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Problémy řízení municipálního rozvoje 

Ing. Petr Ponikelský; Ing. Hana Novotná 

Abstrakt 

Systematický a koncepční regionální management není v podmínkách municipalit České 

republiky stále ještě příliš uplatňován a realizován. U představitelů obcí převládají spíše 

rozhodovací aktivity k řešení akutních problémů nebo rozhodování ad hoc dle momentálních 

dotačních moţností ze státních a jiných zdrojů. Systematičnost, koncepčnost, aktivizace 

vlastního potenciálu a další atributy programového řízení území mají spíše okrajový charakter 

nebo jsou uplatňovány jen v nemnoha případech. Koncepční, racionální a efektivní řízení 

obce opřené o kvalitní realizaci všech manaţerských činností je přitom základním 

předpokladem pro zajištění jejího udrţitelného rozvoje. Nerealizace manaţerských funkcí 

naopak vede ke stagnaci či úpadku a následnému prohlubování regionálních disparit. Míra 

úspěšnosti aplikovaného modelu řízení regionálního rozvoje a úrovně jednotlivých 

manaţerských funkcí vykonávaných při tomto procesu je i předmětem výzkumného projektu 

„Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv 

České republiky―. 

Klíčová slova 

regionální politika, regionální rozvoj, municipality, management, region, manaţerské funkce 

Summary  

Systematic and strategic regional management is not in terms of municipalities of the Czech 

Republic is still not implemented and enforced. For more community representatives 

dominate decision-making activities to address the acute problems or decisions of an ad hoc 

basis according to the momentary state of grant opportunities and other resources. 

Systematic, conceptual, activation of their own potential and other attributes of the program 

management are more marginal in nature or are applied only in few cases. Conceptual, 

rational and efficient management of the village resting on the quality of the implementation 

of all management activities are taking essential to ensure its sustainable development. Non-

execution of management functions on the contrary lead to stagnation or decline and 

subsequent widening of regional disparities. The success rate of industrial management 

model of regional development and the level of managerial functions performed by this 

process is the subject of the research project ―Management processes of regional 

development at the micro level, municipal governments and the Czech Republic.‖ 

Keys words 
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Úvod  

Regionální politika České republiky je charakteristická značnými regionálními disparitami. 

Jejich vznik a trvání mohou mít různé příčiny – od geografické polohy řešeného území, přes 

strukturu obyvatelstva, historický handicap apod. Jednou z klíčových příčin je pak zcela jistě i 

územně-správní uspořádání České republiky, které je dlouhodobě charakteristické vysokým 

počtem obcí a jejich značnou fragmentací a kdy velké mnoţství malých obcí vykazuje značně 
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odlišné úrovně managementu rozvoje. Rozdílná úroveň řízení rozvoje obcí je pak také sama 

pokládána za jednu z hlavních příčin vzniku a trvání socioekonomických disparit 

v regionálním rozvoji, a to zejména ve středně velkých a malých obcích. Nedostatečná kvalita 

řízení je způsobena převáţně personální nedostatečností, spočívající v nedostatku 

kvalifikovaných a motivovaných pracovníků i vlastních představitelů samospráv. Přitom právě 

kvalita řízení významným způsobem přispívá k zajištění pozitivního vývoje socioekonomické 

úrovně municipalit obdobně, jako je tomu v případě podnikového managementu. Touto 

problematikou se zabývá i výzkumný projekt „Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni 

obecních a mikroregionálních samospráv České republiky―, který sleduje míru úspěšnosti 

aplikovaného modelu řízení regionálního rozvoje a úrovně jednotlivých manaţerských funkcí 

vykonávaných při tomto procesu. 

1 Řízení rozvoje obcí 

Jádrem ústřední úvahy projektu je obec a způsob jejího řízení, který se v mnoha ohledech 

shoduje s rysy řízení soukromých subjektů, tj. podniků a firem. Obce jako právnické osoby 

reprezentují územní samosprávu, tvoří územně vymezený funkční celek a jejich posláním je 

pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Aby obce mohly 

naplňovat toto poslání, mají vytvořeny podmínky, mají vlastní právní subjektivitu, jejíţ hlavní 

atributy jsou zcela totoţné s prvky právní subjektivity ostatních ekonomických subjektů v ČR 

– je to samostatnost v rozhodování, právo vlastnit majetek, vystupovat navenek svým 

jménem na vlastní zodpovědnost.  

Vzhledem k těmto shodným rysům a skutečnosti vyplývající z teorie managementu, totiţ ţe 

soukromé subjekty řídí svoji činnost lépe a efektivněji neţ subjekty veřejného sektoru, 

přistoupili řešitelé k realizaci projektu z pohledu firemního řízení. Výkon řízení – zde řízení 

rozvoje obce – je tak pojímán z pohledu hlavních manaţerských funkcí vykonávaných v rámci 

tohoto procesu. Tyto funkce byly vybrány, definovány a upraveny pro potřeby prostředí 

municipalit na následující funkce:  

1. Řízení rozvoje. Jedná se o specifickou aktivitu, jejímţ hlavním cílem je prostřednictvím 

jednotlivých dalších manaţerských funkcí maximálně efektivně zajišťovat dosaţení 

poţadovaných výstupů v oblasti řízení rozvoje. 

2. Rozhodování. Podstatou rozhodování je proces výběru mezi alespoň dvěma 

moţnostmi variantního jednání, v případě obce se zároveň jedná o proces 

stanovování jejích rozvojových priorit. 

3. Organizování. Organizování spočívá v činnosti, jejímţ cílem je uspořádat prvky 

v systému, jejich aktivity a koordinaci tak, aby přispěly co nejvyšší měrou k dosaţení 

stanovených cílů rozvoje obce. 

4. Plánování rozvoje obce. Plánování je činnost zaměřená na budoucí vývoj obce, 

určující čeho, jak a v jakém pořadí má být dosaţeno. 

5. Informování a komunikace. Informování představuje proces poskytování informací a 

komunikace proces vzájemného poskytování (výměny) informací s aktivní zpětnou 

vazbou. 

6. Kontrolování. Kontrolování je zhodnocení reality s ohledem na zjištění, zda bylo 

dosaţeno shody ve vývoji kontrolované skutečnosti vůči specifikovaným poţadavkům. 
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2 Realizace projektu 

Výše uvedená specifika řízení municipálního rozvoje se opírají o výzkum implementace 

manaţerských funkcí obcí České republiky realizovaný v několika postupných krocích. 

Realizace projektu byla zahájena v roce 2007, kdy byly nejprve zpracovány metodické 

postupy, byla provedena multikriteriální analýza pro výběr respondentů. Na jejím podkladě 

byl vybrán vzorek respondentů pro terénní výzkum a ti byli posléze osloveni. Bylo vybráno 

celkem 130 municipalit (tj. cca dostatečná 2% z celkového počtu jednotek ve výběrovém 

souboru). Dále bylo připraveno softwarové prostředí pro zpracování výstupů analýzy. 

V následujícím roce 2008 proběhla realizace terénního výzkumu, a to ve dvou základních a 

jednom doplňkovém stupni, přičemţ všechny tři typy terénního šetření byly realizovány 

odděleně a jinými řešiteli, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování či přizpůsobování 

výsledků o konkrétní obci. Výzkum sledoval a posuzoval ukazatele, faktory a konkrétní 

situace, podle kterých je moţné hodnotit a vzájemně porovnávat rozsah, kvalitu i účinnost 

realizovaných manaţerských funkcí u jednotlivých zástupců z vybraného reprezentativního 

vzorku. Nejprve bylo provedeno vlastní nezávislé šetření (pozorování) na území vytipovaných 

respondentských obcí, jehoţ cílem bylo získání odborného náhledu na pozorovanou obec ke 

konkrétní fázi vývojového cyklu municipalit. Druhým stupněm byl řízený rozhovor se zástupci 

municipalit, který byl realizován ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Doplňkově pak, 

jako třetí stupeň v rámci terénního šetření, byl proveden průzkum internetových stránek 

respondentů, jakoţto veřejného informačního zdroje o dané municipalitě.  

V roce 2009 byly výsledky zpracovány a analyzovány dle definovaných manaţerských 

činností, přičemţ byla specifikována forma, intenzita a kvalita jejich uplatňování 

v podmínkách České republiky. Výstupem byl popis a identifikace klíčových problémů, a 

pochopitelně i předností, zjištěných při realizaci řízení rozvoje obce. Jak analýza ukázala, je 

odborné manaţerské řízení vycházející z kvalitně zpracovaných rozvojových strategií a 

programů, realizováno jen v minimálním počtu municipalit. Konkrétní praxe se zaměřuje 

převáţně na řešení akutních problémů a realizaci projektů, na které je moţné čerpat dotační 

prostředky. Výsledkem je regionální rozvoj postrádající systematičnost, koncepčnost a 

logickou posloupnost realizovaných aktivit. Dílčí neprovázané projekty zpravidla vykazují niţší 

multiplikační efekt, případně generují méně pozitivních externalit a nemohou tak ve finále 

naplnit komplexní rozvojové cíle. Z výstupů hodnocení terénního šetření také vyplynulo, ţe 

největší problémy s uvedenými aspekty vykazují zejména malé obce do 200 obyvatel, které 

mají značné problémy s uplatněním a pouţíváním formálních manaţerských postupů. 

3 Řešení identifikovaných problémových okruhů při procesu řízení rozvoje 

obce 

Na základě těchto identifikovaných předností a problémů jsou připravovány manuály pro 

realizaci a zlepšení výkonu municipálních a regionálních řídících funkcí v oblasti regionálního 

rozvoje. Jsou určeny především čelním představitelům municipalit, kterým poskytnou 

konkrétní a jasné návody pro postup při řízení procesů regionálního rozvoje. V praxi 

municipální a mikroregionální politiky jejich uplatnění můţe přispět k socioekonomickému 

oţivení území, např. k zefektivnění hospodaření s veřejnými prostředky, ke kvalitnímu a 

prorůstově orientovanému finančnímu a investičnímu rozhodování municipalit, k posilování 

obytných, rekreačních, ekonomických a sociokulturních funkcí, cílenému rozvoji cestovního 

ruchu, sníţení výskytu sociopatologických jevů atd. 
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Manuály byly nejprve zpracovány v obecné rovině podle jednotlivých definovaných 

manaţerských funkcí a v dalším kroku budou upraveny dle regionalizace ČR provedené 

v rámci projektu podle výsledků terénních zjištění a doplněny o další konkretizující body. Pro 

kaţdou manaţerskou činnost byly identifikovány hlavní problémové okruhy – např. pro 

manaţerskou činnost řízení to jsou okruhy: 

 Zapojení podnikatelů do municipálního rozvoje 

 Zapojení veřejnosti do municipálního rozvoje 

 Zapojení orgánů a organizací obce do municipálního rozvoje 

 Financování rozvoje obce 

Problémové okruhy, respektive jejich řešení, byly následně zpracovány ve struktuře: 

1) Popis řešeného problému 
a) Výchozí situace – tento bod popisuje výchozí situaci zjištěnou v rámci 

výzkumné části projektu. 
b) Očekávaný výstup – v tomto bodě je stanoven jednak cíl řešení problémového 

okruhu včetně komentáře. 
2) Popis (procesu) řešení problému  

a) Proces – zahrnuje identifikaci a popis jednotlivých procesních kroků, které 
povedou k naplnění stanoveného cíle, včetně určení účelu a periodicity 
jednotlivých kroků. 

b) Nástroj – v tomto bodě jsou popsány jednotlivé nástroje slouţící k realizaci 
stanovených procesních kroků.  

c) Cílové skupiny – identifikace cílových skupin zahrnutých do procesu řešení 
problémového okruhu. 

d) Vzory relevantních tiskopisů / dokumentů – popis relevantních tiskopisů ve 
formě konkrétních vzorů zařazených v příloze, nejčastěji ve formátu doc nebo 
xls. 

e) Popis moţných věcných a procesních rizik – identifikace moţných rizik, která 
mohou nastat při řešení problémového okruhu. 

3) Kontrola  
a) Kontrola procesu – identifikace kontrolního procesu, specifikace, jaké fáze 

bude zahrnovat. 
b) Kontrola výstupů – identifikace kontrolního procesu, specifikace, jaké fáze 

bude zahrnovat. 

Tato struktura by tak měla jasně osvětlit daný problémový okruh a objasnit logiku jeho 

řešení včetně jednotlivých kroků. Jelikoţ bude doplněna praktickými vzory, napomůţe 

představitelům municipalit při konkrétní aplikaci a zrychlí celý proces. Co se však ukázalo 

jako zcela zřejmé při zpracovávání jednotlivých problémových okruhů, je skutečnost, ţe 

realizace jednotlivých manaţerských funkcí spolu úzce souvisí a je vzájemně propojená – 

laicky řečeno „všechno souvisí se vším―. Proto i úspěšnost a dopad na kvalitu celého procesu 

řízení municipálního rozvoje závisí na systematické realizaci všech dílčích činností a procesů 

pod ně spadající. Bez toho je sice moţné zaznamenat dílčí úspěchy, jejich dopad však bude 

omezený a ohraničený a nedojde k multiplikaci daných efektů, tudíţ ke kýţenému sníţení 

regionálních disparit vyvolaných nekvalitním řízení rozvoje. To je nutné mít neustále na 

paměti a zdůrazňovat, aby realizace jednotlivých kroků ve zpracovaných manuálech byla 

chápána jako ucelený a vnitřně provázaný balíček opravných opatření. 
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Závěr  

Hlavním problémem řízení municipálního rozvoje v podmínkách České republiky je 

nedostatečné personální zajištění, specificky především absence odbornosti a nedostatečná 

úroveň ţádoucí kvalifikace a nízká motivovanost pracovníků i vlastních představitelů 

samospráv. Na situaci má vliv i aktuální koncepce územně-správního uspořádání ČR, pro 

kterou je charakteristický vysoký počet a značná fragmentace obcí. Ta přispívá 

k prohlubování nejen zmíněné personální nedostatečnosti, ale má dopad i do dalších oblastí 

rozvoje obcí – zejména financování, zajišťování veřejných statků a sluţeb, rozpočtové určení 

daní, apod. Systémová změna však v současnosti není na pořadu dne, a proto je nutné 

hledat jiné cesty, jak problém nedostatečně efektivního řízení rozvoje obcí řešit a přispět tak 

k pozitivnímu řešení regionálních disparit v ČR. Touto problematikou se zabývá i výzkumný 

projekt „Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních 

samospráv České republiky―, který sleduje míru úspěšnosti aplikovaného modelu řízení 

regionálního rozvoje a úrovně jednotlivých manaţerských funkcí vykonávaných při tomto 

procesu. Projekt směřuje ke stanovení konkrétních praktických postupů a identifikaci 

nástrojů, které napomohou zvýšit koncepčnost, systematičnost a celkovou vnitřní 

provázanost procesu řízení. Tím přispějí k celkovému zvýšení úrovně procesu a napomohou 

dosaţení stanovených cílů rozvoje obce. 
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