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   ... Stav NSZM a celostátní akce  
       2012  



© NSZM ČR 3 

  

Projekt Zdravé město  
a místní Agenda 21 



Zdravá města,  obce, regiony v ČR  

2012 

102 členů NSZM (města, kraje, mikroregiony, obce) – 37% obyvatel ČR 



Zdravé město, obec, region, 
místní Agenda 21 

  

 = dlouhodobý  
 

SYSTÉM ZLEPŠOVÁNÍ  
 

/ nikoliv pouze dílčí aktivity !! / 

           



6 

Akreditované vzdělávání koordinátorůlů 
sdílení zkušeností a aktivní tréninky 

Hlinsko / Morav. Třebová / Prostějov  
jaro, léto, podzim 2012 



Pozvánka: 
Hlavní akce NSZM 2012 – I. pololetí 

 

Jarní Škola NSZM ČR 
28.-30. března 2012, Hlinsko 
 

Valná hromada NSZM + seminář 
24. dubna 2012, Jihlava 
 

Sekce NSZM: Strategické řízení 
10. května 2012, Praha 
 

Letní Škola NSZM ČR 
20.-22. června 2012, M.Třebová 
 
 
 



   ... DataPlán jako  

       celostátní databáze strategií 
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„Databáze strategií ČR“ 
  celostátní info-systém pro účely fondů EU 2014+ 

  

HSÚS 
ČR S3 S2 S1 S4 

Cíle 
Stav OP 

národní 
(vláda, minist., instit.) 

mezinárodní 
(EU, OECD) 

NUTS 2, 
kraje   

města, obce 
(místní, malé regiony)  

Regiony, obce, 
.nejlepší praxe 

Databáze 
strategií ČR 
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Databáze strategických dokumentů 
Třídění dokumentů dle tématu 
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Dokumenty dle témat 



Databáze strategických dokumentů 
Témata v dokumentech ministerstva 

http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/tematicky-prurez?tema=9. 13 
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http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/tematicky-prurez?tema=9.
http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/tematicky-prurez?tema=9.
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http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/tematicky-prurez?tema=9.
http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/tematicky-prurez?tema=9.
http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/tematicky-prurez?tema=9.
http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/tematicky-prurez?tema=9.


Zobrazení strategických dokumentů v Databázi  
„Schéma“ dokumentu 

http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/integrovany-operacni-program-pro-

obdobi-2007-2013?typ=mapa 14 
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Zobrazení strategických dokumentů v Databázi  
„Základní struktura“ dokumentu 

http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/narodni-strategicky-referencni-ramec-cr-

2007-2013?typ=struktura 15 
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Zobrazení strategických dokumentů v Databázi  
„Detailní zobrazení“ dokumentu 

http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/narodni-strategicky-referencni-ramec-cr-

2007-2013?typ=detail 16 
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Zobrazení strategických dokumentů v Databázi  
„Tabulkové zobrazení“ dokumentu 

http://databaze-strategie.cz/cz/MMR/strategie/narodni-strategicky-referencni-ramec-cr-

2007-2013?typ=tab# 17 
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Zobrazení strategických dokumentů v Databázi  
„Sloupcové zobrazení“ dokumentu 
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Zobrazení strategických dokumentů v Databázi  
„Jazykové verze“ – překlady do 30 jazyků 
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   ... DataPlán jako  

   nástroj pro strategické řízení 

   měst, obcí a regionů 



Databáze strategických dokumentů 
Portál České republiky 
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nové 

Veřejné prostředí DtP 
dataplan.info  

 



aktivity - rozpočet  

projekty  

operativa 

strategie 

té
m

a
ti
c
k
é
 o

b
la

s
ti
  

strategické / akční plánování 

komunitní                       expertní 

koncepce 

 komunitní  
koncepce 

 expertní  

D
o
k
u

m
e
n

ty
 

© NSZM ČR  

DataPlán NSZM  
Struktura info-systému 

indikátory  



DtP – úrovně využití  
0. 

- Komunitní plán /10P/ 
 

1. 

- KP + peníze 
 

2. 

- KP + peníze + odpovědnosti k jednotlivým aktivitám 

(+ indikátory) 
 

3. 

- KP + peníze + odpovědnosti k jednotlivým aktivitám 

- Strategický plán dtto 

(+ indikátory) 

(+ projekty) 
 

4. 

- KP -> Rozpočet (= peníze + odpovědnosti k položkám rozp.) 

- SP -> Rozpočet  
(+ indikatory) 

(+ projekty) 



   ... Ovládání DataPlánu  

       - interní editační prostředí 
          / „Terminál“ / 



Terminál - interní editační prostředí DataPlánu 
Vstup do terminálu 

25 

terminal.dataplan.info 



TERMINÁL - menu 

DtP terminál 



SUBJEKTY - nastavení 

DtP terminál 

   Návody/tipy pro správný postup 
 

- je nutné udržovat aktuální odkazy:  
web města 

   web ZM a MA21 
 

- je doporučeno zavést: 

    web strategických dokumentů 



   ... Ovládání DataPlánu  

       - interní editační prostředí 
          / „Terminál“ – „Nástěnka“ / 



NÁSTĚNKA 

DtP terminál 



NÁSTĚNKA – vkládání kampaní 

DtP terminál 

„editky“ 



   ... Ovládání DataPlánu  

       - interní editační prostředí 
          / „Terminál“ – „Subjekty“ / 



SUBJEKTY - nastavení 

DtP terminál 



SUBJEKTY - nastavení 

DtP terminál 

 Návody/tipy pro správný postup 
 

- osoba pro přístup do terminálu potřebuje: 
uživatelské jméno 

   e-mailovou adresu 
 

- osoba je v systému pouze 1x,  
je možné ji zařadit k více organizač. jednotkám 

 

- pokud se mění pracovník je možné 
přepsat „starého“ pracovníka 
 

- před případným smazáním osoby je nutné zjistit 
její vazby v DtP  



   ... DataPlán jako  

       stavebnice komunitního plánu 



STRUKTURA PLÁNU 

DtP – Komunitní plán 



OBLAST 

C Í L 

OPATŘENÍ  
(SKUPINA AKTIVIT) 

AKTIVITA 

SOUBOR AKTIVIT PODOBNÉHO DRUHU  
(„šuplíky“ kam přehledně skládáme 
aktivity) 

KONTRUKCE KOMUNITNÍHO PLÁNU 
Základní struktura plánu  



© NSZM ČR 
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OPATŘENÍ 
A.2.2 

OPATŘENÍ 
A.2.1 

OPATŘENÍ 
A.1.2 

OPATŘENÍ 
A.1.1 

CÍL A.2 

Komunitní plán – „stavebnice“ 
za využití DataPlánu 

CÍL A.1 

OBLAST A. 

PLÁN 



FORMULACE PLÁNU – viz Manuál 

CHYBY: 10P – Komunitní plán 



AKTUALIZACE PLÁNU 

DtP terminál 

 Návody/tipy pro správný postup 
 

- po každém Fóru zakládá NSZM pro město nový 
komunitní plán (klon, tj. kopie včetně všech vazeb)   
 

- není možné přepisovat „staré“ cíle, protože na 
sebe mají navázané aktivity k původnímu cíli 
a jsou zařazeny ke konkrétnímu tématu 
(vznikal by tak zmatek v DtP)  

 
 



AKTUALIZACE PLÁNU 

POSTUP: 10P – Komunitní plán 

PO FÓRU ZM 
 

- proběhne ověřovací anketa 10P 
- NSZM vytvoří klon (kopii) plánu 
- do 14 dnů po anketě  
        aktualizovat 10P do DtP 
 

PŘED FÓREM ZM 
 

- nejpozději 14 dnů před akcí doplnit  
   podrobné info k cílům 
   (tj. aktivity vč. financí)   



ROZSAH PLÁNU 

CHYBY: 10P – Komunitní plán 

„PRÁZDNÉ“ CÍLE 
 

- v plánu NEmají být „prázdné cíle“ 
   (kromě 10P) 
= je nutno tyto cíle dát do námětů 
 
„STARÉ“ CÍLE 
 

- po splnění cíle je možné cíl 
   z plánu zrušit 
  (doporučuje se zrušení projednat 
    s komisí, příp. s garanty) 



 

Petr Švec 
 

Národní síť Zdravých měst ČR 
 

E:   svec@nszm.cz 
M:  602 500 639 
W:  www.zdravamesta.cz 
 

Děkuji za pozornost ! 

KONTAKT 


