožňovala ministerstvu financí 

povolovat do obcí tzv. videoloterijní terminály na místa, která se radnicím podařila 

vyprázdnit od výherních hracích automatů. Také zákony řešící deregulaci 

nájemného, která v některých městech způsobovala příliš vysoké nájemné a někde 

naopak málo prostředků na opravy bytů a v neposlední řadě v oblasti 

přestupkového práva je na závadu jednoroční lhůta k dořešení přestupků, která 

mnohdy vede k tomu, že přestupci se trestu vyhnou. 

 

E – ekonomická 

Pozitiva 

- Dotace a rozvojové projekty, rozvoj cestovního ruchu. Jedním z dotačních 

programů (mimo programu prevence kriminality), které se zabývají řešením 

problémů města je Integrovaný plán rozvoje, který jako strategický dokument 

umožňuje získat podporu v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti 

intervence. Je zde definováno široké spektrum podporovaných aktivit ať už 

v oblastech revitalizace veřejných prostranství nebo regenerace bytových domů. 

Samotné město se i v obecném pojetí dotací s pravidelností snaží uspět 

v konkurenci žadatelů o datace na spolufinancování svých rozvojových projektů 

z různých zdrojů, ať už z národních tak ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Každým rokem je odborem rozvoje a územního plánování podáno přibližně padesát 

žádostí o dotační podporu, které se honosí vysokým procentem úspěšnosti. 

- Existence velkých firem a prosperujících podniků v rámci obce nebo v jeho 

blízkém okolí je v oblasti trhu práce základem pro vytvoření zdravé společnosti. 
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Přítomnost a prosperita uvedených společností a podniků, jak bylo uvedeno 

v kapitole 3, připravila v tomto prostředí více jak jedenácti tisíc pracovních 

příležitostí.   

Negativa 

- Nárůst počtu neplatičů nájemného a s tím související rostoucí dluhy na nájmech se 

pomalu stávají trendem této společnosti ovlivněného celou řadou externích faktorů. 

K podrobnějšímu rozboru bude přistoupeno v kapitole 4.3.    

- Výnosy z výherních hracích automatů se mohou v obecném pohledu jevit jako 

významný finanční příjem města. Ovšem po rozboru dané problematiky a zjištění 

dalších vlivů z něj vyplývajících převládají z velké části jen negativa. Jedním 

z důvodu přijetí omezující vyhlášky jsou neefektivně vynaložené finanční 

prostředky občanů. Dalším důvodem byla aktivní přítomnost osob pobírajících 

sociální dávky u těchto automatů, jak je uvedeno v kapitole 5.1. 

 

S – sociální 

Pozitiva 

- Činnost bezpečnostních složek ve městě je vzhledem k vývoji celé společnosti 

nedílnou potřebou a nutností. Zejména pak jejich kvalitní spolupráce může přinášet 

to žádané bezpečnostní ovoce. Samotná bezpečnost občanů je v rámci tohoto města 

stavěna na čelní místa pomyslných žebříčků hodnot. Využití všech forem prevence 

i v neposlední řadě represe v dané oblasti popisuje kapitola 5.1. 

- Snižující se počet heren ve městě je přirozeným obrazem využívání aktivní politiky 

města v rámci samosprávních kroků v této oblasti, jak bylo uvedeno v kapitole 3.4. 

V tomto případě zdravý rozum, spokojený a bezpečný život města i v tomto směru 

předčil příjmové ekonomické hledisko z provozování těchto přístrojů. 

- Snižování počtu tzv. nepřizpůsobivých obyvatel přispívá k očištění samotné 

společnosti, je anebo by s určitostí mělo být stěžejním pilířem ve strategickém 

programu, zdravého managementu každého města či obce. I přes nastolení rovných 

podmínek pro všechny občany bez rozdílu a individuálních přístupů v samotných 

oblastech však byli, jsou a zůstanou v této společnosti i nadále občané v žádném 

případě nerespektující právě tyto základní pravidla a normy.  
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Negativa 

- Stav kriminality a výskyt jiných sociálně patologických jevů a nezaměstnanost jsou 

velmi stinnými stranami v přirozeném vývoji každé společnosti. Potažmo 

u samotných jednotlivců o to více, pokud její dopad pocítili na vlastní kůži. Také 

vzhledem k faktu, že ukazatele, uvedené v kapitole 4.3 ve vývoji kriminality 

dokazují setrvalý trend, nelze ani zdaleka přisuzovat vývoji „pozitivní charakter“. 

- Vývoj počtu obyvatel nejen v rámci celého města, ale také v jeho jednotlivých 

částech je potřeba také ohodnotit v negativním smyslu slova, neboť jeho dynamika 

vývoje počtu obyvatelstva se dlouhodobě výrazně snižuje. Podrobnosti a konkrétní 

data jsou rozpracována v kapitolách 3.4 a 5.3.  

 

T – technologické 

Pozitiva 

- Kvalita komunikace s občany je důležitým prvkem v přijetí jakéhokoli 

strategického rozhodnutí. Jde o soustavu komunikačních prostředků v rámci 

informačních sítí s využitím všech dostupných komunikačních technologií. 

Zajištění dostatečného množství informací občanovi dává prostor k lepšímu 

pochopení dané problematiky. Přispívá také k eliminaci konfliktů a rizik spojených 

s nepochopením na straně jedné a nevysvětlováním na straně druhé. Podrobnější 

rozbor je uveden v kapitole 5.4. 

Negativa 

- Nejsou evidována. 

 

V následující tabulce 4.4 jsou zpracovány konkrétní problémy v členění PEST 

analýzy. Tabulkové zpracování není kompletní, ale pouze vymezující ve smyslu cíle 

této práce a problematiky projektu „nulové tolerance“.  

Tabulka v členění jednotlivých oblastí P-E-S-T ve sloupcích, je dále 

rozpracována na pozitivní a negativní oblasti v řádcích. V řazení dílčích problematik 

není upřednostňována váha a význam konkrétních výroků.  
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Tab. 4.1 – Problematika ve struktuře PEST  

P - Politické / Právní E – Ekonomické S - Sociální T – Technologické 

POZITIVNÍ OBLASTI 
Stabilní politická 
reprezentace na 

komunální úrovni 

Dotace a rozvojové 
projekty, rozvoj 

cestovního ruchu 

Aktivity a činnost 
Policie ČR a městské 
policie ve městě 

Kvalita komunikace 

s občany 

Existence výrazných 
politických osobností 

Existence velkých 
firem a prosperujících 
podniků 

Program prevence 

kriminality – realizace 

preventivních 
projektů 

Dostupná síť ICT – 

informační a 
komunikační 
technologie 

  
Snižující se počet 
heren 

 

  

Snižující se počet tzv. 
nepřizpůsobivých 
obyvatel 

 

NEGATIVNÍ OBLASTI 

Nedostatečná 
legislativa 

Nárůst počtu 
neplatičů nájemného 

Stav kriminality a 

výskyt jiných 
negativních jevů 

 

 
Rostoucí dluhy na 
nájemném 

Nezaměstnanost  

 
Výnosy z výherních 
hracích automatů 

Úbytek počtu 
obyvatel 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z předchozí tabulky je patrné, že nejvíce problémů k řešení nacházíme v oblasti 

sociální, ekonomické a politické. A prakticky totožné oblasti, resp. problémy vedly 

management města Bohumína v roce 2005 k vyhlášení programu „nulové tolerance“.  

 

4.3 PRIORITNÍ OBLASTI K ŘEŠENÍ A JEJICH VAZBA NA VÝSTUPY 
PEST ANALÝZY 

V předchozí kapitole byly představeny pouze priority k řešení bez naznačení 

konkrétních opatření. Zde bude vymezeno nejen konkrétní navržené opatření, ale budou 

také popsány důvody, které vedly management města ke konkrétním rozhodnutí.  

Popisované oblasti nejsou řazeny podle stanovených priorit, ale spíše v logickém 

kontextu a souvislostech.  

Jako první problematika je zvolena kriminalita, jelikož tento jev v sobě snoubí 

celou řadu faktorů, které její dynamiku ovlivňují. Stejně tak pro tuto oblast existuje celá 

škála doporučení. V následující tabulce je vyobrazena dynamika kriminality 

v Bohumíně. Pro upřesnění je nutno konstatovat, že uvedená data zahrnují evidovanou 
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kriminalitu nejen v Bohumíně, ale také v obci Rychvald, který je součástí území 

v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Bohumín.  

Tab. 4.2 – Kriminalita 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet evid.  trestných činů 807 937 937 911 934 917 749 919 

Index kriminality     407,36 396,45 407,02 400,54 328,57 408,75 

Zdroj: Vlastní zpracování, data Policie ČR – OOP Bohumín 

Z předchozí tabulky je patrné, že kriminalita má v Bohumíně poměrně 

vyrovnané trendy, a pohybuje se kolem 900 trestných činů za rok. Zajímavější pojetí 

představuje tzv. Index kriminality (druhý řádek tabulky), který je vyjádřením poměru 

počtu spáchaných trestných činů na deset tisíc obyvatel. Hodnoty tohoto Indexu kolem 

400 řadí Bohumín na nelichotivá přední místa nejen v okrese Karviná, ale také v celém 

Moravskoslezském kraji a v celé republice.  

Nejvyšší poměr ve struktuře kriminality patří majetkové kriminalitě. Tento druh 

kriminality představuje trestné činy proti majetku. Jedná se především o trestné činy, 

u kterých došlo k přímé škodě na majetku, a to ve většině případů odcizením, 

zpronevěřením nebo podvodným získáním. V konkretizaci majetkových trestných činů 

nejvíce zatěžující město z dlouhodobého hlediska lze spatřovat krádeže prosté, krádeže 

vloupáním, krádeže jízdních kol, krádeže věcí z automobilů a v neposlední řadě také 

krádeže vloupáním do bytů. 

Graf 4.1 – Počet evidovaných trestných činů v letech 2006 - 2011 

 

Zdroj: Data Policie ČR – vlastní zpracování 
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Graf 4.2 – Index kriminality v Bohumíně v letech 2006-2011 

 

Zdroj: Data Policie ČR – vlastní zpracování 

Exces v dynamice kriminality v roce 2010 byl způsoben, s nejvyšší 

pravděpodobností, změnou legislativy v oblasti trestního práva. Jedná se konkrétně 

o trestní zákoník, jenž byl v roce 2009 zásadně novelizován a došlo ke změně, resp. 

překvalifikování hranice způsobené škody na majetku z 2 000 na 5 000 Kč. Touto 

úpravou celá řada, původně trestných činů, spadla do kategorie přestupků.  

Oblast, respektive problematika dluhů a neplatičů je další velmi ožehavé téma. 

Vzhledem k faktu, že se budeme věnovat dluhové oblasti ve vztahu k bytovému fondu 

dané organizace, je potřeba zmínit, že Město Bohumín je vlastníkem více jak 4 500 

bytových jednotek. Pro udržení takovýchto bytů, v požadované kvalitě, bylo zcela 

nezbytné přijmout zásadní rozhodnutí ve smyslu 100 % zpětné vazby vybraného 

nájemného zpět do bydlení. Přijaté opatření v bytové oblasti zásadním způsobem 

přispívá k ekonomické stabilizaci systému.  

Pro smysluplné řešení jednotlivých případů vzniklých dluhů je zapotřebí je 

podrobit důkladné analýze. Analýze vnějších nebo vnitřních faktorů způsobující daný 

problém. Důvodem k řešení této problematiky byl narůstající dluh ze strany neplatičů 

nájemného v městských bytech. V následující tabulce jsou vyvedeny konkrétní hodnoty 

„dluhu“ v jednotlivých letech.  
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Tab. 4.3 – Vývoj pohledávek na nájemném a počty dlužníků 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet dlužících 
nájemníků 74 56 54 48 79 98 115 189 

Dlužná částka 
celkem 332 940 246 656 295 950 295 075 527 492 756 273 1 113 322 1 427 411 

Zdroj: Data Městského úřadu Bohumín – vlastní zpracování 

 

Vývoj dlužných částek je vyobrazen v následujícím grafu. Stejně jako 

v předchozí tabulce, je zřejmé, že po zavedení tzv. nulové tolerance v roce 2005 došlo 

k pozitivním změnám, které ovšem trvaly pouze do roku 2007.  

 

Graf 4.3 – Dluhy na nájemném  

Zdroj: Městský úřad Bohumín – Odbor správy bytů a budov - statistiky 

 

V roce 2008 dochází opět k recesi. Zde je ovšem nutné vzít do úvahy začátek 

tzv. ekonomické krize, která se v rámci nejen Evropy a ČR velmi výrazně projevila 

právě v roce 2009. Nelze tedy jednoznačně konstatovat, že by přijaté opatření nebylo 

efektivní. Je nutno zohlednit i tuto skutečnost a řadu dalších faktorů, které se promítly 

do výsledných hodnot. Jedná se především o to, že od doby zavedení přijatých opatření 

v roce 2005 došlo nejen ke snížení dlužné částky v roce 2007, ale také ke snížení počtu 

dlužníků.  
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Počty dlužníků v jednotlivých letech zachycuje následující graf. Trend prakticky 

odpovídá, resp. kopíruje vývoj dlužné částky. 

Graf 4.4 – Počet dlužících nájemníků 

 

Zdroj: Městský úřad Bohumín – Odbor správy bytů a budov - statistiky 

 

4.4 NULOVÁ TOLERANCE JAKO ŘEŠENÍ 

Nulová tolerance jako řešení většiny problémů města, to byl nejen předpoklad, 

ale také precizně naplánovaný postup, jakým město chtělo dosáhnout žádoucí změny. 

Byla to cesta k dosažení cílů a rozvoje města Bohumín nejen pro současnou populaci 

občanů, ale také pro generace příští. Celá řada opatření se projevila jako funkční, reálné 

a smysluplné nástroje k dosažení očekávané změny. Bohužel existovala celá řada jiných 

vlivů, které ovlivnily nejen dosahované výsledky, ale celé snažení všech aktérů.  

Na druhou stranu se podařilo prokázat, že zodpovědným přístupem všech 

zainteresovaných subjektů v rámci programu, nastavenými pravidly pro všechny a 

zejména spolehlivě fungujícími podpůrnými a kontrolními mechanismy, lze dosáhnout 

skutečných změn, které výrazným způsobem ovlivní kvalitu společenského života.  
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5 VYHODNOCENÍ, DOPORUČENÍ 

V předchozích kapitolách byla přiblížena problematika nulové tolerance 

v Bohumíně. Byly popsány všechny známé a dostupné poznatky, které se týkaly 

řešených oblastí. Ve 4. kapitole, na pozadí PEST analýzy, bylo provedeno zhodnocení 

dosažených výsledků na dostupných statistických datech.  

Negativní oblasti, resp. problémy budou detailněji rozebrány v následujících 

podkapitolách. Podkapitola 5.1 je zaměřena na přehled přijatých opatření ve struktuře 

PEST analýzy. Tato podkapitola je konkrétně věnována oblasti P, resp. politicko-

legislativnímu zhodnocení. Samotné zhodnocení je postaveno na několika zásadních 

problémech, kterými jsou: kriminalita, spolupráce všech aktérů prevence kriminality, 

dále komplexní řešení sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel a v neposlední řadě 

jisté způsoby řešení pohledávek města vůči dlužníkům. Na konci této části je provedeno 

zhodnocení dosažených výsledků a jsou formulována jistá doporučení ve smyslu 

ověřených výsledků.  

Podkapitola 5.2 se věnuje ekonomickému zhodnocení dosažených výsledků. Její 

zaměření je vedeno, jak už vyplývá z názvu do ekonomických oblastí, se zaměřením 

na problematiku uplatňování projektu nulové tolerance a její dopad na některé 

ekonomické oblasti, jako například oblast prevence kriminality a dlužníků 

na nájemném. 

Podkapitola 5.3 je zaměřena na sociální a kulturní podmínky ve městě. Celá 

podkapitola je věnována demografickým faktorům, kdy jde především o dynamiku 

vývoje počtu obyvatel a faktory, které tyto změny ovlivňují. Další součástí je 

problematika a možnosti vzdělávání ve městě a také existující možnosti kulturního 

vyžití. 

Konečně poslední podkapitola 5.4 je věnována technologickým vlivům. Nosným 

tématem je využívání moderních informačních technologií a moderní způsoby řešení 

problematiky nezaměstnanosti.  
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5.1 POLITICKO LEGISLATIVNÍ ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH 
VÝSLEDKŮ 

Základním kamenem v oblasti bezpečnosti a vývoje kriminality ať už na místní či 

republikové úrovni je dobře fungující a nastavený systém prevence kriminality. 

Hlavním cílem preventivních opatření je předcházet vzniku kriminality a reagovat 

na takové aktuální problémy, které formou interdisciplinárního přístupu mohou být 

včasnou preventivní službou minimalizovány. Z uvedených důvodů je nevyhnutelné 

vytvořit profesionální systémovou síť prevence kriminality, která bude moci vytvářet 

odpovídající podmínky rozvoje preventivních programů. Podporovat partnerskou 

realizaci preventivních programů za úzké spolupráce více subjektů. Deklarovat podporu 

nestátním neziskovým subjektům, za jasně stanovených podmínek. Rozvíjet součinnost 

jednotlivých subjektů preventivních programů a školských zařízení na všech stupních 

vzdělávání s cílem zvýšení právního vědomí dětí a mládeže. Posilovat odpovědnost a 

působnost města v oblasti prevence kriminality. Vytvářet optimální podmínky pro trvalé 

začlenění víceletého programu prevence kriminality do sociálních programů města, bez 

ohledu na změnu programových záměrů a aktivit nových samospráv. K dosažení tohoto 

cíle využít odpovídající prezentace příkladů dobré praxe, možnosti stávajících 

preventivních programů v samostatné působnosti, vytvořené konzultační sítě 

specializující se na prevenci kriminality a realizaci objektivní mediální politiky. Získat 

potřebné prostředky podporující vznik a rozvoj preventivních okruhů na celém území 

města, zejména ve vztahu k odbornému vzdělávání a podpůrným prostředkům 

snižujícím vliv sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Tyto příspěvky poskytovat 

žadatelům za předem stanovených podmínek v souladu s komunitními plány rozvoje 

obce nebo strategickými dokumenty a plány preventivních aktivit obce.  

Ve snaze předejít rizikovým faktorům a včasnou intervencí vůbec zamezit vzniku 

rizikových lokalit je nezbytně nutné, aby byla prioritně podpořena zejména oblast 

sociální prevence. Přednostně v těch místech, ve kterých lze očekávat (na základě 

provedených statistik, průzkumů apod.) negativní vývojové trendy. Jedině tento způsob 

intervence má šanci na úspěch. Pozdější intervence je již jen pouhou „reakcí“ 

na problém, nikoli prevence.  

Nezbytnou součástí systémové sítě prevence kriminality musí být aktivně 

zapojena Policie ČR, ustanoveni jednotliví policisté v rámci územního obvodu, kteří 

na základě statistických výstupů pružně reagují v kontinuitě s ostatními partnery 

vytvořené sítě na vzniklé patologické změny. Důležitým článkem ve vytváření 
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samotných projektů prevence kriminality potažmo k získávání dotačních titulů 

pro samotnou realizaci je zastupitelstvem města zvolený „Manažer prevence 

kriminality“. S jeho ustanovením se město Bohumín aktivně pohybuje 

v celorepublikovém systému prevence kriminality od roku 1997. Touto cestou 

pokračuje dodnes, kdy byly realizovány desítky projektů např. sociální nebo situační 

prevence. Za zmínku stojí uvést některé významnější projekty. V sociální oblasti 

spočívaly realizované projekty například v obnově sportovišť s cílem využití volného 

času, zřízení areálu netradičních sportů „skate park“, v rámci humanizace prostředí 

zřízení dětských koutků. Pro sociálně slabé oblasti ve městě to bylo vybudování hřišť 

s nízkoprahovými kluby, programy na řešení sociálně patologických jevů na školách 

a řešení drogové problematiky, letní tábory pro děti ze sociálně vyloučených rodin 

apod. V předcházení kriminalitě, prostřednictvím využití prostředků situační prevence, 

je potřeba zmínit např. vybudování kamerového systému města, osvětlení kritických 

míst, vznik pultu centralizované ochrany, značení jízdních kol mikročipy a v neposlední 

řadě mimo jiné projekty a aktivity zaměřené na seniory spočívající v montáži 

bezpečnostních řetízků v bytových jednotkách. Tímto preventivním přístupem, 

samozřejmě v kontinuitě s aktivním působením převážně bezpečnostních složek 

městské policie a Policie ČR je docíleno alespoň stagnace a v některých oblastech i ke 

snižování nárůstu trestné činnosti. Základem dobrých výsledků ve vztahu přístupu 

v rámci výkonu služby je kvalitní spolupráce mezi výše uvedenými policejními 

složkami, které se řídí mimo jiné právními přepisy, nařízeními obce a obecně 

závaznými vyhláškami, ale v převážné míře zákonem „O Obecní policii“ č. 553/1991 

Sb. a zákonem „O Policii ČR“ č. 273/2008 Sb. V konkrétních ukazatelích, zejména od 

roku 2005 (roku počátku a zavedení nulové tolerance) jsou promítány výsledky 

systematického a důslednějšího přístupu k jednotlivým oblastem v rámci zajištění 

bezpečnosti města. Odhalováním různých forem přestupků v souladu s přestupkovým 

zákonem č. 200/1990 Sb. a jinými právními předpisy a jejich řešením, způsobem 

odpovídajícím typu a závažnosti každého jednání, více či méně ovlivní samotný 

„veřejný pořádek města“. Dílčí kontroly i jiných oblastí, které je nutné zohlednit např. 

restaurace převážně ve vztahu k podávání alkoholu mladistvým, které jsou pak řešeny 

v rámci sociálně právní ochrany dětí a mládeže příslušného městského úřadu. Aktivní 

zapojení sociálního odboru lze spatřovat například ve vyplácení pomoci v hmotné nouzi 

v přenesené působnosti, kdy město využilo, u osob přistižených při hře na výherních 

hracích automatech, potažmo videoterminálech v rámci pravidelných kontrol ze strany 
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policie jako celku, zákonné možnosti změnit tyto dávky z peněžní na věcnou formu 

v souladu s ust. § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.  

Rovněž aktivní přístup ve formě zřízení funkce tzv. „okrskářů“, kteří řeší, 

ve zvýšené míře, problémy jednotlivých přidělených lokalit. Je evidována velice kladná 

odezva ze strany samotných občanů města. 

Pro samotnou bytovou oblast je k řešení přidělování bytů u Rady města zřízena 

bytová komise rady města. Členové této komise, z řad občanů města, na svých 

pravidelných zasedáních projednávají záležitosti bytového fondu, což je otázka směn 

bytů, mimořádných přidělení, prodloužení nájemních smluv a v neposlední řadě 

delegují ze svých řad zástupce do komise pro licitace bytů. V rámci samosprávy 

organizace v roce 2005, v době spuštění „Nulové tolerance“, upustila tato komise 

od původního systému přidělování bytů formou pořadníku a nastolila nový systém, tzv. 

licitační pravidla. Pro dokreslení je zapotřebí uvést i objem, který činí cca 300 

samotných licitační řízení za období jednoho roku. Tyto licitace se řídí závaznými 

pokyny „Zásady Města Bohumín pro sjednávání nájemních smluv“, které vznikly jako 

právní, procesní a v neposlední řadě technická norma. Nabízené byty si mohou 

potencionální zájemci před licitací v předstihu prohlédnout, kdy se tímto postojem 

otevřelo blíže samotným občanům, kteří si tak mohou vybrat z více nabízených variant, 

co se týče výběru lokality, velikosti bytu apod. Zmíněná otevřenost však není jen 

k občanům města, ale v případě, kdy nabízený byt není vylicitován, je nabídnut v tzv. 

druhém kole občanům EU, kteří pracují nebo bydlí na území České republiky. 

Rozhodujícím kritériem v současnosti u licitací je nabídnutá cena za 1m2
 v Kč. 

Vyvolávací cena u všech licitací je stanovena na 45,65 Kč/m2. Tato vyvolávací cena je 

odvozena od cílového nájemného z roku 2010 a navýšena o 20%. Toto je jedna forma, 

jak lze získat nájemní smlouvu. Další možností je mimořádné přidělení bytu a to buď 

ze zdravotních, nebo sociálních důvodů. Potažmo je v ojedinělých případech brán 

na zřetel také finanční aspekt konkrétního žadatele. Nájemní smlouvy se uzavírají 

na základě již získaných zkušeností na dobu jednoho roku po období 5-ti let. Pokud 

nájemník plní své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, je mu nájemní smlouva uzavřena 

na dobu neurčitou. V opačném případě neplnění závazků (neplacení nájemného nebo 

služeb) nejsou nájemní smlouvy prodlouženy, nebo v případě uhrazení dlužné částky 

prodlouženy na období kratší než 1 rok. Aby se předešlo případným dalším výskytům 

neplatičů, prošetřují pracovníci zabývající se bytovou agendou v případě pochybnosti 
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před, případně po uskutečněném licitačním řízení, ekonomickou situaci nového 

nájemníka. I takovým způsobem lze částečně eliminovat možné pochybnosti v platbách 

dalších období. Ekonomická situace mnohých nájemníků i ve vztahu k nepříznivému 

ekonomickému vývoji společnosti není jednoduchá, proto je na místě citlivé posuzování 

jednotlivých případů bytovou komisí ať už ve formě aktivního přístupu hledání směny 

ve vztahu k levnějšímu bydlení, v případě finančního zadlužení nabízení různých forem 

splátkových kalendářů apod. Na základě těchto zjištěných skutečností doporučuje 

stanoviska pro konečná rozhodnutí rady města. Velice výraznou podmínkou 

pro samotnou možnost účasti na licitačním řízení je čistý trestní rejstřík občana, 

bezdlužnost vůči městu, jak v bytové oblasti, tak v obecné rovině. V tomto případě tak 

určitým způsobem ovlivňuje dluh jednoho faktoru dluhové prostředí jako celek. 

Přístup managementu města k nájemnému jako takovému a k jeho změnám je 

od prvopočátku veden pozvolným a velmi sociálním způsobem. I v současnosti se 

město nepřiklání k doporučujícímu stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

(MMR), které v rámci cenové mapy doporučuje se pohybovat v rozmezí 59,70 – 66,00 

Kč/m2. Nabízí se také varianta stanovení ceny nájemného u ostatních soukromých 

vlastníků bytových domů, která je v současné době v rozmezí od 60 do 100 Kč/m2
.  

Již v minulosti bylo navyšování nájemného občanům města k plánované cílové 

částce rozloženo rovnoměrně do tří let. Tento trend postupných změn cenových hladin 

je uplatňován i dnes s cílem přiměřené zátěže a únosnosti a samozřejmě k zajištění 

dostatku finančních prostředků na opravy a investice. Bylo uvažováno o postupném 

zvyšování nájemného na cílovou částku 50 Kč/m2
 v roce 2015, ale vzhledem k obtížné 

ekonomické situaci mnoha obyvatel byla věc přehodnocena a částka ustanovena 

na 45,65 Kč/m2
. Proto, aby dluhová oblast města ještě více nenarůstala, byly strategicky 

přijaty programy s nabídkou zajímavých finančních bonusů a slev za rychlé a vstřícné 

jednání, samozřejmě za podmínek bezdlužnosti jak již bylo zmíněno. Vzhledem 

k finanční atraktivitě a motivačnímu charakteru je zapotřebí si některé z nich představit.  

První slevu na nájemném v roce 2013 ve výši 3,65 Kč/m2/měsíčně, kdy výše 

nájemného pro tento by byla 42 Kč/m2/měsíčně. V roce 2014 a 2015 pak za 45,65 

Kč/m2/měsíčně. V roce 2015 pak nájemné zvyšováno nebude. Bonus 50% sleva 

z nájemného za září 2012. Vše podmíněno sepsáním dohody o nové výši nájemného 

v termínu do 30. 6. 2012.  
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Druhou slevu na nájemném v roce 2013 ve výši 3,65 Kč/m2/měsíčně, kdy výše 

nájemného pro tento by byla opět 42 Kč/m2/měsíčně. V roce 2014 a 2015 pak za 45,65 

Kč/m
2/měsíčně. V roce 2015 pak nájemné zvyšováno nebude. Vše podmíněno sepsáním 

dohody o nové výši nájemného v termínu do 30. 9. 2012. 

Problémové lokality, převážně větších měst a obcí, jsou negativním obrazem 

této společnosti, pro který je zapotřebí nalézt patřičná a efektivní řešení. Mezi první 

lokality města patřil bývalý, již zmiňovaný Hotelový dům, který byl základním 

spouštěcím faktorem v myšlence nastolení systému „nulové tolerance“, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 3. Je potřeba uvést, že z vyloučené lokality je dnes 85 bytů 

I. kategorie. Tímto směrem, tedy nekonzervováním a nevytvářením vyloučených lokalit, 

ale naopak rekonstrukcemi s cílem standardního bydlení pro co nejširší okruh 

obyvatelstva, se město ubírá od počátku přijetí tohoto strategického rozhodnutí. 

V případě výskytu ekonomicky nerentabilních nákladů na opravu se přistupuje obvykle 

k demolicím. Závěrem je potřeba dodat, že současné vedení města disponuje obrovskou 

podporou většiny obyvatel. 

Základním pozitivním prvkem, v politickém zhodnocení celého projektu 

strategické analýzy nulové tolerance, je jednorázové rozhodnutí zastupitelstva 

o schválení dané strategie (napříč politickým spektrem) vedoucí k řešení definovaného 

problému. Tento soulad, v názorovém pohledu pak přispívá ke snadněji přijatým 

legislativním opatřením v rámci samosprávy, ať už jde o úpravu bytové oblasti (zásady 

pro sjednávání nájemních smluv), nebo motivačně bonusových legislativních úprav, jak 

již bylo uvedeno, samozřejmě v souladu s platnými právními předpisy.  

Legislativní opatření ve vztahu ke stávajícím dluhům, kdy se spíše opírá 

o samostatné přistupování k jednotlivým případům a nalézání kompromisního řešení 

v rámci splátkových kalendářů, a například aktivního přístupu bytové komise k daným 

skutečnostem v rámci bytové politiky, jak již bylo uvedeno výše. U nově vznikajících 

dlužníků se aktivně uplatňuje pravidlo „tří měsíční dlužník“ (tzn.: trvalý dluh, bez 

reakce ze strany dlužníka po dobu tří měsíců) = výpověď z nájmu bytu (ovšem 

po prozkoumání osobní a sociální situace).  
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Následující tabulka je zrcadlem vývoje takto přijatého legislativního opatření.  
Tab. 5.1 – Výpovědi z nájmu bytu a důvody 

  
1. pol. 

2009 

2. pol. 

2009 

1. pol. 

2010 

2. pol. 

2010 

1. pol. 

2011 

2. pol. 

2011 

Uhrazeno po urgenci, nová 
nájemní smlouva   11 1 13 0 16 

Žádost na bytovou komisi 
  1 0 2 1 5 

Podána žaloba na soud 
  1 2 9 2 2 

Běží výpovědní doba 
  7 17 17 10 10 

Výzva k vyklizení bytu po 
výpovědní době   8 1 4 1 9 

Odevzdaný byt 
  6 3 9 0 11 

Výzva po nabytí právní 
moci rozsudku   0 0 0 0 0 

Vyklizení po úmrtí 
nájemníka   0 0 0 0 0 

Uhrazen dluh před 
podáním žaloby   2 5 10 0 3 

CELKEM pololetí 20 36 29 64 14 56 

CELKEM ROK  56 93 70 

Zdroj: Městský úřad Bohumín – Bytová komise – vlastní zpracování 

Samotný vznik dluhů, jak již bylo zmíněno u bytové oblasti, ale také dluhů, resp. 

závazků vůči organizaci, městu jako celku a jeho řešení je postaveno mezi základními 

principy hospodaření obce dle ust. § 38 odst. 7 obecního zřízení. V metodických 

podmínkách strategie nulové tolerance je jasně definována sledovanost dlužního vztahu 

s cílem zabezpečení prekluze nebo zániku z nich vyplývajících práv. V případě plnění 

uvedené povinnosti se nejedná o hmotný majetek obce. Vzhledem k tomu, že systémová 

pravidla vymáhání pohledávek jsou definována a nelze je přímým a zásadním způsobem 

v rámci samosprávy upravovat, jsou učiněna pouze legislativní nepřímá opatření, která 

mohou mít jistou formu ochrany před vznikem takovéto pohledávky například u bytové 

oblasti vázané na výpověď z nájmu, jak již bylo výše uvedeno. Před krajním řešením 

dlužného vztahu s advokáty nebo prostřednictvím orgánů veřejné moci je nejčastější 

formou vymáhání splatných pohledávek v samotném procesu, za použití vlastních sil. 

Míra efektivnosti bude odrazem přijaté strategie, která se bude projevovat například 

v samotných počtech a kvalitě zainteresovaných zaměstnanců. Nedílnou součástí 

přijatých opatření je systematické upomínání dlužníka u pohledávky po její splatnosti, 

což organizaci přináší výhodnější postavení vůči dlužníkovi, neboť jsou zpravidla 

uspokojování ti věřitelé, kteří se aktivně, důrazně a soustavně zajímají o stav svých 
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pohledávek. Ne vždy bude ale pro organizaci výhodné vymáhat všechny pohledávky, 

zejména ty, které dosahují nízkých hodnot, u nichž následné náklady na vymáhání 

mohou být vyšší než hodnota samotného dluhu. Z ekonomického pohledu je pak 

mnohdy jediným a ekonomicky efektivnějším řešením upuštění od takovéhoto vztahu. 

Tento přístup však nesmí mít automatickou formu. Je zapotřebí každý vztah posuzovat 

individuálně a využívat všech možných postupů a opatření, protože přílišná 

benevolence by byla zpravidla pro organizaci (obec) „kontraproduktivní“. (Zdroj: 

Základní principy hospodaření obce 5, OF 5/2010 rubrika: ekonomika) 

Z výše uvedené lze vyvodit několik zásadních doporučení. Jedná se především 

o důsledné využívání všech dostupných legislativních nástrojů, tvorba účinných 

vlastních „legislativních“ nástrojů ve smyslu uplatňování kompetenci samosprávy – 

vydávání obecně závazných vyhlášek obce. Řešení sporných oblastí (v legislativě) i 

za cenu domáhání se práv u soudních institucí. Důsledné dodržování a plnění všech 

nastavených pravidel a to všemi občany ve městě. Hledání takových řešení, která 

zohlední i jiné negativní vlivy – např. dopady ekonomické krize. K radikálním 

postupům přistupovat pouze tehdy, když jiné systémy selžou. Kritické situace 

zhodnocovat a přezkoumávat individuálně.  

O záměrech informovat všechny a získat jejich souhlas (nejlépe většinový). 

Do plánovaných změn zapojit co nejvíce participujících subjektů. Vysvětlovat proč 

k takovým řešením a opatřením přistupujeme – pomáhá to k pochopení a porozumění 

u všech zainteresovaných subjektů. Získává se tímto způsobem uznání a respekt 

(managementu) ze strany veřejnosti. Výsledkem je vyslovení důvěry a opakovaná 

podpora v dalších volebních obdobích.  

 

5.2  EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Pouze v začátcích uplatňování „nulové tolerance“ došlo k výrazné a pozitivní 

změně v oblasti dluhů na nájemném a v celkovém počtu samotných dlužníků. Negativní 

změny se projevily až v roce 2009, jak již bylo uvedeno v kapitole 4.3.  

V oblasti prevence kriminality bylo proinvestováno více než 17 mil. Kč, kdy 

povinná finanční participace města činila více než 9 mil Kč na vybraná opatření, která 

měla přispět k pozitivní změně v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických 

jevů. Další, následné investice budou přirozenou reakcí na vzniklé problémy 
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společnosti. Výsledky a dopady těchto investic se projeví ať už ve větší či menší míře 

v závislosti na časové období. Vzhledem k tomu, že např. oblast sociální prevence 

představuje intervenci do myšlení a chování lidí, je logické, že k pozitivním změnám 

může dojít až v jistém časovém horizontu s ohledem na dospívání a působení dalších, 

především pozitivních vnějších vlivů okolí. Tato oblast prokazatelně podporuje záměr 

(motto) tohoto města: „Bohumín je městem, v němž stojí za to všem slušným lidem žít“.  

Doporučení lze shrnout do následujících bodů. Faktické snížení dluhů by 

představovalo nižší nároky na městské rozpočty ve výdajové části. Zvýšení počtu 

zodpovědných nájemníků apod.  

Dalším ekonomickým dopadem, ve správném smyslu slova, je využívání 

programů prevence kriminality. Konkrétně se jedná o získávání a čerpání dotací 

na projekty, což představuje nezanedbatelný zdroj financí (ekonomicky příznivé řešení, 

jelikož až 90% nákladů je možno za optimálních podmínek získat ze státního rozpočtu). 

A nejen ekonomický přínos, ale také pozitivní dopady na dynamiku kriminality a také 

ostatních sociálně patologických jevů. 

 

5.3 VAZBA NA SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ PODMÍNKY VE MĚSTĚ 

Zde patří především demografické faktory, jako je věková struktura 

obyvatelstva, pracovní mobilita a pracovní příležitosti, vzdělávání, kultura, sociální 

služby, zdravotnictví, kriminalita a jiné sociálně patologické jevy.  

Demografické faktory ve smyslu ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) jsou 

poměrně dobré. Více než 50% současných obyvatel tvoří právě skupinu ekonomicko-

aktivních. S nezaměstnaností na úrovni 11% dosahujeme lepších výsledků, než je 

průměr okresu Karviná, což nás staví na příznivější „pozice“ mezi sousedními, 

konkurenčními městy a obcemi.  

Vývoj celkového počtu obyvatel, ve smyslu přírůstku a úbytků je vyveden 

v následující tabulce a grafu. Zde již nejsou evidovány pozitivní hodnoty. Významné 

excesy jsou vyvedeny v červené barvě. Je evidentní, že výraznějších negativních změn 

bylo dosaženo až od roku 2009 a také v následujících letech.  
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Tab. 5.2 – Přírůstky a úbytky občanů 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Narozeno 206 221 287 258 247 241 245 210 

Zemřelo -267 -277 -269 -266 -248 -303 -280 -233 

Přirozený přírůstek -61 -56 18 -8 -1 -62 -35 -23 

Přihlášeno 331 320 258 309 342 293 285 319 

Odhlášeno -335 -343 -323 -328 -329 -334 -406 -424 

Migrační saldo -4 -23 -65 -19 13 -41 -121 -105 

CELKOVÝ PŘÍRŮSTEK -65 -79 -47 -27 12 -103 -156 -128 

Zdroj: Městský úřad Bohumín – evidence obyvatel – vlastní zpracování 

 

V následujícím grafu je názorně představen vývoj počtu obyvatel se 

zohledněním všech pozitivních i negativních změn. Je také zřejmé, že po opatřeních 

souvisejících s projektem nulové tolerance, byť zde nejde prokazatelně dovodit 

příčinnou souvislost, vykazují aktuální trendy poměrně příznivých výsledků. Negativní 

dynamika je zřejmá až od roku 2009, jak již bylo uvedeno výše.  

 

Graf 5.1 - Přírůstky a úbytky občanů 

 

Zdroj: Městský úřad Bohumín – evidence obyvatel – vlastní zpracování 
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Z předchozího grafu je patrné, že v letech 2010 a 2011 došlo k zvýšení počtu 

obyvatel, kteří svůj pobyt na území města ukončují. Celkem oprávněně se lze domnívat, 

že se jedná také o ty obyvatele, kteří více či méně nechtěli respektovat nastavená 

pravidla ve smyslu nulové tolerance. K tomuto tvrzení je nutno doložit jistou oporu 

v tom, že město Bohumín disponuje daleko vyšším počtem volných pracovních míst 

(pracovních příležitostí) než větší města v regionu. Také pracovní mobilita je 

v Bohumíně zajištěna existující hustou a vyváženou sítí všech typů dopravních spojů.  

Velmi důležitou oblastí pro vývoj a utváření společnosti je možnost a způsob 

vzdělávání. Strategická poloha obce a snadný přístup k dostupným vzdělávacím 

institucím okolních, svým způsobem významných měst, hraje důležitou roli, avšak 

vlastní základní zabezpečení vzdělávacích potřeb je stěžejním prvkem dobře 

fungujícího systému. Ten je ze systémového i ekonomického hlediska, tj. ve vztahu 

k optimálnímu rozprostření a kapacitnímu využití rozložen do osmi mateřských škol 

ve vlastnictví obce a dvou soukromých mateřských škol. Základní vzdělávání je 

zabezpečováno v osmi základních školských zařízeních. Pro středoškolskou výuku jsou 

učena dvě studijní zařízení. Zvláštní formu určení mají ostatní školská zařízení, která 

jsou v podobě „Dětského diagnostického ústavu“, „Domu dětí a mládeže“, „Stacionáře 

Salome“ a v neposlední řadě „Základní umělecké školy“.  

Kulturní vyžití ve městě je velmi bohaté a různorodé. Hlavním garantem a 

organizací, která zajišťuje a spravuje kulturu ve městě jako celek je agentura K3 

Bohumín. Samotný název již symbolizuje kina, knihovny a samotnou kulturu. Všechna 

tato míněná zařízení jako hlavní pilíře této oblasti velmi zodpovědně plní roli kulturních 

stánků ve městě.  

Doporučení v této kapitole představuje především snahy o udržení v co 

nejvyšším a nejvýhodnějším poměru demografického vývoje zastoupení ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, jelikož tato část obyvatel tvoří základ zdravě fungující 

společnosti. Je ovšem také nezbytné aktivně přistupovat k vytváření odpovídajících 

pracovních podmínek podporou v podnikání ať již u stávajících dlouhodobých 

zaměstnavatelů, nebo při vytváření podmínek pro vstup nových investorů.  

Zajišťování vzdělanosti optimálním rozložením vzdělávacích institucí v rámci 

celého katastru obce v souvislostech stabilizace mechanismu, aktivním přístupem 

v rozdělování kompetencí a zaměření s kapacitní optimalizací celého systému 
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vzdělávání. V neposlední řadě zajištění kvalitního kulturně společenského života, 

nejlépe centrálně řízenou agenturou nebo organizací.  

 

5.4 TECHNOLOGICKÉ VLIVY 

Zde by patřil, jak bylo uvedeno v kapitole 4.2, například rozvoj průmyslu a 

podnikání na území celého města, existence a využívání moderních forem komunikace 

s veřejností, využívání všech dostupných vymožeností informačních a komunikačních 

technologií pro potřeby města, spotřeba energií (energetická náročnost), oblasti 

infrastruktury. Vzhledem ke skutečnosti, že se prioritně jedná o problematiku nulové 

tolerance, budou zhodnoceny pouze některé, výše uvedené oblasti. Rozvoj průmyslu, 

rozvoj podnikání ve městě a úspora energií nemají prokazatelně příčinnou souvislost 

s problematikou nulové tolerance.  

Zásadním technologickým vlivem je přenos informací v několika rovinách. 

Prostřednictvím televizního informačního kanálu, regionálních i celostátních médií, 

internetové komunikace, městských novin OKO a v neposlední řadě setkáními zástupů 

radnice s občany. 

Televizní informační kanál (TIK) – vznikl v roce 1999 a přináší občanům města 

důležité informace a zajímavosti, které se promítají každý rok ve více než 3 000 

prémiových minutách a skoro 740 reportážích. Největším tahounem je pořad 

zpravodajství o aktuálních informacích a dění v rámci města. Velké oblibě se těší také 

pořad „Kdo ví, odpoví“, do kterého se pravidelně zapojují desítky lidí v průměrné délce 

dílu 5 – 8 minut. TIK je jako jedna z mála televizí, která v regionu živě vysílá diskusní 

pořady, přičemž hostů ve studiu se telefonicky ptají občané. Živý obraz 

zprostředkovává rovněž ze všech zasedání zastupitelstva města. Aktivně se připojila 

k několika celostátním osvětovým kampaním, kdy některé dokonce sama produkovala, 

jako např. osvětový klip „Ochrana obyvatel – správné parkování na sídlištích“ nebo 

v rámci celostátní kampaně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: „Vaše dítě, Vaše 

televize, Vaše zodpovědnost“. Generálním partnerem uvedeného média je město 

Bohumín. 

Bohumínské městské noviny OKO je čtrnáctideník, který je městem vydáván již 

21 let. Přináší občanům nejen informace o nejnovějších událostech a zpravodajství 

radnice, ale jako zrcadlo společenského, kulturního a sportovního života, poskytuje 
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prostor k příspěvkům dopisovatelů z řad čtenářů, organizací, stran a také např. podniků. 

Jsou zprostředkovatelem inzerce a reklamy. Náklad jednoho čísla výtisku Oka je kolem 

2 700 ks. 

Internetové stránky města – jsou zrealizovány od roku 1997, a jsou přístupné 

na adrese http://www.mesto-bohumin.cz. Mimo 740 existujících záznamů o firmách, 

službách a podnikání ve městě, přes 2 100 videí a více než 22 000 zveřejněných 

novinových článků, si mohou návštěvníci také „otevřít“ městské noviny OKO, prohlížet 

si aktuální vysílání městské televize (TIK) nebo prostudovat dostupný fotoarchív. 

Elektronická služba E-info je nedílnou součástí této doby v rámci elektronického 

pokroku a jako systémový moderní komunikační prvek městem využíván od roku 2002. 

Registrovaní zájemci dostávají aktuální informace buď do svého mobilního telefonu, 

nebo do e-mailové poštovní schránky. Aktuálně je v provozu 40 kategorií, od přerušení 

dodávek inženýrských sítí, kvality ovzduší, uzávěrkách silnic, licitací bytů po informace 

o sportovních i kulturních akcích. 

Internetová rubrika „Ptejte se“, je již devátým rokem nedílnou součástí 

internetových stránek města. V kontinuitě s touto službou je také rubrika městské 

policie s názvem „Strážník radí“. Vše je dostupné na oficiálních internetových 

stránkách Městské policie Bohumín na adrese: http://www.mpbohumin.cz.  

V neposlední řadě se město představuje ve sledovaných denících (např. Blesk, 

Hospodářské noviny, Mladá fronta, Lidové noviny, Právo ad.) nebo pořádá pravidelné 

tiskové konference ke vzniklým důležitým situacím a rozhodnutím. Samotným pak 

nejvíce přístupným způsobem je předávání informací na pravidelných setkáních 

s občany, které se uskutečňují již 16-tým rokem, jak již bylo zmíněno v kapitole 3.5.  

Další samostatnou oblastí je problematika zaměstnanosti, vč. využívání dalších 

dostupných a existujících nástrojů. Mezi ně patří i institut veřejně prospěšných prací, 

který byl ve městě uplatňován již od roku 2006. Jeho přínos lze spatřovat především 

v zajištění čistoty veřejných prostranství ve městě a využívání dalších různých forem 

výpomoci veřejně prospěšnými pracovníky na rozlišných akcích města. V rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti byly veškeré výdaje na mzdy a pojištění veřejně prospěšných 

pracovníků (dále jen VPP) hrazeny Úřadem práce. Z tohoto důvodu využívala 

organizace tyto VPP v množství přiměřeném k zajištění, v dostatečné míře, všech výše 

uvedených požadovaných záměrů a potřeb. Samozřejmým vstřícným krokem byla i je 
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aktivní finanční spoluúčast města v zajištění výstrojového, materiálového, technického a 

organizačního zabezpečení. Tyto finanční výdaje ve výši cca 800 000 Kč ročně byly 

hrazeny prostřednictvím organizace města, resp. Bohumínského městského servisu.  

Změnou legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí od 1. 1. 2011 došlo 

ke změně podmínek v poskytování VPP a to ve vztahu aktivní účasti obce u jednoho 

pracovníka ve výši 1 800 Kč/měsíc. Vedle této změny bylo nastoleno podmínění zřízení 

veřejné služby (dále jen VS). Je to služba, kterou nabízí obec prostřednictvím 

kompetentního Úřadu práce ČR dlouhodobě nezaměstnaným případně osobám ve stavu 

hmotné nouze, které mají subjektivní nebo objektivní potíže s nalezením zaměstnání. 

Její činnost, v zájmu dané obce, má rovněž podobný charakter jako VPP (pomoc 

v oblasti životního prostředí, kulturního rozvoje, sociální péče, sezónních pracích 

apod.). Vzhledem k faktu, že by pokračováním tímto směrem, rostly náklady 

geometrickou řadou, bylo přistoupeno k omezení počtu těchto VPP s kroky směřujícími 

v zabezpečení výše uvedených hodnot VS. Pokud osoba vykonává tuto službu v rozsahu 

min 20 hod/měsíc po dobu minimálně 6 měsíců zachovává se jí plná výše příspěvku 

na živobytí na úrovni životního minima a to 3 126 Kč. V případě odpracování 30 

hod/měsíc je příspěvek na živobytí této osobě navýšen o 553 Kč, což je plná polovina 

rozdílu životního a existenčního minima. V současnosti je nasmlouváno s Úřadem práce 

bezmála 100 pracovníků VS a asi 30 pracovníků VPP s cílem dosažení jejich motivace 

k aktivnímu přístupu v řešení své situace a k získání efektivních podmínek zachování 

nebo vytvoření odpovídajících pracovních návyků. 

Z výše uvedeného lze také vyvodit několik obecně platných doporučení, která 

mohou být přínosná pro leckterou obec. Jak bylo prokázáno, je velice důležité využívat 

všech dostupných a moderních komunikačních prostředků, které mohou pomoci 

managementu obce přenášet své náměty, názory, plány a další typy informací směrem 

k veřejnosti. Jejich správné využívání nezřídka přispívá k lepšímu pochopení, či 

osvětlení problematiky a na druhou stranu také přispívá ke zvládání možných 

konfliktních situací. Jsou také neocenitelným prostředkem pro získávání zpětné vazby.  

Dalším doporučením je také uplatňování současných institutů VPP a VS, které 

do jisté míry pomáhají zvládat nepříznivou situaci v oblasti zaměstnanosti.  
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce přiblížila prostředí a problematiku současných měst 

v konkrétním prostředí města Bohumín. Byla popsána konkrétní problematika a 

představena konkrétní řešení. V praktické části byly popsány dosahované výsledky 

v případě implementace konkrétních opatření. Práce přiblížila potřebu analytického 

zhodnocení situace, resp. problematiky a také potřebu využívání dovednosti moderních 

managementů, při řízení obcí a měst.  

Konkrétním cílem této práce bylo posoudit vliv strategického rozhodování 

managementu města Bohumína v jednotlivých oblastech společenského života. 

Působení extrémních faktorů na jednotlivé přijaté kroky v rámci PEST analýzy. 

Na úvodní, teoretickou část navazovalo představení konkrétní organizace – 

města Bohumína. Byla představena jeho historická determinace, jeho aktuální struktura 

a řízení s několika zásadními demografickými ukazateli. Byla představena 

problematika, která vedla management města k vyhlášení projektu nulové tolerance, což 

je nosné téma celé této práce.  

Praktická část je věnována samotným, strategicky analyzovaným problémům a 

jejich vzájemným vazbám. Jsou rozpracovány konkrétní oblasti jak ve smyslu analýzy 

SWOT, tak ve struktuře PEST analýzy. Mezi zásadní oblasti byla zařazena témata, jako 

je kriminalita a sní související veřejný pořádek, dále bytová politika v návaznosti 

na ožehavá sociální témata, dluhovou problematiku a ekonomickou krizi. Samotné 

konkrétní řešení se poté odráží v jednotlivých obecně platných doporučeních pro ostatní 

možné subjekty (města a obce) řešící podobnou problematiku ve společnosti. Samotná 

doporučení jsou rozpracována na konci všech podkapitol spadajících do oblasti kapitoly 

5.  

Ve světle prokázaných skutečností a dosažených výsledků, lze konstatovat, že 

v rámci samosprávních rozhodnutí tato přijatá opatření, pro konkrétní podobu tohoto 

města, měla zásadní vliv na utváření hodnot a také pro budoucí vývoj. Míra působnosti 

a dosahované výsledky však byly ovlivněny výrazným zásahem vnějšího prostředí, 

respektive faktorem jako je celosvětová ekonomická krize, které může být jen stěží, 

v tomto procesu řešení strategické problematiky, ovlivněna na lokální úrovni řízení.  
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Příloha č.  1: Aktuální struktura města a Městského úřadu Bohumín 

 

 

 

Toto aktuální schéma je platné od 10. 11. 2010. Obrázek je graficky upraven – vlastní 

zpracování. (Dostupné na: http://www.mesto-bohumin.cz/data/misc/ 

schema_rozdeleni_kompetentci.pdf). 
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Příloha č.  2: SWOT analýza strategických pilířů 

 

Strategický pilíř č. 1 – Ekonomický rozvoj - SWOT 

Silné stránky - S Slabé stránky - W 

S 1 Strategická poloha Bohumína (hranice s 
Polskem, v blízkosti krajského města Ostravy) 

W 1 Dopravní propojení mezi městskými 
částmi 

S 2 Významný dopravní uzel (železnice, 
dálnice, hraniční přechod) 

W 2 Složitá doprava do podniků z hlediska 
zásobování (podniky v blízkosti centra města) 

S 3 Existence prosperujících podniků W 3 Negativní dopad umístění podniků 
v blízkosti centra města na životní prostředí 
(hluk, prašnost, atd.) 

S 4 Klesající nezaměstnanost W 4 Nedostatek parkovacích míst ve městě 

S 5 Vymezené plochy v územním plánu 
pro průmyslové a rozvojové zóny 

 

S 6 Spolupráce města s podniky a podnikateli  

Příležitosti - O Hrozby - T 

O 1 Využití dobré dopravní dostupnosti pro 
získání nových investorů 

T 1 Opožděné vybudování dálnice v Polsku 

O 2 Logistické centrum v Bohumíně-Vrbici a 

jeho napojení na širokorozchodnou trať 

T 2 Zvýšení tranzitní dopravy z okolních měst 
po vybudování dálnice D 1 

O 3 Realizace dopravního systému 
vlakotramvají 

T 3 Ekonomické potíže velkých 
zaměstnavatelů 

O 4 Realizace cyklostezky Greenways Vídeň-

Krakov a v oblasti Poolší 
T 4 Růst nezaměstnanosti v regionu 

O 5 Ekonomická migrace kvalifikované 
pracovní síly z okolních států 

T 5 Zhoršení podmínek pro podnikání 

O 6 Možnost využití prostředků Evropské unie 
a dotací státu na budování infrastruktury 

 

O 7 Propojení českého a polského pohraničí  

Zdroj: Město Bohumín, Strategický plán – vlastní zpracování 

Strategický pilíř č. 2 – Kvalita života - SWOT 

Silné stránky - S Slabé stránky - W 

S 1 Využití odpadového tepla napojením na 
centrální zásobování teplem 
z mimoměstského zdroje 

W 1 Chybějící nebo zastaralá kanalizační síť 

S 2 Plynofikace města W 2 Kvalita ovzduší 

S 3 Existence centrální čistírny odpadních vod W 3 Staré ekologické zátěže 

S 4 Fungující odpadové hospodářství W 4 Kontaminace půdy 

S 5 Vysoký podíl veřejné zeleně ve městě W 5 Početná panelová zástavba 

S 6 Přírodní památka Hraniční meandry Odry W 6 Sociální složení obyvatelstva 

S 7 Vymezené plochy v územním plánu pro 
vybudování dalších parků 

W 7 Chybějící sportovní hala a další zařízení 
pro sport 

S 8 Zkvalitňování hromadného bydlení  

S 9 Regenerace panelových sídlišť  

S 10 Dostupnost kvalitního školství a 
možností vzdělávání 

 

S 11 Kvalitní kulturní zázemí (rekonstruované  



II 

 

kino, rozšíření nabídky kulturních programů) 

S 12 Sportovně-rekreační areál města  

S 13 Vhodné lokality a dostatek vodních ploch 
pro příměstskou rekreaci 

 

S 14 Spolupráce města s občanskými 
sdruženími 

 

S 15 Provoz vlastního nemocničního zařízení – 

Bohumínská městská nemocnice, a. s. 
 

S 16 Aktivní přístup města v boji s negativními 
sociálními jevy 

 

S 17 Zklidnění dopravy v centru města 
po vybudování dálnice 

 

Příležitosti - O Hrozby - T 

O 1 Lepší obhospodařování zemědělské půdy T 1 Hrozba povodní 

O 2 Využití připravovaného centra pro 
likvidaci odpadů v rámci Moravskoslezského 
kraje (Krajské integrované centrum pro 
nakládání s odpady) 

T 2 Ekonomická migrace nepřizpůsobivých 
obyvatel z okolních států 

O 3 Vstup investorů do nové bytové výstavby T 3 Odliv mladých a vzdělaných obyvatel 

O 4 Zkvalitnění volnočasových aktivit T 4 Demografický vývoj – stárnutí populace 

O 5 Získání investora pro další wellness 

aktivity 

 

O 6 Konání vrcholových mezinárodních 
sportovních akcí v Moravskoslezském kraji 

 

O 7 Změny v poskytování sociálních dávek 
jako motivační systému pro integraci 

 

Zdroj: Město Bohumín, Strategický plán – vlastní zpracování 

Strategický pilíř č. 3 – Image města - SWOT 

Silné stránky - S Slabé stránky - W 

S 1 Existence městských médií – noviny, 

televize, internet, elektronická služba E-info 

W 1 Malá turistická atraktivita města 

S 2 Efektivní hospodaření s městským 
rozpočtem 

W 2 Ubytovací kapacity a jejich úroveň 

S 3 Partnerství s městy z Polska W 3 Průmyslové podniky v blízkosti centra 
města 

 W 4 Nedostatečně propojená síť cyklostezek 
v městských částech 

Příležitosti - O Hrozby - T 

O 1 Vstup investorů do dostavby proluk ve 
městě 

T 1 Změna legislativy – snížení pravomocí 
samosprávných obcí (služby města dál od 
občanů) 

O 2 Využití přeshraniční spolupráce pro 
rozvoj místních turistických zajímavostí 

  

Zdroj: Město Bohumín, Strategický plán – vlastní zpracování 


