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Databáze strategií – národní systém 

MMR pro strategickou práci



SC 3.4. Zvýšit význam a kvalitu 
provádění strategického řízení v 
rámci koncepce 

• opatření Další rozvoj a 
implementace metod a nástrojů 
pro strategické řízení

Klientsky orientovaná 

veřejná správa ČR 2030 
Strategický rámec ČR 2030 

a jeho implementační plán

Podhoubí pro strategickou práci na MMR

oblast 6. Dobré vládnutí 

• SC 24. veřejné politiky jsou 

soudržné ve vztahu k cílům SR 

ČR 2030

• SC 25. tvůrci veřejných  politik  

mají kvalitní a snadno 

dostupná data a informace pro 

potřeby rozhodování

Metodika přípravy 

veřejných strategií



Elektronické nástroje strategické práce

MMR = gestor strategického řízení a plánování ve VS

metodická 

podpora
metodické 

nástroje

technické 

nástroje
strategické 

prostředí

vzdělávání

síťování



Databáze strategií

základní elektronický nástroj strategického řízení a plánování

k dispozici od roku 2012 (zřízena PSDS)

gesce MMR, správa NSZM

pravidelný rozvoj dle potřeb VS

knihovna i pracovní prostředí

vazba na Radu ESIF, RVVS a RVUR







Databáze strategií umožňuje

vyhledat a 

zobrazit 

evidovaný 

dokument 

(knihovna)





Databáze strategií umožňuje

zveřejnit dokument 

a informace o něm

vyhledat a 

zobrazit 

evidovaný 

dokument 

(knihovna)





Databáze strategií umožňuje

zveřejnit 

dokument a 

informace o 

něm

vyhledat a 

zobrazit 

evidovaný 

dokument 

(knihovna)

připravit 

dokument dle 

eMetodiky a 

navržených 

šablon









Databáze strategií umožňuje

zveřejnit 

dokument a 

informace o 

něm

vyhledat a 

zobrazit 

evidovaný 

dokument 

(knihovna)

připravit 

dokument dle 

eMetodiky a 

navržených 

šablon

připravovat dokumenty, generovat a 

doplňovat hodnotící zprávy, porovnávat 

dokumenty, řešit vazby mezi dokumenty 

atp.









Databáze strategií umožňuje

zveřejnit 

dokument a 

informace o 

něm

vyhledat a 

zobrazit 

evidovaný 

dokument 

(knihovna)

připravit 

dokument dle 

eMetodiky a 

navržených 

šablon

připravovat dokumenty, generovat a doplňovat 

hodnotící zprávy, porovnávat dokumenty, řešit vazby 

mezi dokumenty atp.

využívat dostupná data 

ČSÚ, ÚZIS, CENIA či MF 







Strategické mapy

• v rámci Databáze vznikly v roce 2016 strategické mapy 

resortů a krajů

• představují přehled strategických dokumentů dané instituce 

ve vztahu k působnostem, vč. vazby na zákony

• živé rozhraní = provazba do Databáze a ASPI

• jsou aktualizovány dle podnětů zástupců jednotlivých institucí 

či při doplňování dokumentů do Databáze







Budoucí směřování

• zajistit naplňování systému informacemi

• propojení na další systémy, čerpání dat 

a přenos informací

• prezentace informací, výstupů i 

samotných dat moderními způsoby

• podpora celého strategického cyklu 

(iniciace, tvorba, realizace, hodnocení, 

ukončení)



• nástroj pro tvorbu programu rozvoje obce (provede i realizací 

a hodnocením)

• využívaný zejména malými obcemi 

Aplikace ObcePRO

ANALÝZA 

STAVU 

VIZE A CÍLE

OPATŘENÍ A 

AKTIVITY

AKČNÍ PLÁN

KONTROLA 

PLNĚNÍ

HODNOTÍCÍ 

ZPRÁVA

TVORBA 

PRO

REALIZACE 

PRO
HODNOCENÍ 

PRO

www.obcepro.cz

http://www.obcepro.cz/


Jednotná forma a struktura dokumentů



Možnost využití statistických dat



Šablony a vzory dokumentů



Metodická a technická podpora uživatelů



Invence a brožury pro obce



Děkuji za pozornost
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