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zVybraná data o Štětí

- obec s pověřeným obec. úřadem

- město a 9 místních částí (vesnic)

- téměř 9 tisíc obyvatel, cca 54 km2

- leží na Labi na vnitrozemské 

hranici ÚK – přesto bývalé Sudety

- symbol: papírny, zápach a pervitin

- členem NSZM ČR od r. 2003

- aktivní realizace PZM a MA21 

počínaje rokem 2008 resp. 2010



z Štětí z nadhledu

...Štětí s nadhledem...



z 1. Potřeba strategického 
plánování a řízení

= pragmatická snaha, jak s 

omezenými finančními zdroji 

dosáhnout co největších efektů 

(zlepšení) v co nejkratším čase

- klíčový je výběr priorit

- též závazný podklad pro využití 

externích finančních zdrojů - dotace
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2. Strategie rozvoje města Štětí

- dokument (statický pohled)                

vs. proces (dynamický pohled)

- „Strategický plán města Štětí“ z roku 

2014 jako výstup dodavatelsky

řešeného projektu „Zvýšení kvality 

řízení na Městském úřadu Štětí“

- proces každoroční aktualizace tzv. 

„akčního plánu“ vč. zásobníku 

projektů ve vazbě na rozpočet
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3. Co potřebujete jako manažeři 
na komunální úrovni? 

- neztratit se ve změti různých cílů, 

plánů, koncepcí, strategií, politik aj.

- mít průběžně k dispozici důležité 

informace pro Vaše rozhodování

- znát zodpovědnosti jednotl. aktérů 

vč. závazných termínů (kontrola)

- umět srozumitelně prezentovat 

důležité výstupy směrem k veřejnosti 
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4. Jak to pak v praxi vypadá?

- strategické projekty a investice 

sledujete v přehledových tabulkách 

(zejména Word nebo Excel)

- jste limitováni „šířkou papíru“ a vše 

podstatné se tam prostě nevejde

- dokument spravuje a aktualizuje 

více osob – v reálu pak koluje 

několik různých verzí => zbytečná 

nedorozumění a zmatky...
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5. Jak z toho ven?

- extrém: zadat zpracování nové, 

„srozumitelnější“ strategie rozvoje 

města a nesmyslně tak vyhodit 

několik milionů „z okna“

nebo

- být SMART: využít chytré řešení     

a aktualizaci strategie vtělit do 

databázového nástroje DATAPLÁN
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6. Výhody strategie v Dataplánu

- fungujete v databázovém prostředí, 

tj. vícevrstevnatá práce s daty

- existuje vnitřní a vnější rozhraní         

s jasně definovanými kompetencemi 

a zodpovědnostmi (správce – editor, 

nahlížení pro zastupitele / veřejnost)

- průnik do oblasti rozpočtu a výhledu

- možnost přikládat soubory (studie, 

projekt. dokumentace, mapy aj.)
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Náhled na veřejně dostupnou část



z

„Rozkliknutí“ podrobnějších info.
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Strategie rozvoje vyjádřená v Kč
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7. Další přidané hodnoty

- umožňuje vyhledávat provazby

mezi různými tématy (oblastmi)

- odkazuje na související dokumenty 

„vyššího“ řádu – např. na národní, 

evropské nebo regionální úrovni

- umožňuje snadné vyhledávání

- srozumitelnější prezentace –

viz  tzv. „Galerie projektů“
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ZÁVĚRY:

- máte k dispozici inovativní a 

uživatelsky zajímavý nástroj, který        

se stále vyvíjí a zdokonaluje

- „za málo peněz hodně muziky“

- odpadá komplikovaná editace 

rozsáhlých dokumentů a tabulek 

Hlavní úskalí:

- prvotní časová investice do editace 

informací v systému (může být odpor)

- důležitá podpora vedení úřadu



z Více informací na: 

www.steti.cz

www.nszm.cz

www.dobrapraxe.cz

Děkuji Vám za pozornost!

Mgr. Ing. Miroslav Andrt    

politik ZM a MA21 Štětí

miroslav.andrt@steti.cz

tel.: 732 946 956

http://www.steti.cz/
http://www.nszm.cz/
http://www.dobrapraxe.cz/
mailto:miroslav.andrt@steti.cz

