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1 ÚVOD A METODIKA 

Pro úspěšnou realizaci strategického plánu a jeho využívání při řízení rozvoje města je nezbytné 

nastavení efektivních procesních a organizačních kroků. Přehled těchto kroků je uveden v této části 

strategického plánu. Členění je následující: 

• mechanismy a procesy pro vyhodnocování a kontrolu plnění cílů; 

• zodpovědnosti a procesní úkony jednotlivých subjektů zodpovědných za provádění  

a kontrolu naplňování cílů strategického plánu; 

• zajištění provázanosti strategického plánu a akčního plánu na rozpočet a rozpočtové výhledy 

města; 

• proces aktualizace SPRM. 

 

 

 

Indikátory 

Projekty 



2 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE 

Vzhledem k tomu, že návrhová část strategického plánu byla připravena s přesahem  

na kompetence a možnosti města, které by samy o sobě nebyly schopné pokrýt skutečné potřeby 

města, vyžaduje naplňování strategického plánu realizaci principu partnerství s jednotlivými 

subjekty působícími na území města (podnikatelé, realizátoři společenských a jiných akcí, zájmová 

sdružení atd.). Jedním z významných strategických partnerů města bude zejména společnost 

ŠKODA AUTO a.s., která je klíčovým aktérem regionálního rozvoje v regionu. 

Za realizaci strategického plánu odpovídají následující subjekty: 

Rada města a Zastupitelstvo města 

• schvalují Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou (ZM Bakov nad Jizerou); 
• rozhodují o aktivitách a intervencích města na základě strategického plánu (RM Bakov 

nad Jizerou); 
• schvalují akční plán, resp. i rozhodnutí o zařazení projektů do akčního plánu (RM Bakov 

nad Jizerou); 
• rozhodují o případných změnách strategického plánu (ZM Bakov nad Jizerou). 

Manažer strategického plánu - pověřený projektový pracovník 

• koordinuje veškeré aktivity spojené s implementací strategického plánu a jeho 
naplněním; 

• realizuje administraci strategického plánu; 
• realizuje intervence navržené/schválené městem; 
• zajišťuje vzájemné komunikace mezi všemi zapojenými subjekty; předkládá 

vyhodnocení indikátorů a plnění akčního plánu za předchozí rok; předkládá akční plán 
ke schválení orgánům města; 

• provádí monitoring dotačních možností; připravuje evaluaci strategického plánu a jeho 
případné úpravy. 

Participující subjekty (NNO, podnikatelé, zájmová sdružení, ... – odlišné pro každý cíl) 

• spolupracují při výběru projektů do akčního plánu. 
 

  



3 HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

K měření úspěšnosti strategického plánu bylo stanoveno celkem 29 indikátorů, které poskytují 

zpětnou vazbu o úspěšnosti jeho naplňování. Naplnění některých indikátorů není městem přímo 

ovlivnitelné, nicméně vzhledem k vlivu na plnění cílů byly zvoleny v rámci strategického plánu pro 

účely monitorování. 

Kompletní přehled indikátorů včetně jejich metodiky je zvláštní přílohou strategického plánu, 

která obsahuje karty jednotlivých indikátorů. Vyhodnocení je úkolem manažera strategického 

plánu, který  každoročně provede doplnění hodnot indikátorů do xls tabulky a zpracuje stručné 

slovní hodnocení pro každý indikátor. Celkové hodnocení plnění indikátorů bude projednáno 

Radou města Bakov nad Jizerou. 



4 PRÁCE SE STRATEGICKÝM PLÁNEM A AKČNÍM PLÁNEM / PROJEKTOVOU 

DATABÁZÍ 

Samotná implementace strategického plánu představuje proces, který prostupuje celým rokem. 

Jednotlivé dílčí části implementace se každoročně opakují. V první polovině roku je vždy 

realizováno vyhodnocení plnění strategického plánu za předchozí rok. To znamená, že  

je připravováno vyhodnocení akčního plánu a indikátorů, které je projednáván v orgánech města.  

V druhé polovině roku probíhají činnosti zaměřené na tvorbu akčního plánu, tj. výběr projektů  

a aktivit, které směřují k naplnění strategického plánu. Akční plán je schvalován v orgánech města. 

4.1 AKČNÍ PLÁN A DATABÁZE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

Pro úspěšné naplňování strategického plánu město trvale vede a průběžně aktualizuje databázi 

projektových záměrů. Výběrem relevantních záměrů z databáze vytváří každoročně akční plán. 

• Akční plán - představuje soubor projektů a aktivit, které vedou k naplnění strategických cílů 

uvedených ve strategickém plánu v následujícím kalendářním roce. Zdrojem pro sestavování 

akčního plánu je databáze projektových záměrů. 

• Databáze projektových záměrů - strukturovaný přehled nápadů, projektových záměrů, 

zamýšlených aktivit či podnětů širokého okruhu aktérů (vč. veřejnosti). Databázi sestavuje, 

vede a průběžně aktualizuje město (resp. manažer strategického plánu). 

Akční plán je třeba nejméně 1x za 2 roky aktualizovat, tj. provést sběr nových záměrů (od 

veřejnosti, odborů MěÚ Bakov nad Jizerou, příspěvkových organizací města apod.) a provést 

aktualizaci stávajících záměrů v databázi projektových záměrů.  

Sběr projektových záměrů bude probíhat prostřednictvím tzv. projektového listu (tabulka 1). 

Tabulka 1 Vzor projektového listu 

Projektový list 

Název projektu 
 

Stručný popis projektu (popis a výčet klíčových 
aktivit, výstupy projektu) 

 

Typ záměru (investiční, neinvestiční) 
 

Celkové předpokládané náklady projektu (v tis. 
Kč) 

Na přípravu projektu 
(projektová dokumentace 
apod.) 

 

Na realizaci projektu  

Možnost spolufinancování z externích zdrojů 
ANO/NE 

 

Pokud ano, název 
dotačního titulu 

 

Předpokládané období realizace projektu 
(mm/rrrr- mm/rrrr) 

 

Stupeň rozpracovanosti / připravenost projektu 
(zpracovaná dokumentace, výběrové řízení, 
rozestavěnost, ...) 

 



Soulad se Strategickým plánem rozvoje města 
(číslo cíle) 

 

Vazba na jiné strategické cíle (kód cíle)  

Předkladatel projektu (odbor, organizace, ...) 
 

Kontakt na předkladatele projektu 

Jméno a příjmení 
 

Kontaktní e-mail 
 

Kontaktní telefon 
 

Poznámka 
 

Údaje o každém projektu / aktivitě, které budou obsaženy v akčním plánu či databázi projektových 

záměrů, budou kompletovány do šablony (tabulka 2). Projekty obsažené v akčním plánu budou 

řazeny dle jejich příslušnosti ke konkrétnímu cíli a dle pořadí cílů definovaných ve strategickém 

plánu.  

V případě, že jeden projekt naplňuje více cílů, bude přiřazen do cíle, jenž naplňuje primárně.  

U každého projektu / aktivity bude stanoven termín plnění, odpovědnost i finanční alokace. 

Tabulka 2 Šablona akčního plánu 

Akční plán rozvoje města Bakov nad Jizerou na rok 2022 

POŘADÍ KÓD CÍLE 
NÁZEV 

PROJEKTU 
POPIS 

PROJEKTU 
ODPOVĚDNÁ 

OSOBA/ ODBOR 

NÁKLADY 
CELKEM  

(V TIS. KČ) 

EXTERNÍ 
ZDROJE 

(ANO/NE, 
NÁZEV) 

TERMÍN 
REALIZACE 

        

        

Opatření /projekty jsou metodicky rozpracovány do následujících atributů: 

Pořadí: pořadí projektu v akčním plánu - od 1 do x. Každý záměr / projekt má unikátní číselné 

označení. 

Kód cíle: ke každému projektu/aktivitě je přiřazen číselný kód strategického cíle, který daný 

projekt/aktivita primárně naplňuje. 

Název projektu: název konkrétního projektu / aktivity. 

Popis projektu: stručný popis aktivit a výstupů projektu v daném roce. 

Odpovědná osoba/odbor: subjekt/osoba, který je věcně odpovědný za realizaci úkolu (např. 

příslušný odbor). 

Náklady celkem (v tis. Kč): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci 

projektu/aktivity. 

Externí zdroje (ano/ne, název): uvedení externích zdrojů a zkratka dotačního titulu, ze kterého 

je projekt financován. 

Termín realizace: předpokládané období realizace od - do, tj. termín zahájení projektu a 

termín, do něhož má být projekt splněn. Uvádí se ve formě MM/RRRR-MM/RRRR, v případě 

opakujících se činností lze uvést „každoročně“. 
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5 EVALUACE A AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Strategické řízení je živým procesem opírajícím se o aktuální strategický plán a týmovou kontinuální aktivitu. 

V souvislosti s realizací strategického plánu může vzniknout podnět k úpravě strategického plánu, jelikož 

strategický plán byl zpracován za určitých výchozích podmínek a objektivních okolností, které se mohou  

v čase změnit. Z tohoto důvodu je vhodné nastavit procesy pro řízení operativních změn a průběhu platnosti 

strategického plánu provést mid-term evaluaci, která ověří platnost původních předpokladů a okolností  

a potvrdí původní nastavení, případně navrhne dílčí úpravy strategického plánu. 

Impulsem pro aktualizace může být například zásadní změna v prostředí (nové programové období EU, 

makroekonomické změny atd.) nebo potřeba upravit směřování strategického plánu (potřeba změny 

vyvstane při průběžném monitorování cílů strategického plánu). Nejčastějšími důvody ke změně jsou 

podněty kohokoliv z města; trvale neuspokojivé plnění cílů / indikátorů či výsledky evaluace. Aktualizaci by 

měla podléhat zejména návrhová část strategického plánu na úrovni opatření. Strategický plán může být 

aktualizován v intervalu cca 2–10 let. Zcela nový strategický plán je vhodné připravit po cca 10–20 letech. 

Nový strategický plán je možné zpracovat i před koncem „platnosti“ plánu stávajícího, a to v případě, kdy 

bude nezbytná zásadnější revize strategického cílení rozvoje města. 

Podněty ke změně strategického plánu je vhodné projednat v pracovní skupině, anebo je projednat  

na veřejném projednání. 
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6 KOMUNIKAČNÍ PLÁN 

Komunikační plán je nástrojem pro efektivní komunikaci města v oblasti strategického řízení s jeho občany, 

subjekty v něm působícími a potenciálními občany či investory. Plán vymezuje principy a postupy přenosu 

informací směrem od města ke všem zainteresovaným stranám tvorby a naplňování strategického plán. 

Důraz je kladen i na zajištění dostatečné zpětné vazby od výše uvedených zainteresovaných stran. 

Komunikační plán je určen zejména zaměstnancům města, kteří mají na starost komunikaci s veřejností  

a strategické řízení. Úkolem plánu je koordinace komunikačních nástrojů a činností, které bude město  

v souvislosti s naplňováním strategického plánu realizovat. 

Cílem je aktivně komunikovat s veřejností a zjišťovat tak zájmy občanů a subjektů působících ve městě, které 

povedou k rozvoji města. Stejně tak je třeba poskytovat informovanost směrem k potenciálním obyvatelům 

města a investorům. Současně je primárním cílem všech aktivit poskytování včasných a transparentních 

údajů zainteresovaným osobám a subjektům. Jedná se zejména o informovanost o výsledcích a úspěšnosti 

realizace strategického plánu a informovanost partnerů podílejících se na realizaci strategického plánu  

a podpoře vzájemné spolupráce. 

Město by mělo veřejnost pravidelně informovat o stávajícím postupu naplňování strategického plánu či jeho 

plánovaných změnách. Při informování by se mělo řídit základními principy, jakými jsou: 

• Objektivita; 

• Otevřenost; 

• Transparentnost; 

• Srozumitelnost; 

• Komplexnost. 

Komunikace by pak neměla probíhat pouze jednostranně (tj. tok informací od úřadu směrem k veřejnosti), 

ale její průběh by měl být oboustranný. 

Nástroje komunikace 

Nástroje vnitřní komunikace: V rámci vnitřní komunikace bude město využívat porady a setkání, e-mailovou 

i osobní korespondenci. 

Vhodné nástroje vnější komunikace: 

Město Bakov nad Jizerou v průběhu zpracování strategického plánu průběžně informovalo veřejnost  

o průběhu tvorby strategického plánu, a to prostřednictvím všech svých komunikačních kanálů (viz níže).  

I nadále bude město udržovat a informovat o probíhajících aktivitách vztahující se k naplňování 

strategického plánu. Jedná se o následující vnější komunikační kanály města: 

 
  

• Webové stránky města; 

• Facebook; 

• Bakovský zpravodaj; 

• Informační vývěsní skříňky; 

• Úřední deska; 

• Veřejné jednání zastupitelstva; 

• Elektronická pošta; 

• Elektronická podatelna. 
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Dále bude poskytovat informace prostřednictvím e-mailové komunikace i osobního kontaktu s veřejností 

(osadní výbory, veřejné akce apod.). 

Cílové skupiny komunikace 

Základní cílové skupiny/zainteresované strany, které budou zasaženy implementací strategického plánu a se 

kterými by mělo město komunikovat, aby bylo dosaženo cílů strategického plánu, jsou zejména následující: 

• Obyvatelé města; 

• Turisté; 

• Podnikatelské subjekty; 

• potenciální obyvatelé města a investoři; 

• Neziskové organizace ve městě; 

• Příspěvkové organizace města; 

• Církev; 

• Organizace v oblasti volného času, kultury, sportu atd.; 

• Organizace v oblasti sociální a zdravotní; 

• Média. 

 

Dalšími zainteresovanými skupinami / subjekty jsou aktéři, kteří se budou podílet na organizačním zajištění 

implementace (tj. např. Zastupitelstvo a Rada města, odbory MěÚ). Komunikaci v oblasti strategického řízení 

řídí, koordinuje a eventuálně realizuje projektový manažer, který spolupracuje se zaměstnancem města 

odpovědným za komunikaci. 

 


