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1 VÝCHODISKA
Zpracování Komunikační strategie bylo realizováno v rámci projektu Zvýšení efektivity veřejné správy ve Zruči nad
Sázavou, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010083, spolufinancováno z Evropského sociálního
fondu.
Návrh Komunikační strategie (dále také „strategie“, „komunikační strategie“) byl zpracován v období březen - září
2020 a je důležitým nástrojem, který definuje základní atributy a vymezení komunikace především vně Městského
úřadu Zruč nad Sázavou. Dokument je proto validní k období roku 2021. Současně je předpoklad, že bude
Komunikační strategie podléhat nutnosti průběžného vyhodnocování a případné aktualizace. Pravidla práce
s dokumentem jsou nastavena v kapitole 4.2 Pravidla práce s dokumentem.
Strategie navazuje na Vstupní analýzu komunikace (dále také „vstupní analýza“), která je klíčovým východiskem jak
pro tvorbu strategie, tak pro návazný akční plán, jehož součástí bude posouzení proveditelnosti navrhovaných
opatření.
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Zruč nad Sázavou (dále také „MÚ Zruč nad Sázavou“ nebo „úřad“) nemá
v současnosti v oblasti strategického řízení žádný koncepční materiál pro řízení této klíčové oblasti, je zpracování
strategie nezbytné pro efektivní nastavení komunikace a je jedním ze základů pro řízení této oblasti ze strany města
i úřadu.
Detailní popis zadání a využitých metod a aktivit je obsažen v příloze č. 1.

1.1 DEFINICE KOMUNIKACE A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ
Komunikací naplňuje úřad a město své poslání a pomáhá s poskytováním veřejné služby veřejnosti. Komunikace
úřadu a města se týká primárně obyvatel města, nicméně platí, že tato skupina je poměrně široká, a je proto vhodné
ji v určitých případech (hl. v návaznosti na obsahy komunikace) více specifikovat.
Komunikaci lze standardně rozdělit na interní (komunikace dovnitř úřadu) a externí (komunikace směrem z úřadu
a města). Předmětem plnění je na základě zadání vytvoření komunikační strategie, která je zaměřená navenek. Toto
je typ komunikace, kterým se úřad/město prezentuje vůči vnějšímu okolí a právě na základě externí komunikace je
úřad a jeho zaměstnanci či samotné město a jeho vedení vnímáno ze strany občanů, a rovněž z jejich strany
nejčastěji posuzováno a hodnoceno.
Komunikace zabezpečuje primárně informační tok mezi úřadem / městem a veřejností, vytváří ale také pozitivní
obraz města, a to jak vůči občanům Zruče nad Sázavou, tak vůči obyvatelům celého regionu nebo návštěvníkům.
Pro kvalitní komunikaci je třeba optimální komunikační mix, který využívá všechny dostupné nástroje, které má
úřad / město k dispozici, a to s ohledem na to, co chceme komunikovat a na jakou cílovou skupinu jsou informace
zaměřené.
Pro efektivní, kvalitní a úspěšnou komunikaci úřadu / města je ale nezbytné, aby zaměstnanci úřadu měli správné
informace (vždy a včas). Každý zaměstnanec také musí vědět, jaké má v otázce komunikace zadané úkoly
a zodpovědnost. Zaměstnanci jako velvyslanci organizace musí mít dostatek informací, jen tak může být organizace
opravdu úspěšná. V tomto ohledu se tedy dostáváme částečně i ke komunikaci interní.
Na chování zaměstnanců mají vliv všechny komunikační aktivity úřadu i města, které od sebe tak nelze zcela oddělit.
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2 ANALÝZA KOMUNIKACE
Vstupní analýza komunikace (dále také „analýza“) je zcela klíčovým a nezbytným východiskem pro nastavení
a realizaci samotné Strategie. Právě poznatky získané v této části projektu budou sloužit jako základ k nastavení
Strategie a její následné implementaci.
Vstupní analýza komunikace úřadu byla zpracována v období březen – srpen 2020. Důvodem zpracování vstupní
analýzy komunikace je nezbytnost vytvořit základní / vstupní dokument, který popíše aktuální stav komunikace
Úřadu, a vytvoří tak základ pro tvorbu komunikační strategie a následného akčního plánu.
K provedení Analýzy byly využity řízené rozhovory s vybranými zástupci úřadu a města, dotazníkové šetření a sběr
dobré praxe u jiných samospráv v ČR. Sběr dobré praxe je stále populárnější přístup, jak realizovat změnu a zlepšení
fungování organizace a využívá praktických zkušeností, které se zdají být fungující a úspěšné někde jinde. Tento
přístup neformuluje abstraktní ideál, ale rozvíjí to, co skutečně bylo či je realizováno a opravdu se osvědčilo někde
jinde. Při tvorbě samotné Strategie se tedy využije benchmark (sdílení zkušeností a nejlepší praxe a identifikace
příležitosti ke zlepšení procesů a postupů na Úřadu) z obdobně velkých samospráv v ČR.
Analýza komunikace se primárně zaměřuje na následující faktory:


jak probíhá komunikace,



jak probíhá tok informací,



vymezení pravomocí a odpovědností v procesu komunikace,



co se komunikuje a jakým způsobem,



jaké nástroje jsou využívány,



jak vypadá komunikační proces a jeho pravidla,



jak je vnímána komunikace a její kvalita ze strany cílové skupiny.

2.1 OBSAHY KOMUNIKACE, CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY KOMUNIKACE
A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE A KANÁLY
Komunikace ve městech typu Zruče nad Sázavou probíhá ve 3 vzájemně provázaných oblastech:
Obrázek 1: Komunikace města Zruč nad Sázavou - schéma

Obsahy
komunikace

Cíle a cílové
skupiny

Komunikačí
nástroje
a kanály
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Z výše uvedeného důvodu není vhodné od sebe tyto 3 oblasti oddělovat, a proto jsou v rámci výstupu řešeny jako
součást jedné kapitoly. Neboť ale dochází k vzájemnému prolínání a případnému podřizování jednotlivých oblastí
těm ostatním v konkrétních situacích, musíme se v komunikaci strategicky zaměřit na otázky:


Chceme něco konkrétního sdělit?



Chceme sdělit něco nějaké konkrétní skupině?



Chceme komunikovat prostřednictvím nějakého komunikačního nástroje?



Apod.

Zcela typické tak může být, že:
1. Na základě obsahu, který chceme komunikovat, určíme cílovou skupinu (které je určen) a zvolíme vhodné
komunikační nástroje.
2. Na základě cílové skupiny, kterou potřebujeme oslovit, definujeme obsah, co chceme sdělit, a vybereme
vhodné komunikační nástroje.
3. Komunikačním nástrojům přizpůsobujeme obsahy (ne každý obsah je vhodný pro každý komunikační
nástroj), a rovněž může být komunikační nástroj vhodný pouze pro určité cílové skupiny.
S výše uvedenými věcmi je nezbytné pracovat a z toho důvodu je vhodné zopakovat, že triáda OBSAH vs. CÍLE /
CÍLOVÉ SKUPINY vs. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJ / KANÁL nelze nikdy zcela oddělit.

2.1.1 Obsahy komunikace
Obsahem komunikace je informace (sdělení). Obsah komunikace je proto stěžejním aspektem každé komunikace.
Úřad a město směrem k občanům komunikují veškerou svoji agendu, respektive ji komunikují odpovědní úředníci
za svoji gesci nebo političtí reprezentanti města.
Obsahy komunikace jsou tak z velké části podmíněny výkonem veřejné správy a poskytováním veřejné služby.
Z pohledu úřadu lze (nebo je dokonce nutné) komunikovat následující obsahy (jednotlivé obsahy se mohou
doplňovat nebo jsou spolu provázané):


Organizační členění úřadu.



Odborné agendy úřadu dle jeho odborů / útvarů.



Kontaktní údaje na zaměstnance úřadu.



Podporu v životních situacích obyvatelům – návody, formuláře, tipy / doporučení apod.



Povinné informování občanů plynoucí z legislativy nebo poslání úřadu jako orgánu veřejné správy
a vykonávající veřejnou službu.



Plánované akce, investice, záměry apod. ze strany úřadu.

Z pohledu města lze (nebo je dokonce nutné) komunikovat následující obsahy (jednotlivé obsahy se mohou
doplňovat nebo jsou spolu provázané):


Organizační členění samosprávy (zastupitelstvo, vedení města).



Kontaktní údaje na zástupce samosprávy (zastupitelstvo, vedení města, zaměstnanci městského úřadu).



Zápisy z jednání zastupitelstva, rozpočty města a rozpočtové výhledy apod.



Další povinné informace občanům plynoucí z legislativy nebo poslání úřadu / města jako orgánů veřejné
správy a vykonávající veřejnou službu.



Informace (vč. kontaktů apod.) o příspěvkových a zřizovaných organizacích.
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Plánované akce, investice, záměry apod. ze strany úřadu / města.
o

Plus zpětné zhodnocení – informování o výše uvedeném.



Informování o ad hoc situacích, které se týkají obyvatel města (případně vybraných cílových skupin).



Zajímavosti o městě (historie, specifikace, spolupráce s jinými městy, cestovní ruch apod.)

Z dotazníkového šetření plyne (viz příslušná kapitola), že lidé nejčastěji vyhledávají informace:


O městě, jeho službách a fungování (např. trávení voleného času, sociální a zdravotní služby, školství,
bezpečnost, parkování, aktivity pro seniory atd.) = 82,8 % respondentů vybralo tuto možnost.



O záměrech a plánech města do budoucna (např. plánované investice, opravy a záměry atd.) = 58,6 %
respondentů vybralo tuto možnost.



O úřadu (např. úřední hodiny, informace o odborech a jejich agendách, kontakty atd.) = 40,4 % respondentů
vybralo tuto možnost.

Přes 30 % respondentů poté v další otázce uvádí, že měli problém dohledat potřebné informace.
Výsledky z dotazníkového šetření tak v podstatě korespondují s obsahy, které by mělo město i úřad
komunikovat. V této oblasti lze konstatovat, že město / úřad komunikují obsahy, které požadují samotní
občané.
Otázkou zůstává vhodná volba komunikačního mixu, tj. především jakými nástroji jsou tyto obsahy
komunikovány a jestli se vhodně doplňují. Toto téma je více rozvedeno u každého komunikačního nástroje.
Otázkou je také, zda jsou informace dobře dohledatelné v jednotlivých nástrojích.
Nad rámec toho bude ještě cílem strategie vydefinovat i informace, jež mohou zaměstnanci úřadu
komunikovat směrem k veřejnosti nad rámec vlastní náplně práce. Tato záležitost v sobě skrývá pozitivní
potenciál, neboť úředníci se mohou stát nositeli a sdělovateli informací nad rámec jejich agendy, což může
zvýšit kredit úřadu v očích veřejnosti.

2.1.2 Cíle a cílové skupiny
Cíle komunikace:
•

Systematizovat komunikační nástroje (kanály) úřadu s klienty (občany) včetně zajištění zpětné vazby.

•

Poskytnout kvalitně a srozumitelně veřejnou službu občanům města.

•

Nabídnout občanům získat potřebné informace a vyřídit jejich potřeby na úřadu, pokud možno rychle
a bez velkých prodlení.

•

Dodržovat principy transparentnosti a otevřenosti úřadu směrem navenek.

•

Návštěvníkům úřadu poskytnout přívětivé a orientačně intuitivní prostředí úřadu, a to včetně slušného
a přátelského chování úředníků.

Cíle komunikace nejsou nikde formálně stanoveny, nicméně cíle vycházejí primárně z poslání. S ohledem na
další zjištění v analýze je možné konstatovat, že v tomto směru naplňuje úřad / město cíle komunikace
správně. Ke zvážení do návrhové části je nastavení dílčích, specifických cílů komunikace, kterých by mělo být
dosaženo nad rámec standardních cílů pramenících z podstaty subjektu veřejné správy. Tyto cíle mohou
vycházet např. ze SPRM a je třeba k nim vhodně přiřadit obsahy, cílové skupiny a nástroje.
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Cílové skupiny:


Občané města



Podnikatelé



Zástupci příspěvkových a zřizovaných organizací



Turisté



Specifické skupiny (senioři, rodiče s dětmi, studenti apod.)



Spolky, kluby apod.

Stejně jako u cílů není nastaven princip práce s cílovými skupinami, respektive město / úřad komunikují plošně,
tj. vůči občanům. Nedochází tedy k rozlišování obsahů (a případně volbě nástrojů) pro komunikaci vůči
konkrétním cílovým skupinám.
S ohledem na velikost města (menší samospráva do 5 tis. obyvatel) by ovšem nebylo vhodné komunikaci
z velké míry parcelovat dle cílových skupin. Do návrhové části se doporučuje nastavit základní pravidla
stakeholder managementu, se kterým by mohlo město dále pracovat (jde především o informování
a zapojování vybraných relevantních skupin k vybraným ad hoc tématům).

2.1.3 Komunikační nástroje
Komunikační nástroj je kanál, kterým se uskutečňuje přenos informace. Efektivní a úspěšná komunikace je založená
na důvěryhodnosti, jasném sdělení a správném zvolení komunikačních nástrojů (kanálů) a znalosti cílové skupiny.
Nástroje komunikace volíme až potom, co známe cílové skupiny a klíčová sdělení vůči nim. V tomto případě jsou
cílovou skupinou občané města Zruč nad Sázavou a ostatní veřejnost (turisté, podnikatelé atp.).
Je nutné přitom zohlednit způsoby, kterými daná skupina nejčastěji komunikuje, a pokusit se této skupině částečně
přizpůsobit. Každý z nástrojů má své výhody a nevýhody a je vhodný k různým účelům.
Na komunikační nástroj poté bývá navázán obsah komunikace i cíle a cílové skupiny. Pro město velikosti Zruče nad
Sázavou jde o standardní přístup.

2.1.4 Komunikace občana s městem / úřadem
Z pohledu občana (klienta) dochází ke komunikaci s úřadem, případně zástupci města nejčastěji níže uvedenými
způsoby (u jednotlivých nástrojů je uvedena četnost, jak ji vybrali respondenti v dotazníkovém šetření; respondenti
měli možnost vybrat více možností):


Telefon (v dotazníkovém šetření uvedlo tuto variantu 37,8 % respondentů).



E-mail (v dotazníkovém šetření uvedlo tuto variantu 29,6 % respondentů).



Osobní návštěva (v dotazníkovém šetření uvedlo tuto variantu 74,5 % respondentů).



Datová schránka (v dotazníkovém šetření uvedlo tuto variantu 3,1 % procenta respondentů.



Z přiložených komentářů se v rámci jednotek objevila ještě 2x odpověď Facebook – messenger.

Z výše uvedeného je zřejmé, že osobní návštěva zůstává nejčastějším způsobem, jak lidé komunikují s úřadem
a městem. Tato skutečnost je podmíněna faktem, že lidé, kteří potřebují skutečně něco vyřídit (na úřadu), jdou
záležitost vyřídit přímo.
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Následují poté kanály telefon a e-mail, jejichž role je rovněž nezanedbatelná.
Velmi okrajově je využívána možnost komunikace datovou schránkou – tuto skutečnost lze jednak přisuzovat tomu,
že přes datovou schránku je možné vyřizovat pouze formální záležitosti s úřadem, a navíc ještě pouze některé
agendy (především státoprávní agendy, které z velké části zajišťuje nadřazené ORP – Kutná Hora). Také je třeba
pracovat s faktem, že datovou schránku využívají ke komunikaci spíše podnikatelé a fyzické osoby zatím velmi
okrajově (toto téma souvisí obecně s elektronizací agend ve veřejné správě a není tak zcela v rukách města / úřadu
Zruč nad Sázavou).

Z pohledu dalšího potenciálu je tak vhodné dále pracovat a s oblastí:


Prostředí úřadu: Neustálá kultivace prostředí úřadu a rovněž značení a orientace v prostředí
městského úřadu. Jestliže cca ¾ respondentů uvádí, že vyřizují záležitosti s městem a úřadem
nejčastěji fyzickou návštěvou úřadu, jde o velmi podstatný komunikační motiv.
Z dotazníkového šetření plyne, že cca 70 % respondentů je s orientací a prostředím budovy městského
úřadu spokojena. Jedná se o velmi dobré hodnocení, nicméně je třeba dále pracovat s tím, že cca 20
% respondentů vidí rezervy pro zlepšení (cca 10 % neumělo tuto oblast ohodnotit).



Rozvoj a nastavení standardů telefonní a e-mailové komunikace (případně dalších interních
komuniakčních nástrojů): Jedná se o specifické druhy komunikace, které jsou v rámci českých
samospráv někdy podceňovány. Možností je provést formou tzv. mystery client (tzv. „tajné“ návštěvy)
vyhodnocení úrovně této komunikace a na základě závěrů z ní nastavit další rozvojový program
v oblasti komunikace pro zaměstnance úřadu a rovněž definovat další standardy telefonní a e-mailové
komunikace.



Rozvoj komunikačních dovedností zaměstnanců úřadu, kteří přicházejí do styku s klientem: Jedná se o
stálý proces, který by měl být součástí rozvoje úřadu jako takového. Z dotazníkového šetření plyne, že
66 % respondentů hodnotí pozitivně jednání úředníků (ochota, vstřícnost, snaha pomoci atp.), což je
opět velmi dobré hodnocení. Nicméně stejně jako u předchozích oblastí nelze opomenout, že cca ¼
respondentů vidí rezervy a hodnotila horšími známkami (3 – 5). Toto ukazuje skutečnost, že lze na
komunikačních dovednostech úředníků pracovat stále. U odbornosti úředníků, tj. schopnost odborně
pomoci / poradit bylo hodnocení velmi obdobné.
Poznámka: Mystery client by dokázal zhodnotit prostředí úřadu a orientaci v něm i komunikační
dovednosti úředníků v oblasti proklientského přístupu i schopnosti odborně poradit.
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2.1.5 Komunikace města / úřadu s občanem
Níže je provedena sumarizace všech komunikačních nástrojů, které jsou ve městě využívané.
Obrázek 2: Schéma komunikačních nástrojů města Zruč nad Sázavou


 ZRUČSKÉ NOVINY

 MOBILNÍ
APLIKACE

 VÝLEPOVÉ
PLOCHY
Nástroje
KOMUNIKACE

 ROZHLAS
 MOBILNÍ ROZHLAS
 SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 ÚŘEDNÍ DESKY
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2.1.6 Zručské noviny
Nejvíce lidí využívá jako zdroj informací zpravodaj Zručské noviny (téměř 80 %). Zpravodaj je vydáván redakční
radou města, a to jednou měsíčně. Vychází v nákladu cca 2 400 výtisků a je distribuován zdarma do každé
domácnosti ve městě. V elektronické podobě je také dostupný na webových stránkách města, kde je umisťován
ještě před samotnou fyzickou distribucí. Zpravodaj přináší zpravodajské, kulturní a sportovní informace,
vč. přehledu kulturních a společenských akcí, sociální informace a obsahuje také inzerci. Toto periodikum je
hodnoceno občany v kvalitě a obsahu nejlépe ze všech komunikačních nástrojů.
Základní popis nástroje:


náklad 2 400 kusů, distribuce do každé domácnosti, několik výtisků je k dispozici na vybraných místech ve
městě (pro turisty, návštěvníky MěÚ);



redakční rada je tvořena 7 členy, schází se jednou měsíčně, a to před uzávěrkou, která nastává pátý až šestý
den daného měsíce, kdy měsíčník vychází;



noviny vychází poslední pátek v měsíci (hotové z tiskáren a k dispozici k distribuci), distribuci zajišťuje místní
brigádník;



šéfka redakční rady (DPČ, zastupitelka) koordinuje činnost rady, rozděluje úkoly, vytváří plán na další
měsíce, shromažďuje příspěvky (zřízená e-mailová adresa), k dispozici má seznam stálých přispěvovatelů,
šéfredaktorka rozhoduje o konkrétních příspěvcích, zda budou otištěny (priorita – týkají se Zruče nad
Sázavou);



pro efektnější přehled jednotlivých témat je zavedena tabulka v MS Excel, kde se sledují primárně aktuality;



je snaha, aby aktuální informace vycházely v aktuálním čísle měsíčníku;



první a poslední stránka novin je barevná, sazbu dělá místostarosta města (trvá celý víkend), korekturu
jeden z radních, tisk probíhá v tiskárně v Kutné Hoře.

Obsah:


prioritou jsou aktuální informace o městě = základní informovanost, zápisy z jednání zastupitelstva, okénko
starosty;



na obsahu se významně podílí školy a místní spolky (Spolkový dům, sportovní organizace), kdy
šéfredaktorka shromažďuje jejich příspěvky a urguje v případě nedodání;



dále se zveřejňují příspěvky čtenářů k aktuální situaci;



nechybí inzerce, společenská kronika, fejetony či kalendář akcí;



1x ročně je zveřejňována tzv. zpráva starosty, kdy starosta města hodnotí uplynulý rok (co se udělalo apod.);



šéfredaktorka se rovněž snaží procházet informace z ORP Kutná Hora a vybírat témata týkající se Zruče nad
Sázavou.

Zhodnocení:
Jedná se o jeden z nejdostupnějších a nejlépe hodnocených komunikačních nástrojů města. Obsahově je měsíčník
velmi bohatý a celistvý. Nejkomplikovanějším prvkem je aktuálnost měsíčníku, kdy často není možné nejaktuálnější
informace předat v aktuálním výtisku. Tento problém je obvykle řešen pomocí Mobilního Rozhlasu. Redakční rada
o 7 členech funguje částečně na základě DPČ, částečně dobrovolně. Existuje snaha o minimalizaci nákladů (sazba,
korektura je řešena vlastními silami). Veškeré potřebné IT zařízení je charakteru osobního vlastnictví členů rady
(počítače, SW na sazbu atp.). Příležitostí může být oslovení mladší generace přispěvovatelů, což se v současnosti
nedaří, byť ze strany redakční rady je tomuto tématu věnována proaktivní pozornost. Zručské noviny se neustále
snaží zkvalitňovat svůj obsah a proces realizace – v posledních letech byly zavedeny pravidelné rubriky, byl vytvořen
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nový layout celého měsíčníku, byla přidána barva na první a poslední stranu či byla vytvořena e-mailová adresa
pouze pro sběr příspěvků do měsíčníku.
Možným tématem je nastavení cílené spolupráce s lokálními / regionálními deníky (Svoboda.info, Kutnohorský
deník), které by mohly informovat o novinkách a zajímavostech z města. Současná praxe je taková, že výše uvedené
deníky přejímají informace dle potřeby, ale nejde o cílenou a systémovou spolupráci s městem. Nicméně toto je
záležitost více propagace města a cestovního ruchu. Jde tak o zajímavý podnět ke strategii cestovního ruchu, která
se pro město v r. 2020 vytváří.

2.1.7 Internetové stránky města (web)
Webové stránky města jsou základním a jedním z primárních komunikačních nástrojů. Z pohledu občanů /
návštěvníků webu jsou spolu se Zručskými novinami nejvyužívanějším zdrojem informací o městě i úřadu (v
dotazníkovém šetření měly rovněž se Zručskými novinami nejlepší hodnocení z daných nástrojů). Tato skutečnost
odpovídá situaci i na jiných českých samosprávách.
Internetové stránky jsou primárně určeny k jednosměrné komunikaci (předávání / poskytování informací) a nejsou
využívány ke zpětné vazbě, sběru nápadů, podnětů apod. Město má historickou zkušenost s několika dotazníky /
anketami, které šly přes web, nicméně šlo o ad hoc situace, nikoli systémové nastavení zpětné vazby a komunikace
s občany.
Internetové stránky města prošly před cca 2 lety „rekonstrukcí“. Změna stránek byla provedena na základě
podkladů z google analytics, kdy byly vyhodnoceny oblasti, které jsou nejvíce navštěvovány a ty byly na nových
stránkách tzv. vypíchnuty.
Vlastní internetové stránky má i zámek města. Tyto stránky jsou určeny především turistům, je na ně však možné
„prokliknutí“ z hlavního webu.
Zajímavostí je, že na internetové stránky města (a zámku) se lze dostat přes QR kódy, které jsou umístěny v zámecké
zahradě.
Základní popis nástroje:


technicky jsou spravovány Odborem kultury, školství a sportu;



návštěvnost webu je cca 10 000 návštěv za měsíc, z hlediska sledování návštěvnosti během dnů, se od sebe
pracovní dny příliš neliší (menší návštěvnost je poté o víkendech);



nejvyšší návštěvnost je ve všední dny mezi 10-12 hodinou;



příspěvky sem mohou vkládat určení zaměstnanci odborů (Odboru kultury, školství a sportu a velmi
okrajově z Kanceláře starosty), za jednotlivé stránky nese odpovědnost vždy konkrétní osoba. Web
zastřešuje Odbor kultury, školství a sportu.

Obsah:


Internetové stránky jsou členěny do 4 hlavních kategorií (obsahy v těchto kategoriích odpovídají
standardních obsahům):
o

Město = informace o městě a jeho historie, informace o specifických tématech nebo pro specifické
skupiny, politické vedení města, projekty / dokumenty týkající se města.

o

Radnice = informace o úřadu, organizační struktura, kontakty na odbory, agendy, životní situace,
úřední deska, povinné informace plynoucí z legislativy apod.

o

Volný čas = kultura, sport apod.

o

Praktické informace.
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Velmi pozitivně lze hodnotit snahu na internetových stránkách řešit životní situace.
o

Problémové může být velké množství životních situací, které je na internetu rozebíráno, což může
ztěžovat přehlednost a orientaci z pohledu uživatele.

o

Do budoucna je podstatné, aby docházelo k aktualizaci návodů přes životní situace, případně
doplňování nových životních situací, které jsou pro občany (nebo podnikatele a další skupiny)
důležité. Tuto skutečnost je možné ošetřit pravidelným vyhodnocováním (např. 2x do roka)
s vedoucími odborů, kteří mají nejlepší přehled o tom, co lidé řeší a potřebují.

Součástí internetových stránek je kalendář akcí, který je přehledný a dobře viditelný ihned při příchodu na
internetové stránky.

Zhodnocení:
Pozitivně lze hodnotit změnu webových stránek, která proběhla před cca 2 lety. Stránky působí poměrně moderně
a přehledně. Z pohledu další správy webu je potřebné jednou za 3 – 4 roky provést inventuru stránek z pohledu:


Odpovídá vzhled aktuálním trendům?



Jsou na stránkách relevantní informace?



Jsou informace, které občané (případně jiní uživatelé) hledají snadno dostupné?



Nedošlo k tzv. zaplevelení stránek (zbytečné a nerelevantní obsahy)?

Internetové stránky dnes slouží k jednosměrné komunikaci, tj. jsou přes ně podávány informace občanům /
návštěvníků webu. Není tak využit částečný potenciál k nastavení pravidelné obousměrné komunikaci (např.
formou anket). V tomto směru nabízí ještě větší potenciál situace, kdy jsou internetové stránky propojeny
s Facebookem (na Facebooku jsou sdíleny obsahy z webu).
Tématem pro návrhovou část je elektronizace podkladů, tj. formulářů, které je možné umístit elektronicky na web
ideálně vždy pod danou agendu / životní situaci. Formuláře dnes na internetových stránkách jsou, ale jsou zde
poněkud schované (viz níže).
V záložce „Ostatní úřední informace“ jsou z pohledu občanů poměrně zajímavé informace, ale současně i velké
množství velmi okrajových informací. Sekce navíc není úplně přehledná. Úplně na jejím konci jsou podkladové
formuláře – běžný uživatel webu zde tyto podklady velmi těžko dohledává.
Některé informace, které jsou v této sekci, by si navíc zasloužily v ad hoc případech dočasné zvýraznění na hlavní
stránce (např. kotlíkové dotace).
Dalším tématem k revizi je oblast životních situací, zde se nabízí lépe oblast strukturovat. Současná struktura webu
nabízí základní oblasti (Bydlení, Cestování apod.); po rozkliknutí oblasti se musí uživatel zorientovat ve velkém
množství řádků / odkazů. Vhodnější by byl systém úrovňového rozbalování odkazů, tedy:


1. úroveň = hlavní oblasti, jak jsou dnes;



2. úroveň = pouze výčet pod-kategorií (př. v hl. oblasti Sociální zabezpečení se ukáže: Důchodové pojištění,
Dávky pro osoby se zdravotním postižením, Dávky pěstounské péče atd.);



3. úroveň = konkrétní situace se objeví, až když uživatel klikne na pod-kategorii.

Pokud se v dotazníkovém šetření objevily kritické připomínky respondentů, tak zazněly k nepřehlednosti a složité
orientaci na webu a že jsou informace ne vždy aktuální nebo těžko dohledatelné, vyhledávač neplní svoji funkci (šlo
o jednotlivé názory, ale nelze je brát úplně na lehkou váhu; v kontextu zjištění zpracovatele je navíc třeba
konstatovat, že některé věci na webu by si opravdu zasloužily trochu lepší zpřehlednění – viz níže).
Vzhledem k tomu, že 63 % respondentů v dotazníkovém šetření uvedlo, že využívá internetové stránky jako zdroj
vyhledávání, je třeba věnovat zefektivňování tohoto kanálu stálou pozornost.
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Zvážit lepší uchopení oblasti projektů na internetových stránkách, zejména z pohledu využití grafiky, lepšího
informování v čase, větší čtenářské přívětivosti textů (dnes hodně formální a dlouhý popis – nejsou hned v úvodu
zdůrazněny přínosy a výhody daného projektu) apod.

2.1.8 Úřední desky
Město disponuje standardními fyzickými úředními deskami a nově i elektronickou úřední deskou v průjezdu při
vchodu na úřad (od r. 2019). Tyto nástroje jsou určeny především k formálnímu informování a zveřejňování
povinných informací.
Poznámka: Ve 3 podřízených obcích existují fyzické nástěnky (nejde přímo o výlepové plochy), které si spravují
předsedové osadních výborů, a úřad s nimi případně řeší informace, které se na tyto nástěnky mají dát.
Základní popis nástroje:


nástroje doplňují komunikační mix;



svoji podstatou jde o jednosměrné komunikační kanály = informování uživatele.

Obsah:


formální komunikace (vyhlášky apod.);



povinně zveřejňované informace;



elektronická úřední deska je propojená s webem města.

Zhodnocení:
Nástroje fungují standardně.
Pozitivně lze hodnotit, že město začalo využívat elektronickou úřední desku, neboť tento nástroj umožňuje měnit
a poskytovat informace tzv. z kanceláře (není třeba jako u fyzických úředních desek, kdy se musí podklady
vytisknout a jít vyměnit, což znamená vždy určitou časovou prodlevu a náklady).
Díky této nové technologii bylo dosaženo nejen zjednodušení komunikace s občany, ale zároveň byly zefektivněny
pracovní procesy zaměstnanců. Digitální úřední deska se tak stala spolehlivým partnerem nejen aktérů výkonu
místní veřejné správy, ale především obyvatelů města.
Díky digitální úřední desce jsou automaticky aktualizované dokumenty k dispozici nepřetržitě a bez obavy ze
znehodnocení, respektive zásahu neoprávněnou osobou. Dochází k efektivnímu vkládání dokumentů, k úspoře
prostoru i času spojeného s povinným zveřejňováním informací.

2.1.9 Sociální sítě
Facebook města je primárně spravován de facto celou Kanceláří starosty, ale je bez konceptu a primárně slouží
k informovanosti návštěvníků o nejaktuálnějších tématech (překlápění zpráv z webu), často „krizových“ (výpadky
vody atp.). Facebook obecně patří mezi sociální média a dává prostor pro zásah mladších obyvatel a zvyšování
atraktivity města. Jako součást komunikačního mixu jeho význam neustále narůstá. Oproti tradičním médiím jsou
zde informace z mnoha zdrojů a proudí k mnoha uživatelům. Velkým rozdílem je také možnost okamžité zpětné
vazby, komentářů či jiného zásahu do obsahu. Současný stav ukazuje na „technické“ mezery ve využívání a do
budoucna je nástrojem, pomocí kterého lze úspěšně budovat image komunikujícího města.
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Základní popis nástroje:


facebookový profil spravuje celý odbor Kanceláře starosty, všichni pracovníci využívají svých osobních účtů,
které jsou na profil navázány (včetně pana starosty);



přístup má rovněž zřízený zástupce Technických služeb města, aby mohl reagovat na technické požadavky
uživatelů;



příspěvky závisí na libovůli správci, není řešen koncept, příspěvky jsou vkládány dle potřeby;



grafika, fotky – neexistuje manuál vizuální identity, plakáty na obecní akce vytváří externista, na Facebooku
jsou poté sdíleny;



nejsou využívány žádné funckionality, které „komerční“ stránka Facebooku umožňuje, není koncepčně
řešeno vyhodnocování a monitoring uživatelů (návštěvnost, cílové skupiny, dosah příspěvků atp.);



snaha o pro vazbu na informace na webových stránkách města (ty na facebookový profil odkazují).

Obsah:


jakékoli aktuální informace – obvykle „krizového charakteru“ (výpadek vody, elektřiny), obvykle předáváno
proklikem z Mobilního Rozhlasu;



existuje pouze pravidelná rubrika pana starosty – „co je ve městě nového“;



požadavky z chatu obvykle vyřizuje referentka, která zastřešuje oblast Facebooku, pro složitější dotazy jsou
svolávány porady;



tematicky zaměřené dotazy jsou předávány konkrétnímu správci, který má dané téma v gesci, pro urgenci
je správce osloven ještě telefonicky.

Zhodnocení:
Oficiální facebookový profil města sleduje necelých 1 000 uživatelů (např. neoficiální stránka skupiny s názvem
„Máme rádi Zruč nad Sázavou“ má přes 1 600 členů.). Profil byl založen 28. 11. 2017. Primární funkcí stránek je
sdělování aktuální informací. Příspěvky jsou vkládány téměř denně. Profil je živý, existuje snaha reagovat na dotazy
návštěvníků. Silnou stránkou je rozhodně rychlost reakce na např. havarijní situace. Do budoucna by bylo vhodné
zvážit spolupráci napříč dalšími profily, které se městu Zruč nad Sázavou věnují. Při vyhledání Facebook nabízí
několik profilů. Vlastní facebookový profil má např. i místní Spolkový dům či infocentrum Zruč nad Sázavou.
Dalším potenciálem je předávání informací pomocí specifických forem vhodných pro Facebook (jde o přístupy, které
nejsou nebo nemůžou být využity na internetových stránkách), jde především o:


Informování pomocí infografik, obrázků, piktogramů – tento přístup „oživuje“ způsob předávaných
informací. Znamená ovšem určité finanční náklady.



Informování pomocí videí – dtto.

Poznámka: Informování na facebookovém profilu města je v současné době příliš formální a často překlápí pouze
odkazy, zprávy z internetových stránek města. Toto nelze hodnotit z podstaty negativně (pořád jde o oficiální
facebook města / úřadu), nicméně se doporučuje obsahy oživovat méně formálními informacemi, jejich prezentací
a propojení s výše uvedenými nástroji (obrázky, grafika apod.). Facebook může rovněž sloužit k méně formální
komunikaci, čímž dojde k větší pestrosti pro uživatele, může jít např. o:


informování o zajímavostech města a okolí;



informace týkající se historie města a okolí;



informace o místních podnikatelých, spolcích, klubech apod.;



atd.
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Ostatní sociální sítě prozatím nejsou městem využívány. Na Facebooku jsou často sdíleny fotografie kulturních
či sportovních akcí, ale i např. investičních aktivit. Pro tento komunikační kanál by bylo vhodné využít např. sociální
síť Instagram.
Poznámka: Svůj instagramový účet má zámek ve Zruči nad Sázavou. Tento instragram je určen především pro turisty.
Zde se nabízí i vyšší propojení na facebook města.

2.1.10 Aplikace V OBRAZE
Aplikace V OBRAZE dnes funguje jako doplňující informační kanál, přes který město může poskytovat informace
občanům. Aplikace je zdarma ke stažení.
Do aplikace dodávají informace zaměstnanci infocentra, starosta města a určený zaměstnanec kanceláře starosty.
Základní popis nástroje:


mobilní aplikace fungující na mobilních telefonech fungujících na systému Android nebo IOS, tabletech;



aplikace nabízí jasně vyspecifikované oblasti možných obsahů (samotné obsahy dodává přímo město);



aplikace je ke stažení zdarma;



zdarma je i užívání aplikace ze strany města.

Obsah:


zprávy / aktuality pro občany;



informování o volnočasových, kulturních a dalších akcích;



záznamy z úřední desky;



galerie (fotografie).

Zhodnocení:
Možnost nabídnout občanům využití mobilní aplikace lze hodnotit pozitivně.
Obsahově vytváří aplikace duplicitní obsahy, které jsou již dostupné na jiných kanálech, což ovšem není nutně
nevýhoda. Jde tak o doplnění komunikačního mixu, kdy tento nástroj může využívat jiná / další cílová skupina než
např. web apod.
Výhodou je rovněž jednoduchost aplikace. Uživatel má jasně definované 4 okruhy obsahů, které může přes aplikaci
dostat.
Výše uvedený omezený obsahový rámec může být zároveň nevýhodou. Pro uživatele, kteří by řešili rádi většinu věcí
přes aplikaci, nenabízí dostatečný rozsah informací (pro uživatele je pak jednoduší si přes webový prohlížeč v mobilu
najet přímo na stránky města), rovněž nenabízí některé funkce jako jiná aplikace – Mobilní Rozhlas. Uživatel pak
nemá potřebu aplikaci využívat nebo je to pro něj matoucí (mít více aplikací).
Problémová může být i jistá duplicita informací s Mobilním Rozhlasem, který je rovněž založen primárně na principu
informování do mobilu (buďto přímo přes aplikaci nebo do emailů, které jsou dnes standardní funkcionalitou, která
je řešena přes mobil).
Možnosti řešení:
V1) Aplikace V OBRAZE i Mobilní Rozhlas nahradit jednotnou aplikací přímo pro město. Aplikace by mohla pro
uživatele zahrnout kompletní agendu města / úřadu do jedné platformy, což by bylo uživatelsky přívětivé, uměla by
z hlediska funkcionality vše, co umí současné dvě aplikace, a došlo by tak ke snížení současného počtu kanálů.
Rovněž by aplikace umožnila obousměrnou komunikaci (např. ankety, ale třeba i možnost hlášení závad a zasílání
námětů).
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Rizikovým aspektem nové aplikace je ale především již poměrně vysoká rozšířenost Mobilního Rozhlasu,
ve kterém je zapojeno přes 800 lidí, a rovněž již využívání aplikace V OBRAZE. Nahrazení novým nástrojem
by tak byl změnou a mohlo být problémové pro uživatele.



Nová aplikace by rovněž znamenala finanční náklady ve výši cca 100 tisíc.

Tato varianta se s ohledem na nákladnost i příliš překotnou změnu nedoporučuje.
V2) Provést upgrade aplikace Mobilní Rozhlas na aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko.
Velkou výhodou je, že nepůjde o změnu, ale pouze evoluci současného stavu.
Aplikace navíc pojí výhody dalších spřízněných aplikací.

2.1.11 Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas je platforma, přes kterou poskytuje město informace občanům, kteří se registrují do určeného
systému. Informace mohou občanům chodit do mobilní aplikace Mobilní Rozhlas (kterou je nutné si instalovat)
nebo do emailu (pokud si nechce občan instalovat aplikaci).
Mobilní Rozhlas funguje na bázi předvoleb, kdy uživatel nastaví, jaké typy informací chce z města dostávat a tyto
informace poté dostává. Nastavení je samozřejmě možné v průběhu času měnit. V září 2020 bylo do Mobilního
Rozhlasu Zruče nad Sázavou registrováno 880 uživatelů.
Ze statistik za první polovinu r. 2020 je patrné, že velký význam pro tento komunikační nástroj měla situace kolem
pandemie „Covid-19“:
Obrázek 3: Statistika nově registrovaných uživatelů do Mobilního Rozhlasu

Noví uživatelé v Mobilním Rozhlasu
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Z výše uvedeného grafu také vyplývá, že od 1. února do 30. září se do Mobilního Rozhlasu nově přihlásilo 307
nových unikátních uživatelů, což je velmi dobré číslo.
Město se snaží Mobilní Rozhlas a přihlášení k němu aktivně propagovat přes ostatní komunikační kanály – možnost
přihlásit se přes web, několikrát byly dány informace do tištěného zpravodaje, byly rozeslány informační emaily
atp.
Mobilní Rozhlas nahradil rozesílání informačních emailů, které byly po zavedení tohoto nástroje zrušeny.

Komunikační strategie Zruč nad Sázavou

17

Obrázek 4: Statistika celkového počtu rozeslaných sdělení přes jednotlivé kanály v rámci Mobilního Rozhlasu

Poznámka: V závorce u měsíců je uveden počet unikátních sdělení.
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Z výše uvedeného grafu lze vyčíst:


Forma SMS byla využita pouze v březnu a má vazbu na situaci okolo pandemie „Covid-19“.



Nejvyšší počet sdělení byl odeslán v březnu, dubnu a září. Jde o měsíce, které byly ze sledovaného období
nejvíce postižené pandemií „Covid-19“.
o



V březnu a dubnu a poté v září také bylo rozesláno nejvyšší množství informací (61, 57, 58).

Poměrně vysoký počet sdělení je možné sledovat i od června 2020. Tato situace obecně souvisí se zvyšujícím
se počtem uživatelů aplikace Mobilní Rozhlas. Lze tak usuzovat, že i mimo pandemické období bude celkový
počet sdělení růst, pokud bude zachován kolem 50.
o

Nízký počet v květnu je zapříčiněn i menším množstvím odeslaných informací (33).

Dalším důležitým ukazatelem je rovněž sledování poměru celkového počtu rozeslaných zpráv (přes všechny
kanály) a jejich přečtení, jak ukazuje graf níže:
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Obrázek 5: Graf srovnání odeslané zprávy přes Mobilní Rozhlas a přečtené zprávy
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Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že:


Počet reálných přečtení oproti rozeslaným sdělením poměrně výrazně osciluje. V některých měsících jde o
cca 1/2, v jiných o 1/3 až 1/4 (extrémním případem je srpen, kdy podíl přečtených sdělení klesl pod 20%).



Pokud by byl trend klesajícího počtu přečtených sdělení dlouhodobější, doporučuje se provést detailnější
inventuru se zaměřením – jaké zprávy se posílají (po stránce tématu a obsahu), mají lidé o tyto zprávy
stále zájem (možno vyzvat k aktualizaci oblastí, které chtějí lidé dostávat), jaké zprávy konkrétně nejvíce
lidé čtou apod.

Poznámka: Pokud by lidé dlouhodobě ztráceli zájem o čtení zpráv z Mobilního Rozhlasu, může to kanálu a jeho
přínosu potenciálně uškodit z hlediska relevantnosti a zájmu o něj jako informačního zdroje.
Základní popis nástroje:


obousměrný kanál (uživatel může informace přijímat, ale i vybrané typy informací předávat městu);



informace do mobilní aplikace vkládají zástupci Odboru kultury, školství a sportu (především věci z oblastí
volnočasových aktivit, cestovního ruchu apod.) a určený zaměstnanec kanceláře starosty (informace
z úřadu a další důležité informace, hl. témata týkající se služeb města, atd.);



podněty, náměty od občanů týkající se veřejného prostoru (nečistota, rozbité věci apod.) dostává vedoucí
Technických služeb, který věc vyřídí a následně informuje starostu, který informuje občana, který námět
podal;



možnost registrace přes web, přímo z aplikace nebo ručním importem z úřadu (velmi okrajové).

Obsah:


Různorodý obsah týkající se hlavně volnočasových aktivit, služeb města apod.



Možnost podávat náměty nebo informace do Mobilního Rozhlasu mohou i zástupci vybraných odborů. Tyto
náměty předávají zaměstnancům Odboru kultury, školství a sportu nebo zaměstnanci z Kanceláře starosty
(viz výše).

Zhodnocení:
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Nahrazení informačních emailů službou Mobilní Rozhlas, která má širší škálu využití, a rovněž ji lze mít jako aplikaci
v mobilu, bylo ze strany města správným krokem.
Číselná řada nových uživatelů z r. 2020 ukazuje, že zájem o mobilní aplikaci může vedle klasické propagace posílit
především mimořádná událost, který má dopad na celé město (případně na jeho velkou část) jako byla v březnu
eskalace tématu okolo pandemie „Covid-19“.
Od února do září 2020 vzrostl počet uživatelů Mobilního Rozhlasu o více než 300, což je velmi dobré číslo. Ukazuje
se tak, že o Mobilní Rozhlas je zájem a má svoje místo v komunikačním mixu.
Doporučuje se zachovat princip průběžné propagace nástroje a rozšiřování o jeho povědomí mezi lidmi.
Velkou výhodou tohoto kanálu je obousměrná komunikace, kde přes aplikaci může občan posílat náměty městu.
Potenciál leží v tématu posílení participace obyvatel a zpětné vazby. Mobilní Rozhlas může být jeden z důležitých
nástrojů, přes který město informuje občany o určitých záměrech, a poté žádá jejich názor a zpětnou vazbu na tento
záměr (formou ankety, účasti na jednání apod.).

2.1.12 Rozhlas
Rozhlas je standardní nástroj, přes který jsou občané informováni přes pevně instalované tlampače po městě.
Výhodou je, že informace z rozhlasu jsou nejen ve městě, ale i v přilehlých vesnicích, které pod město spadají.
Výhodou je rovněž informování v čase, tj. kdy je informace sdělena, tak ve stejný čas ji může obyvatel slyšet. Pokud
občan hlášení z rozhlasu neslyší v daný čas, tak si může hlášení přehrát zavoláním na telefonní číslo 722 974 310.
Je také možné přímo z mobilu vyhlásit informace, což má výhodu obzvláště v případech, kdy je přerušena dodávka
elektřiny a nebylo by možné hlásit přes rozhlasovou ústřednu. Výhodou je, že je možné z telefonu vyhlásit
v podstatě odkudkoliv.
Rozhlas slouží svoji povahou jako podpůrný komunikační kanál, tj. jsou přes něj dávány hlavně informace, které jsou
dostupné i na jiných kanálech anebo informace, které se musí hlásit v daný čas.
Hlášení probíhají pravidelně v 16 hod. ve všední dny (úmrtí se hlásí ve 14 hod.) nebo dle potřeby.
Rozhlas je také prostředkem informování v krizových situacích a problémech (např. povodně). V této věci má svoji
nezastupitelnou roli.
Základní popis nástroje:


Fyzická zařízení ve Zruči nad Sázavou a přilehlých vesnicích, přes které jsou hlášeny různé informace.

Obsah:


Velmi různorodý (úmrtí; přerušení dodávek elektřiny, vody, konání trhů a různých akcí, uzavření ordinací
lékařů, veřejnost – např. podnikatelé mohou nechat vyhlásit potřebné informace).

Zhodnocení:
Velmi důležitý kanál mající vztah ke krizovému řízení.
Role kanálu bude vždy omezena možností informovat v čase.
Podstatné je udržovat a zachovat kvalitu jednotlivých tlampačů.

2.1.13 Výlepové plochy
Výlepové plochy jsou komunikační nástroj, který slouží k informování občanů prostřednictvím několika vymezených
fyzických stojanů v určených lokalitách. Informování probíhá formou tištěných plakátů.
Samotný výlep probíhá 2x týdně a zajišťují ho technické služby. Zadání na výlep mohou dávat zaměstnanci úřadu
(nejčastěji Odbor kultury, školství a sportu) nebo zástupci volnočasových aktivit. Výlepové plochy mají ze své
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podstaty především propagační formu – informovat o nějakém záměru, akci (kulturní, sportovní, setkání apod.)
nebo čistě komerční sdělení.
Základní popis nástroje:


Fyzická zařízení ve Zruči nad Sázavou a přilehlých vesnicích, přes které jsou sdělovány různé informace.

Obsah:


Velmi různorodý - dle potřeby a žádosti zadavatele (úřad do obsahu vylepovaných věcí vůbec nezasahuje,
pokud nejde samozřejmě o výlep, který dává přímo úřad – poté si úřad sám připravuje grafiku i samotné
plakáty, které předává technických službám).

Zhodnocení:
Výlepové plochy fungují standardně. Jejich úlohou je především propagace městských i soukromých akcí, setkání
apod.
Tématem do budoucna může být vizuální vzhled výlepových ploch.

2.1.14 Ostatní nástroje
Informační tabule
Nástroje určeny primárně pro turisty. Ve městě jsou 3 mluvící panely (v jazykových modifikacích):


1 panel tzv. „klikotoč“ (uživatel zatočí klikou a informační tabule začne mluvit),



1 panel je na zámku,



1 panel je na náměstí.

V prostředí města jsou i fyzické bannery se zajímavostmi – opětovně určeno pro turisty.
Informační reportáže
Ad hoc připravené reportáže spíše propagačního charakteru o městě a jeho zajímavostech. Přidanou hodnou je
profesionálně zpracované video, které je možné využít při propagaci města, např. na You Tube.
Město má takto natočeno několik desítek reportáží od TV Čáslav. (Dnes jsou reportáže od TV Čáslav točeny hlavně
k propagaci zámku, jeho expozic a okolí.)
Veřejná projednání
Nástroj ad hoc využívaný při projednávání zásadních věcí ve městě nebo v dané lokalitě, případně při tvorbě
klíčových dokumentů (strategický plán, územní plán).
Turistické informací centrum
Lze vnímat jako informační kanál sui generis. Primárně určeno pro informování návštěvníků města / turistů.
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2.2 KOMUNIKAČNÍ PROCESY
Komunikační proces ve vztahu k interní komunikaci lze charakterizovat jako průběh komunikace uvnitř organizace.
Proces se poté skládá z 5 atributů:
1.
2.
3.
4.
5.

Sdělovatel1 = osoba (může jít o skupinu, tj. více osob), která odesílá sdělení (informaci)
Sdělení2 = informace (zpráva / oznámení), která je sdělována a má vždy vlastní obsah a formu
Adresát3 = příjemce, kterému je sdělení určeno
Nástroj4 = prostředek, kterým je sdělení předáváno
Zpětná vazba = specifický nástroj, kterým dostává sdělovatel zpět informaci, že obdržel sdělení

Obrázek 6: Schéma komunikačního procesu

Schéma: Proces
komunikace

Komunikační proces a jeho dodržování je základním předpokladem fungování komunikace. Na městském úřadu ve
Zruči nad Sázavou běží proces často intuitivně a na základě zaběhlé praxe, žádné interní směrnice nebo dokumenty
toto nedefinují. Nastavení procesu komunikace je tak chápáno jako velká příležitost při tvorbě samotné Interní
strategie, která bude na Analýzu navazovat. Nastavení základních parametrů procesu by mělo usnadnit, zpřehlednit
a zefektivnit komunikaci uvnitř úřadu do budoucna.
S komunikačním procesem rovněž souvisí jasné určení rolí, kdo, co a jakým nástrojem komunikuje, respektive
sděluje adresátovi.
Městský úřad ani město Zruč nad Sázavou nemá popsané žádné komunikační procesy do podoby procesních
karet nebo flowchartů. Vzhledem k velikosti městského úřadu a města však není nutné mít tyto procesy
popsané.
Procesy běží často na základě zaběhlé praxe a jsou de facto vykonávány „několika“ lidmi, kteří sedí v jedné
budově a kteří si vzájemně informace předají. Rizikem tak může být případný odchod některého ze
zaměstnanců a narušení zaběhlé praxe – to by mohla být komplikace buď pro stávající „účastníky“ procesů
nebo nového zaměstnance. S ohledem na velikost města / úřadu však nejde o riziko vysokého charakteru.

1 Používá se i termín odesílatel sdělení, komunikátor atd.
2 Používá se i termín zpráva, komuniké atd.
3 Používá se i termín příjemce, posluchač atd.
4 Používá se i termín kanál, prostředek pro zprávu atd.
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2.3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
V rámci projektu vytvoření komunikační strategie bylo provedeno mezi obyvateli města Zruč nad Sázavou
dotazníkové šetření, jako jeden z podkladů k tvorbě analýzy komunikace, která je nezbytným základem pro
vytvoření samotné strategie. Některé výsledky z průzkumu již byly načrtnuty v předchozích kapitolách. Tato kapitola
se mu ovšem věnuje samostatně a detailněji.
Občané měli možnost dotazník vyplnit elektronicky. O dotazníkovém šetření byli informováni na oficiálních
webových stránkách města a Facebooku, kde byly také elektronické odkazy na veřejnou adresu dotazníku. Zároveň
bylo možné dotazník vytisknout, vyplnit a umístit do sběrných boxů, které byly k dispozici od 19. 8. 2020
v informačním centru v průjezdu zámku, ve vestibulu spolkového domu a v kanceláři starosty.
K vyplnění dotazníků měli občané Zruče nad Sázavou prostor od 17. 8. 2020 do 23. 9. 2020 a kompletně jej vyplnilo
100 obyvatel. Z počtu vyplněných dotazníků je vidět, že obyvatelé Zruče nad Sázavou mají zájem o dění ve městě,
a zároveň nepociťují silnou nespokojenost.
Občané zodpovídali anonymně a dobrovolně 13 otázek, které byly zaměřeny na četnost a důvod návštěv na úřadě,
spokojenost s orientací v budovách úřadu, dostatečnost informací o dění a změnách na úřadu, informační
zdroje/komunikační kanály, dohledatelnost potřebných informací, úřední hodiny, odbornost a přístup zaměstnanců
úřadu atd. Byl zde také prostor pro návrhy, podněty nebo komentáře, které pomáhají lépe pochopit danou odpověď
a lépe interpretovat výsledky.
Níže je uvedeno hodnocení všech otázek včetně slovních komentářů.

Obrázek 7: Statistika dotazníkového šetření:

492

100

23

369

20,3 %

Počet návštěv

Počet
dokončených

Počet
nedokončených

Pouze zobrazení

Celková úspěšnost
vyplnění dotazníku

Historie návštěv (17. 08. 2020 - 23. 09. 2020)

Počet návštěv (492)

Počet dokončených (100)
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Celkem návštěv

Pouze zobrazeno (75 %)

Zdroje návštěv

Čas vyplňování dotazníku

Přímý odkaz (100 %)

1-2 min. (4 %)

Nedokončeno (4,7 %)

2-5 min. (55,0 %)

Dokončeno (20,3 %)

5-10 min. (20 %)
10-30 min. (19 %)
>60 min. (2 %)

Věk
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

18 - 30

17

17,3 %

31 - 40

29

29,6 %

41 - 50

22

22,4 %

51 - 60

12

12,2 %

60 a více

18

18,4 %
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Otázka č. 1: Jak často vyřizujete záležitosti na odborech městského úřadu?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Minimálně jednou za 14 dní

5

5,1 %

Minimálně jednou za měsíc

4

4,0 %

Minimálně jednou za 6 měsíců

20

20,2 %

Minimálně 1x za rok

55

55,6 %

Dle potřeby

15

15,2 %

Otázka č. 2: Jakým způsobem nejčastěji komunikujete při vyřizování záležitostí s městským úřadem?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Telefon

37

37,8 %

Email

29

29,6 %

Osobní návštěva

73

74,5 %

Datová schránka

3

3,1 %

Jiné - uveďte

4

4,1 %
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Otázka č. 3 Jak jste spokojen/a s orientací včetně značení v budově městského úřadu?
1
Odpověď

40 (40,8 %)

2
29 (29,6 %)

3
12 (12,2 %)

4
7 (7,1 %)

5

Nevím

1 (1,0 %)

9 (9,2 %)

Otázka č. 4: Máte dostatečné informace o plánech, dění a změnách ve městě a jeho úřadu?
1
Odpověď

29 (29,3 %)

2
33 (33,3 %)

3
25 (25,3 %)

4
9 (9,1 %)

5

Nevím

3 (3,0 %)

0

Otázka č. 5: Jaký druh informací Vám ze strany města nebo městského úřadu chybí?
Náměty se týkaly především:


Zlepšit informování o plánech a záměrech města a úřadu.



Zlepšit technický stav městského rozhlasu v některých lokalitách.



Zvýšit počet informací na Facebooku města.



Posílit princip zpětné vazby od občanů.

Otázka č. 6: Jaké informační zdroje o dění ve městě a na městském úřadu využíváte?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Zručské noviny

79

79,8 %

Internetové stránky města

60

60,6 %

Fyzická nástěnka na úřadu a informační panely po městě

12

12,1 %

Elektronická úřední deska

17

17,2 %

Přímá komunikace se zástupci města nebo úřadu - telefon, email, osobní jednání / dotazování

14

14,1 %

Rozhlas

35

35,4 %

Mobilní Rozhlas (sms)

56

56,6 %
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Facebook a sociální sítě

52

52,5 %

Jiné - uveďte

0

0%

Otázka č. 7: Jaké typy informací nejčastěji vyhledáváte o městě nebo jeho úřadu?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

82

82,8 %

Informace o záměrech a plánech města do budoucna (např. plánované investice, opravy a záměry atd.)

58

58,6 %

Informace o politických zástupcích města (např. informace a kontakty na zastupitele, usnesení z jednání rady a

12

12,1 %

Informace o úřadu (např. úřední hodiny, informace o odborech a jejich agendách, kontakty atd.)

40

40,4 %

Jiné - uveďte

1

1,0 %

Informace o městě, jeho službách a fungování (např. trávení voleného času, sociální a zdravotní služby, školství,
bezpečnost, parkování, aktivity pro seniory atd.)

zastupitelstva atd.)
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Otázka č. 8: Jak hodnotíte možnost dohledat potřebné informace, které jste potřebovali?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Vždy a snadno jsem dohledal/a, co jsem potřeboval/a.

19

19,2 %

Téměř vždy jsem vše našel/našla bez problémů, ačkoli to chvíli trvalo.

49

49,5 %

Občas se mi stalo, že mi vyhledání informací trvalo dlouho nebo jsem je vůbec nedohledal/a.

24

24,2 %

Stává se mi poměrně často, že hledáním potřebných informací trávím hodně času nebo je vůbec

7

7,1 %

nedohledám.

Otázka č. 9: V případě, že se Vám nedařilo potřebné informace dohledat nebo jste je hledal/a příliš dlouho,
uveďte prosím důvody, proč tomu tak podle Vás bylo.
Náměty se týkaly především:


Zlepšit přehlednost internetových stránek a dohledatelnost informací na nich.



S předstihem více informovat o záměrech a plánech města a úřadu.

Otázka č. 10: Jak hodnotíte kvalitu a obsah informací, které poskytují následující komunikační kanály?
1

2

3

4

5

Nevím

Zručské noviny

33 (33,3 %)

31 (31,3 %)

22 (22,2 %)

5 (5,1 %)

5 (5,1 %)

3 (3,0 %)

Internetové stránky města/městského úřadu

28 (28,3 %)

35 (35,4 %)

18 (18,2 %)

8 (8,1 %)

4 (4,0 %)

4 (4,0 %)

Výlepové plochy

15 (15,2 %)

23 (23,2 %)

22 (22,2 %)

7 (7,1 %)

5 (5,1 %)

23 (23,2 %)

Úřední desky v prostorách budov úřadu a ve

17 (17,2 %)

28 (28,3 %)

8 (8,1 %)

5 (5,1 %)

3 (3,0 %)

32 (32,3 %)

Mobilní Rozhlas (sms)

40 (40,4 %)

18 (18,2 %)

9 (9,1 %)

7 (7,1 %)

5 (5,1 %)

18 (18,2 %)

Facebook a sociální sítě

29 (29,3 %)

22 (22,2 %)

9 (9,1 %)

6 (6,1 %)

5 (5,1 %)

22 (22,2 %)

městě
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Otázka č. 11: Jaká je dle vašeho názoru celková produktivita a efektivita práce na městském úřadu?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Dobrá

32

33,3 %

Spíše dobrá

55

57,3 %

Spíše špatná

7

7,3 %

Špatná

2

2,1 %

Otázka č. 12: Jak jste obecně spokojen/a s odborností úředníků? (Dokáží pomoci, poradit, odkázat, na koho se
obrátit atp.)
1
Odpověď

29 (30,2 %)

2
31 (32,3 %)

3
16 (16,7 %)

4
8 (8,3 %)
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Nevím
8 (8,3 %)
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Otázka č. 13: Jak jste obecně spokojen/a s přístupem úředníků v jednání s Vámi? (Ochota, vstřícnost, snaha
pomoci atp.)
1
Odpověď

34 (35,8 %)

2
32 (33,7 %)

3
14 (14,7 %)

4
7 (7,4 %)

5
2 (2,1 %)

Nevím
6 (6,3 %)

Otázka č. 14: Zde můžete uvést Vaše náměty či připomínky, co byste doporučili městu a městskému úřadu zlepšit,
rozvinout v oblasti komunikace, transparentnosti, fungování vůči občanům.
Náměty se týkaly především:


Informovat občany s předstihem o plánovaných akcích a aktivitách.



Vysvětlovat lépe záměry a plány města (proč, jak apod.).



Zvýšit aktivitu a zásahy městské policie ve městě.



Zajímat se více o názory občanů – zpětná vazba.



Zlepšit fungování / proklientský přístup na některých agendách na úřadu.



Posilovat komunikační dovednosti úředníků a jejich proklientský přístup.

2.3.1 Závěry a doporučení
Z provedeného šetření lze vyvodit následující závěry a doporučení.
 U komunikace města vůči občanům obecně převažuje spokojenost.
 Zručské noviny hodnotili občané nejlépe ze všech komunikačních nástrojů, a to jak z hlediska kvality, tak
i obsahu a celkově jsou občané s tímto měsíčníkem spokojeni. Připomínka, která několikrát zazněla, směřovala
na požadavek více informovat dopředu. Občané očekávají, že získají informace k jednotlivým krokům města.
Zejména se jedná o informace o tom, co bude, nikoliv o tom, co bylo.
 Webové stránky města jsou druhým nejvíce používaným zdrojem informací (a stejně jako Zručské noviny patřily
v dotazníkovém šetření k velmi dobře hodnoceným nástrojům ze strany respondentů). Jde o standardní praxi,
neboť webové stránky jako jediný kanál na samosprávě sdružují de facto veškeré informace o samosprávě, úřadu
i životě ve městě.
Z pohledu ostatních podobně velkých samospráv patří webové stránky k lepšímu průměru (z pohledu designu i
z pohledu přehlednosti). Potenciál je možné detekovat v dílčích oblastech / sekcích webu. Dílčí změny webu jsou
však poměrně snadno řešitelné a pomohou zlepšit uživatelskou přívětivost webu.
Úřad může využít web také jako zdroj zpětné vazby (ankety, formuláře atd. = ideálně propojení s Mobilním
Rozhlasem), kdy přes webové rozhraní umožní občanům více se zapojit do spolurozhodování. Pravidelné
vyhodnocování návštěvnosti webu pomůže úřadu získat další cennou zpětnou vazbu. Oddělení nebo jeden
vyhrazený pracovník pak musí mít takovou pozici, aby věděl o všech informacích, které jsou uveřejňovány.
Tyto principy mohou být rovněž aplikovány na facebookový profil města, který je čím dál tím více využíván,
a prostředí Facebooku je pro tyto metody velmi vhodný.
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 Hlavní zmiňované nedostatky v komunikaci jsou včasné informování o plánovaných záměrech, investičních
a kulturních akcích, výběrových řízeních nebo veřejných zakázkách, dále potřeba větší transparentnosti, větší
možnost zapojení občanů do rozhodovacích procesů nebo lepší dohledatelnosti některých informací. Jedním
z cílů strategie bude dostat potřebné informace k lidem – zde bude nejvhodnější provést úpravy webových
stránek. Dalším nástrojem, který v této oblasti pomůže, je e-mailing (viz níže).
 Odbornost a přístup úředníků jsou obecně hodnoceny velmi dobře. Více než 60 % občanů je hodnotí známkou
1-2 (hodnocení jako ve škole). Výtky směřovaly pouze za konkrétními úředníky.
 Občané často zmiňovali, že by rádi byli informováni o dění ve Zruči nad Sázavou včas. Řešením může být
e-mailing (e-mailový zpravodaj, e-newsletter), tedy hromadné rozesílání e-mailových zpráv na databázi
příjemců. Může se jednat např. o rozesílání newsletteru, důležitých oznámení, kulturních a sportovních akcí,
tiskových zpráv, výběrových řízení, a to na základě požadavků občanů (vyberou si pouze ten typ informací,
o které mají zájem). Tento nástroj pomůže také dostat potřebné informace k lidem. V současnosti je pro klíčové
informace využíván i sms Mobilní Rozhlas, který je využíván částí obyvatelstva,5 nicméně v tomto případě jde
o nástroj, který předává pouze základní informační sdělení. Jinými slovy, do sms zprávy se nevejde vše.
 Orientace v budovách a dostupnost úřadu je hodnocena nadprůměrně pozitivně.

5 V dotazníkovém šetření uvedlo tento zdroj 55 % respondentů, jde tak z pohledu účastníků dotazníkového šetření o důležitý
kanál. (Tento údaj samozřejmě neznamená, že je využíván 55 % obyvatel.)
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2.4 PESTLE ANALÝZA
PESTLE model je analytický nástroj strategického managementu, který se soustředí výhradně na identifikaci
vnějších, a to především makroekonomických podmínek organizace. Důkladná identifikace a následná analýza
umožňuje posoudit, jaké faktory mají vliv na organizaci v současnosti a jaké budou mít vliv v budoucnosti. Efektivita
využití metody PESTLE tedy souvisí s obecnou poznatelností a možností predikce vývoje jednotlivých faktorů.
Zkratka PESTLE je akronymem pro jednotlivé oblasti vlivů této metody:
P – politické vlivy,
E – ekonomické vlivy,
S – sociální vlivy,
T – technologické vlivy,
L – legislativní vlivy,
E – environmentální vlivy.6
Cílem PESTLE analýzy v rámci Komunikační strategie Města Zruč nad Sázavou je posouzení jednotlivých vlivů
v kontextu dopadů komunikace vůči jednotlivým cílovým skupinám. Popis jednotlivých oblastí analýzy v kontextu
města Zruč nad Sázavou by měl být podrobně popsán v rámci zastřešujícího strategického dokumentu. Níže jsou
tedy uvedeny pouze základní/shrnující údaje za konkrétní oblasti a jsou vytipovány jednotlivé faktory, které se
přímo dotýkají tématu „komunikace“.

2.4.1 Politické vlivy
V rámci politických faktorů se posuzuje stabilita konkrétního politického prostředí, změny systému, změny ve
vládních prioritách, zavedení nových iniciativ, změny obchodních předpisů nebo zdanění. To může zahrnovat změny
v pracovních zákonech, v zákonech o ochraně spotřebitele, změny v environmentálních předpisech, daních,
obchodních omezeních nebo reformách či požadavcích na zdraví a bezpečnost. Mezi další fenomény patří
i vytvoření globálních subjektů, jako je např. Evropská Unie, které daly vzniknout jednotným předpisům, kterými se
řídí jednotlivé členské země.
Politické vlivy působící na oblast komunikace ve městě Zruč nad Sázavou


Politická stabilita místní komunální scény - lokální politická kultura ve smyslu vzorců politického chování
a hodnocení politických jevů nabývá v malých a středně velkých obcích specifické podoby. V tomto typu
obecních samospráv se lze zpravidla setkat s více konsensuálním přístupem politických aktérů
v rozhodovacích procesech. Poměrně vysokou roli v případě malých obcí hraje prizma odporu k tzv. „velké“
politice. Tyto znaky vytvářejí příhodné podmínky pro působení nezávislých kandidátů či jejich sdružení na
úkor celonárodně etablovaných politických stran.
Nezpochybnitelným významem v soudobé české komunální politice disponují nezávislí kandidáti, jejichž
vysoký počet determinuje spolu s politickou kulturou právě převaha malých obcí. Tento jev se projevil již
v prvních svobodných komunálních volbách po pádu skomírajícího byrokraticko-autoritářského režimu KSČ,
jež proběhly v listopadu 1990.
o

6

Analýza

současné

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – od roku 2010 vede město Zruč nad Sázavou sdružení
nezávislých kandidátů, které opakovaně vyhrálo volby v letech 2010, 2014, 2018. Stávající vedení
města tak má výhodu delšího funkčního období pro realizaci jakýchkoli komunikačních opatření,

a

možnosti

budoucí

projektové

spolupráce

[online].

Brno:

AQE

advisors,

2013

[cit.

2017-07-25].

Dostupné

z:

https://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=223121&TypeID=7
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nastavení systému, pravidel a hlavně linie komunikace. Vedení má možnost definovat cíle, na které
se chce z hlediska komunikace (jak vnitřní, tak vnější) zaměřit, a má možnost rozhodnout, jak chce
na veřejnost působit.


Region jako entita ekonomické aktivity - města jako součásti krajských územních celků si vytváří místní,
lokální politiky dle svého zájmu a rozhodují o alokaci finančních prostředků na ty oblasti, které jsou pro ně
významné. Řídí se národními politikami a strategiemi, které jsou odvozeny od evropských strategických
záměrů. Stejně tak jsou řízeny regiony, které odvíjí svou činnost a zaměření podle národních a evropských
oblastí.
o



Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – komunikační strategie může definovat základní
principy sběru zpětné vazby ze strany občanů, možnost vyjádření se k investičním záměrům města
(ankety) atp. Město jako součást nadřízených celků může využít dostupné informace k realizaci
svých plánů tím, že efektivně využívá všechny dostupné finanční zdroje, které jsou určeny pro
konkrétní oblasti realizačních opatření.

Trendy EU a ČR pro další programové období - cíle, na které se EU chce v letech 2021 až 2027 zaměřovat
a kterými chce podporovat rozvoj, bude i ČR definovat jako svoje priority. Aktuálně definované priority EU
jsou podporovat rozvoj v oblastech, jako je: výzkum, vývoj, inovace, digitalizace, mládež, kulturní a životní
prostředí, podpora hranic a migrace, bezpečnost a okolní svět doplní oblasti týkající se podpory reforem
a tvorby unijních rezerv a zároveň zajištění stabilních investic.
o

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – komunikační strategie může definovat základní
principy sběru zpětné vazby ze strany občanů, možnost vyjádření se k investičním záměrům města
(ankety) atp. Město jako součást nadřízených celků může využít dostupné informace k realizaci
svých plánů tím, že efektivně využívá všechny dostupné finanční zdroje, které jsou určeny pro
konkrétní oblasti realizačních opatření.

2.4.2 Ekonomické vlivy
V rámci ekonomického prostředí analýza posuzuje možné změny míry inflace, daně, úrokové sazby, směnné kurzy,
obchodní předpisy a spotřební daně. V rámci provozní efektivity konkrétní organizace také řeší faktory, jako jsou
nezaměstnanost, úroveň dovedností, dostupnost odborných znalostí, mzdové vzorce, pracovní postupy a trendy
nákladů práce. Se zaměřením na životaschopnost trhu se také zaměřuje na aktuální životní náklady daného trhu,
stejně tak jako na dostupnost úvěru nebo financí.
Ekonomické vlivy působící na oblast komunikace ve městě Zruč nad Sázavou


Omezení zdrojů – z pohledu rostoucí populační exploze se již nyní předpokládá úbytek zdrojů. Tento
předpoklad se týká především vody, která je velkým problémem již v současné době. Do budoucna bude
nutné zavádět větší podíl obnovitelných energetických zdrojů, bude nutné lépe hospodařit s vodními zdroji
a vyvarovat se nadbytečně vyprodukované energie. Dopad na klimatické změny mohou mít již v současnosti
jevy jako budování ekologických staveb nebo zavádění „šetrných opatření“, např. snižování emisí z dopravy,
zavádění ekologického způsobu zpracování a snižování produkce odpadu. Z těchto důvodů je stále vyvíjen
větší tlak na inovace a vývoj šetrných technologií k udržitelnému budoucímu rozvoji v ČR i ve světě.

•

Konkurenceschopnost - pojem konkurenceschopnost z pohledu této strategie znamená zlepšování života
občanů a dosahování lepší životní úrovně za použití nových řešení integrovaných do lokálních podmínek.
Snahou je vytvořit atraktivnějšího prostředí pro stávající i nové občany, podnikatelské a ekonomické
subjekty a přilákat nové příležitosti a lidský kapitál do města či okresu Zruče nad Sázavou.

•

Nové obchodní modely, jako např.:
o

EPC - energetické služby se zárukou, které cílí na snížení spotřeby energií a dosažení provozních
úspor. Cílem je z úspor splácet investice do úsporných opatření. Komplexní projekt financování je
zajišťován jedním dodavatelem, který smluvně sjedná výši úspor a konkrétní návratnost investic.
Poskytnuté finance poté zákazník splácí až z úspor, které získal z provozních nákladů.
Komunikační strategie Zruč nad Sázavou

33

Sdílená ekonomika - forma transakcí, která vyzdvihuje opětovné využití oproti individuálnímu
vlastnictví a umožňuje využívání více uživateli. Hlavní myšlenkou je sdílení statků, kde na jedné
straně je majitel věci a na druhé je množina uživatelů, která se finančními platbami přímo podílí na
financování těchto statků. Na principu peer to peer jsou využívány předměty jako dodávání služeb,
např. dopravní modely jako bikesharing, carsharing, ubytování, půjčování peněz pro obchodování,
textilní průmysl a mnoho dalších.
o

PPP - obchodní modely využívající k financování veřejně-soukromého partnerství. Služba založená
na partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou, kde je poskytován počáteční kapitál ze strany
soukromého sektoru na základě koncesní smlouvy. Po smluvenou dobu je poskytována služba
a investice je splacena následnými platbami při zohledňování kvality zpracování.

o

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou - ekonomické vlivy nejsou z hlediska komunikace
postaveny na finančních možnostech pro zefektivnění komunikace. Většina navrhovaných opatření
stanovených v návrhové části strategie není otázkou finančních prostředků. Ekonomické vlivy jsou
určitým trendem, který ukazuje na změnu tržního prostředí, kdy se do popředí dostávají nové
ekonomické mechanismy, které často nejsou postaveny na klasických smluvních vztazích, ale na
složitějších schématech, které jsou podpořeny dlouhodobou spoluprací, efektivní komunikací plánů
a záměrů a podpoře veřejně prospěšných projektů.

2.4.3 Sociální vlivy
Mezi faktory, které je třeba brát v úvahu v rámci sociálního prostředí, patří demografie, sociální služby, zdraví
obyvatel, úroveň vzdělání, tempo růstu obyvatelstva, úroveň zaměstnanosti, statistika příjmů, náboženská víra
a kulturní společenské konvence, etika a morálka, rodina, komunikace a jazyk, hrdost a předsudky.
Sociální vlivy působící na oblast komunikace ve městě Zruč nad Sázavou


Demografie - se stárnutím populace je nutné sledovat a zajišťovat dostupnost potřeb na území města Zruč
nad Sázavou. Zejména z důsledku sociálních a zdravotních priorit, ale také z hlediska dopravní prostupnosti
napříč regionem. Zajištění občanské vybavenosti na odpovídající kvalitní úrovni je prioritou všech měst,
proto je důležité reflektovat sesbíraná data. Nárůst světové populace bude dramaticky růst a v 21. století
přibude dvojnásobek počtu obyvatel, zejména na africkém a asijském kontinentě. Předpokládá se, že do
roku 2030 bude na Zemi 8,5 miliardy a do roku 2050 bude 9,7 miliardy obyvatel. V roce 2100 bude na
Planetě 11,2 miliardy obyvatel. Vyšší koncentrace populačního nárůstu bude velmi ovlivňovat region, který
bude hrát roli v utváření velikosti a rozmístění světové populace. S narůstajícím počtem obyvatel
v rozvojových zemích se bude snižovat i počet obyvatel ve vyspělých zemích. Součástí každého vyspělého
státu je migrační politika, která bude vyrovnávat počet aktivního obyvatelstva k udržení hospodářské
aktivity.7
Avšak kromě demografické populační změny bude hrát velkou roli stárnutí obyvatelstva a do roku 2050
bude významně růst. Osob starších 60 let bude do roku 2050 v Evropě více než 34 % z celkové populace.
Tento trend je patrný i v městě Zruč nad Sázavou, kdy v roce 1991 byl podíl obyvatel starších 65 na celkové
populaci města na úrovni 10 %, zatímco v roce 2019 již byl tento podíl ve výši cca 24 %. Tedy každý čtvrtý
obyvatel města je v důchodovém věku. Navíc město Zruč nad Sázavou patří mezi tzv. obce s regresivním
demografickým vývojem, jejichž dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a dlouhodobý vývoj počtu narozených
dětí mají regresivní, tedy klesající charakter.
o

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – město by již nyní mělo reagovat na takto dramatické
stárnutí obyvatel nastavenou sociální a zdravotní politikou a realizací konceptů zdravotní a sociální

7 OSN: V roce 2050 bude žít na planetě 9,7 miliardy lidí [online]. In: 13. 8. 2015 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn-v-roce-2050-bude-podle-odhadu-na-planete-97-miliardylidi-nejvetsi-narust-se-ocekava-v-rozvojovych-oblastech-zejmena-v-africe/
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péče s výrazným důrazem na oblast komunikace a předávání informací této cílové skupině.
Významnou roli budou hrát v budoucnu technologická zařízení, která umožní poskytovat
inteligentní řešení při komunikaci se seniory (v současnosti různé aplikace, chytré telefony atp.).


Urbanizace - v současnosti, a i do budoucna bude světová populace čelit podmínkám migrace do
urbanizovaných částí světa. Nárůst populace je doprovázen trendem urbanizace a podle studie OSN se
přepokládá, že v příštích několika desítkách let bude přesouvání obyvatelstva do měst tak rozsáhlé, že
v roce 2050 bude žít ve městech až 68 % populace ze současných 55 %. Tento migrační trend bude
způsobovat vyšší požadavky na městské vybavení a budování komplexnější infrastruktury.
o



Zmenšování měst (stěhování za prací) - trendy migrace a stěhování za lepšími kvalitními podmínkami k žití,
je představováno stěhováním obyvatel za prací, pracovními příležitostmi a vyhledání lepších životních
podmínek. Především se to týká těch měst, kde je nedostatek pracovních příležitostí, nedostatek občanské
vybavenosti nebo špatné životní prostředí. Dopady, které má zmenšování měst na území.
o



Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – nutnost vytvářet již nyní základy pro propojená
města s kvalitními podmínkami pro život stávajících i budoucích občanů s dodržováním požadavků
na udržitelný rozvoj životního prostředí, efektivní řízenou správou, využívání obnovitelných surovin
a snižování energetických úspor. Tento aspekt se dotýká participačních procesů při rozhodování
o dalším vývoji města Zruč nad Sázavou, kdy by měla být komunikace oboustranná a vzájemná.

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou - odliv ekonomicky aktivních osob, vzdělanostního
kapitálu, snížení zaměstnanosti, opouštění budov a zanedbávání prostranství, růst nebezpečí
a vandalismu/kriminality apod. Tento aspekt v oblasti komunikace směřuje spíše k tématu
propagace města jako města vhodného pro život.

Vzdělávání - podstatná součást, která pomáhá ke zvyšování konkurenceschopnosti regionu, je zajištění
efektivního vzdělávacího systému, který bude adekvátně odrážet požadavky budoucího pracovního trhu.
Požadavky na vzdělání jsou v oblasti technické, kreativní, humanitní a technologické. Kladení důrazu na
emoční a sociální dovednosti umožňují rozvíjet kreativitu, řešení problémů a komunikační kompetence.
o

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – pomocí komunikačních nástrojů podporovat činnost
školských zařízení a místního spolkového domu, dávat prostor pro přispěvatele Zručských novin,
realizovat osvětovou činnost místních organizací pro vzdělávání široké veřejnosti.

2.4.4 Technologické vlivy
Technologické faktory lze rozdělit do dvou základních oblastí: výroba a infrastruktura. Využitím technologických
příležitostí k inovaci či aktualizaci své produkce může jakákoli organizace získat silnou konkurenční výhodu.
Z hlediska místních samospráv je klíčová oblast infrastruktury, která se projevuje jak ve vnitřním fungování, např.
městského úřadu (digitalizace, pasportizace, IT), tak ve vnitřním fungování města (řízení dopravy, efektivita svozu
odpadů či energeticky pasivní veřejné budovy).
Technologické vlivy působící na oblast komunikace ve městě Zruč nad Sázavou
•

Digitalizace – v současné době je za velmi podstatný faktor moderní společnosti považováno využívání
digitálních technologií. Tento trend je významný pro ekonomické trhy, které budou i v budoucnu
významnou částí společnosti.
o

•

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – v prostředí místní samosprávy je důležitý faktor
digitalizace veřejných služeb a řízení úřadu (konec papírů a osobních návštěv). Rychlost odbavení
klienta a vyřízení požadavku, provázanost IT systémů atp.

Chytrá řešení8 - moderní inovativní procesy a vývoj dnešní společnosti je ovlivňován pokročilými
informačními systémy, které zasahují do všech oblastí našeho hospodářského výrobního systému. Průmysl

8 SVÍTEK, Miroslav, Michal POSTRÁNECKÝ a kolektiv. Města budoucnosti. Praha: NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
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4.09 ovlivňuje výrobní sektor, energetický sektor se zaměřuje na smart grids, dopravu a mobilitu, které jsou
ovlivňovány chytrými inteligentními dopravními systémy.
o Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou - na veřejný sektor je vyvíjen tlak v podobě
eGovernmentu a zdravotní a sociální péče je reprezentována eHealth službami. Přechod od
centrálního k decentrálnímu principu řízení umožňuje přitáhnout pracovní sílu do menších měst
díky bližšímu kontaktu s technologiemi. Na decentralizaci pak rostou požadavky v podobě
informačního a datového propojení, které podporuje vznik datových center.
•

Big a open data10 - díky zavádění systémů a využívání chytrých technologií dochází k větší produkci dat.
Chytré technologie mohou produkovat data, která mohou být otevřená. Tj. taková data, která jsou
dostupná online a mohou mít formu grafického formátu, geodatového nebo textového dokumentu. Data
musí být strukturovaná, standardizovaná, strojově čitelná a přístupná všem uživatelům.
o

•

IoT - komunikace předmětů i osob na základě využití technologií s bezdrátovým internetovým připojením,
tj. komunikace fyzického předmětu s předmětem ve virtuálním světě. Vznikají výrobní systémy, které
mohou být řízeny decentralizovaně.
o

•

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – jedná se spíše o téma Smart City, než samotné
komunikace, nicméně díky moderním technologiím je v současnosti možné sbírat velká data, která
je možné zpracovávat pro různé další oblasti: např. energetika, doprava, zdravotnictví, životní
prostředí atd. Do systému je zapojeno mnoho zařízení (spotřebiče, osvětlení, kamerové a
senzorické zařízení), které mohou být ovládány dálkově. Principem fungování internetu je
využívání cloudových uložišť, datových center a platforem, strojové učení s podporou umělé
inteligence, chytré sklady a inteligentní systémy. Výstupy souvisí s tématem big-data a umožňují
politické reprezentaci efektivněji řídit město a široké veřejnosti poskytovat celou řadu aktuálních
informací (doprava, zdravotnictví atp.).

Podpora vědy a výzkumu - cíle, na které se EU chce v letech 2021 až 2027 zaměřovat a kterými chce
podporovat rozvoj, bude i ČR definovat jako svoje priority. Aktuálně definované priority EU jsou podporovat
rozvoj v oblastech, jako je: výzkum, vývoj, inovace, digitalizace, mládež, kulturní a životní prostředí, podpora
hranic a migrace, bezpečnost a okolní svět doplní oblasti týkající se podpory reforem a tvorby unijních
rezerv zároveň a zajištění stabilních investic.
o

9

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou - díky otevírání a publikování dat lze přispět ke zlepšení
komunikace města, tvorbě lepších služeb (monitoring, zpětná vazba), zvýšení ekonomického
potenciálu, ke zvýšení transparentnosti a efektivnější správě a řízení.

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – možnost čerpání EU dotací a grantů na rozvoj
„komunikačních“ projektů, v současnosti je k dispozici řada dobré praxe pro inspiraci
(implementované nástroje komunikace, portály občana, komunikační a participační platformy
atp.). Může nepochybně dojít k posílení konkurenceschopnosti města.

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu

práce, které s sebou přinese. Pomocí metod a nástrojů průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. Mezi hlavní rizika patří
hackerské útoky a zneužití dat. Pro dobré fungování je rovněž potřebná spolehlivá síť i kvalitní hardware. Průmysl 4.0 s sebou přináší naději na zvýšení kvality
lidského života díky zvyšování produktivity práce a mizení monotónních a fyzicky náročných profesí. To je spojeno i se základním nepodmíněným příjmem.
Automatizace, integrace systémů a vyšší efektivita díky propracovanější logistice jsou také nadějí pro snižování negativních lidských vlivů souvisejících
s průmyslem a pro implementaci udržitelného rozvoje.
10 MRÁČEK, Jakub. Jak otevírat data? [online]. Praha: Fond Otakara Motejla, 2014 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: http://www.otevrenadata.cz/res/data/001/003489.pdf
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2.4.5 Legislativní vlivy
Legislativní vlivy zahrnují současnou a nadcházející legislativu, která může ovlivnit odvětví v oblastech, jako je výkon
státní správy, zaměstnanost, hospodářská soutěž, zdraví a bezpečnost. PESTLE analýza v legislativní části musí
rovněž porovnat vliv jak vnitrostátních zákonů, tak i těch zákonů, které pocházejí z jiné země.
Téma „obecní“ komunikace jev českém právním řádu zastoupeno třemi právními předpisy. Níže je uveden
kompletní výčet jednotlivých principů a povinností města jako informátora. Co se týče způsobů komunikace,
komunikačních kanálů a nástrojů nad rámec definovaných povinností, v současnosti neexistuje jakékoli
metodologické doporučení, jak uchopit interní a externí komunikaci města.
A) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
§5
(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě,
které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji
činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či
stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech
a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na
žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení
příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dotazech občanů,
a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž
povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat
informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde
a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
e) sazebník úhrad za poskytování informací,
f)

výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),

g) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
h) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,
i)

elektronickou adresu podatelny.

(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit:
a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být
poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv 2b) podle § 14a, a to tak, aby
do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.
(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých
v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit
doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami. V případě
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informací uvedených v odstavci 2 písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou
tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Strukturu zveřejňovaných informací stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 18
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své
činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

B) Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
§ 12
(4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního
předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum
pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem
každého kalendářního roku.
(5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala.
Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné též u obecních úřadů
působících v jejím správním obvodu.
(6) Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Obec zašle
nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.
§ 39
(1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo
právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví
obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední
desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit
způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru
označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru.
(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejdeli o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou.
Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů nebo hrobových míst anebo o pronájem, pacht nebo
výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické
osobě zřízené nebo založené obcí nebo právnické osobě, kterou obec ovládá).
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§ 92
(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce
se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen
svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman
kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu
úřadu.
§ 93
(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
Informaci vyvěsí na úřední desce 3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho
může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

C) Zákon č. 500/2004, správní řád
§ 26
(1) Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního
samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají působnost správního orgánu, s výjimkou
podnikajících fyzických osob, u nichž výkon této působnosti souvisí s předmětem podnikání.
(3) Není-li správní orgán schopen zajistit zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup
podle odstavce 1, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou
působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o zveřejňování obsahu úřední desky
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 3, postupuje se v případě obecního úřadu podle
zvláštního zákona. V případě jiného správního orgánu rozhodne nadřízený správní orgán, že pro něj bude tuto
povinnost vykonávat sám nebo že jejím vykonáváním pověří jiný podřízený věcně příslušný správní orgán ve svém
správním obvodu. Rozhodnutí nadřízeného správního orgánu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
správního orgánu, který povinnost neplnil.

2.4.6 Environmentální vlivy
Mezi environmentální vlivy (faktory životního prostředí) patří např. počasí, klima a geografické umístění.


Environmentální vlivy jsou z hlediska komunikace aktivním faktorem v případě nutnosti reakce ze strany
města na neočekávané situace. V současnosti je typickým příkladem epidemie „Covid-19“, kde je zcela
klíčová krizová komunikace státní správy.
o



Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou – nutnost přizpůsobení se především přírodním
„hrozbám“, je vhodné zpracovat krizové scénáře a koncepce krizové komunikace. Obyvatelé musí
mít aktuální, přesné a relevantní informace.

Komunikaci města z hlediska environmentálních vlivů lze rovněž posuzovat v rovině preventivní
a motivační, kdy město pomocí různých komunikačních nástrojů může ovlivňovat chování svých obyvatel
(třídění odpadů, čerpání kotlíkových dotací atp.). V tomto případ je podstatné, aby se vždy zohledňovala
environmentální politika a její nástroje. Jedním z nástrojů je udržitelný rozvoj. Sustainability neboli
udržitelný rozvoj se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské
společnosti. Zdůrazňuje, že přírodní zdroje jsou konečné a nemohou být nadměrně čerpány, protože
zatěžují naši planetu.
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o

Vliv na komunikaci města Zruč nad Sázavou - nástrojem pro posílení principů zdravé komunikace
z hlediska podpory životního prostředí může být např. Místní Agenda 21, která představuje nástroj
pro zavádění udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Hlavní roli v procesu hraje místní
samospráva a státní správa. Dobrovolný nástroj, který má za cíl zlepšovat kvalitu veřejné správy
a podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní a regionální úrovni.
Řízení kritérií MA21 je rozděleno do 4 základních kategorií a řídí kritéria podle následujících oblastí:


Správa věcí veřejných



Územní rozvoj



Kvalitní životní prostředí



Udržitelná spotřeba a výroba



Doprava a mobilita



Zdraví obyvatel



Místní ekonomika a podnikání



Vzdělávání a výchova



Kultura a místní tradice



Sociální prostředí v obci



Globální odpovědnost
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2.5 SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
Obsah Zručských novin, redakční rada, proaktivita – 2 400 výtisků, jsou „čteny“, především ze strany starší
generace
Velké množství komunikačních nástrojů (web, noviny, Facebook, Instagram, Mobilní Rozhlas, vývěsky)
Dobrá komunikace ze strany úřadu / úředníků (odbornost, snaha poradit)
Informace starosty - „okénko“
Aktuálnost informací – MěÚ, Infocentrum – jsme schopni si vytáhnout ty správné informace, předáváme i do
okolních obcí
Rychlé reakce na havarijní události (Facebook, Mobilní Rozhlas), snaha řešit požadavky návštěvníků chatu na
Facebooku – odpovídat na dotazy
Snaha MěÚ o příspěvky do Zručských novin v metodologické rovině (návody ke stavebnímu řízení atp.)
Poměrně nové internetové stránky města (působí moderně)
Návody na řešení životních situací na internetových stránkách
Nově pořízená elektronická úřední deska
SLABÉ STRÁNKY
Menší množství informací o plánovaných investičních akcích/plánech města (řešeno v současnosti „okénkem“
starosty)
Aktuálnost Zručských novin – vzhledem k frekvenci vydávání (měsíčních, o prázdninách 1) – viz krizové situace
Malá snaha o participaci občanů – málo se podílí na rozhodnutích (neznají je?) – příklad z Říčan – ankety,
pakliže se má něco rozhodnout, „pocit součást rozhodnutí“
Chybějící organizační struktura „komunikačního týmu“
Nízké využívání elektronických formulářů
Chybí vyšší využití obousměrné komunikace město / úřad – občan (sběr zpětné vazby)
Facebook města / úřadu hlavně jako nástroj k překlápění informací z internetových stránek
Neexistující kooperace na sociálních sítích se správci dalších skupin / stránek zaměřených na Zruč nad Sázavou
Chybí nastavený systém informování občanů o záměrech města (informovat s ex ante, nikoli pouze ex post)
a navázání tohoto systému na komunikační nástroje
Město nemá nastavený stakeholder management – informování / zapojení zainteresovaných skupin
(stakeholdeři nejsou vydefinováni)
PŘÍLEŽITOSTI
Využití elektronických formulářů – rozřadit pod životní situace
Pravidelné vyhodnocování webových stránek, jejich layout a struktura
Zlepšit kategorizaci životních situací na internetových stránkách
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Obsah ZN – návrhy na investiční záměry, plány inv. akcí atp. – dá se s předstihem řešit
Okénko aktualit z Odborů MěÚ (př. ekonomický odbor – blíží se daňové přiznání atp.)
Ankety, sběr nápadů, hlášení závad přes Mobilní Rozhlas/na webu
Popis procesů v komunikaci (zodpovědnosti, provázanost procesů)
Zachovat současný komunikační mix, který je dostatečný (nepřidávat nové kanály, ale rozvíjet a „kultivovat“ ty
stávající)
Změna aplikace V OBRAZE za jinou aplikaci – buďto vlastní, nebo např. Česká obec apod.
Větší kreativita využívání Facebooku města – využívání nástrojů k „zatraktivnění“ sdělení a informací (videa,
grafika, infografika, grafy apod.)
Vyhodnocovat analytiky na Facebooku – jaký příspěvek měl největší dosah a proč, kdy jsou lidé na Facebooku
nejvíce aktivní a příspěvky tak mají dosah apod.
HROZBY
Krizové situace – viz “Covid-19“
Stárnutí populace
Množství komunikačních kanálů – předávání informací, nemáme 1 člověka, který by byl leaderem komunikace
a hlídal by sjednocení informací – v současnosti de facto nad rámec klasického úvazku – tiskový mluvčí
Nedostatek informací – dezinformace, neoprávněná kritika, „pachuť“, může vzniknout dojem „město nic
nedělá“ – komunikuje jeden člověk…
„Zaplevelení“ internetových stránek množstvím informací a jejich nepřehlednost
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2.5.1 Sumarizace zjištění a doporučení pro návrhovou část strategie


Chybí tiskový mluvčí (osoba zodpovědná za komunikaci), chybí jasná identifikace zodpovědností v rámci
stávající organizační struktury. Komunikaci řeší řada entit – Odbor kultury, školství a sportu, Odbor kancelář
starosty či Redakční rada.



Provést drobné úpravy na webových stránkách, přes které bude zvýšena informovanost a snazší
dohledatelnost některých informací.



Více účtů (ne oficiálních) na Facebooku.



Skoro všechny komunikační nástroje jsou jednosměrné (výjimkou je možnost hlásit závady).



Chybí popisy procesů – není třeba vytvářet nové standardy, ale bylo by vhodné některé procesy definovat
(např. informování o plánovaných a realizovaných projektech – cílem je více „prodat“ práci úřadu / města).



Dobrý komunikační mix = poměr velikost města vs. počet komunikačních nástrojů - velmi nadstandardní
praxe.



Rozšířit aplikaci Mobilní Rozhlas a zvážit poté zrušení aplikace V OBRAZE.



Nedoporučují se nové komunikační nástroje (např. Twitter apod.) = zbytečné (zaplevelení nástroji). Lépe
vytěžit stávající nástroje a jejich stálý rozvoj.
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3 NÁVRH STRATEGIE A JEJÍ IMPLEMENTACE
Komunikace města / městského úřadu Zruč nad Sázavou vůči občanům města či jeho návštěvníkům naplňuje
úřad / město své poslání, kterým je poskytování veřejné služby a jako veřejnou službu je třeba chápat i poskytování
a předávání informací veřejnosti. Komunikace úřadu se pro účely Strategie týká primárně občanů (klientů úřadu),
okrajově podnikatelů. Jedná se o tzv. typ „externí komunikace“, což je typ komunikace, kterým se úřad prezentuje
navenek a na jejím základě je často vnímán a posuzován ze strany občanů.
Komunikace však není pouze jednosměrný tok informací, při komunikaci se jedná o zpětnovazební toky informací,
tj. také o přenos názorů a informací od veřejnosti k úřadu. Bez zohlednění názorů a námětů veřejnosti
v rozhodovacích procesech úřadu se mohou přijatá rozhodnutí dostat mimo realitu praktického života ve městě.
S ohledem na hlavní poslání úřadu se úřad musí také snažit maximálně vyjít vstříc potřebám klientů (občanů),
sledovat a akcentovat nejnovější trendy v oblasti poskytování veřejných služeb.
Externí komunikace tedy zabezpečuje primárně informační tok mezi úřadem a veřejností, vytváří ale také pozitivní
obraz města, a to jak vůči občanům Zruče nad Sázavou, tak vůči obyvatelům celého regionu a jeho návštěvníkům.
Pro kvalitní externí komunikaci je třeba využívat vhodný mix komunikačních nástrojů, a to s ohledem na to, co
chceme komunikovat a komu chceme komunikovat (cílová skupina). Cílovou skupinou externí komunikace jsou pro
účely Strategie primárně občané města (klienti úřadu). Důležité je také jasně vymezit kompetence, tj. odpovědnosti
za validitu (platnost) zveřejněné informace, odpovědnost za schválení a odpovědnost za uveřejnění tím
nejefektivnějším způsobem.

3.1 PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ REALIZACE CÍLŮ EXTERNÍ KOMUNIKACE
Pro úspěšnou realizaci jednotlivých strategických cílů a jejich opatření stanovených v kapitole 3.2. a 3.6. je nutné:


podpora nastavené strategie ze strany zaměstnanců a vedení úřadu,



definování procesu komunikace směrem ven z úřadu a pravidel externí komunikace a jejich znalost,



znalost informačních zdrojů a komunikačních nástrojů a efektivní práce s nimi,



dodržování nastavených pravidel a doporučeného profesního rozvoje zaměstnanců,



pravidelné vyhodnocování a aktualizace strategie,



ekonomická podpora, která má vliv na personální i technické zajištění naplňování strategie.

Úkolem vedení je působit na to, jak lidé změny vnímají a jak dobře jsou na ně připraveni.
Pokud se komunikace nastaví, je nesmírně důležité ji udržet na požadované úrovni, dodržovat nastavená pravidla.
To vyžaduje důslednost od vedení.
Realizace cílů je nezbytné odpovědně vyhodnocovat, Strategii aktualizovat a zjištěné poznatky promítat do
komunikačních aktivit následujícího období.

3.2 STRATEGICKÉ CÍLE
Pro stanovení strategických cílů je vycházeno z provedené vstupní analýzy a jsou navrženy tyto strategické cíle
komunikace:


Nastavit systém odpovědností za poskytované informace a systém správné a efektivní práce
s komunikačními nástroji, kterými úřad komunikuje s klienty / občany.



Zajistit co nejširší otevřenou a kvalitní informovanost veřejnosti ve srozumitelné, transparentní, včasné,
dostupné a přehledné podobě.



Zlepšit profesionalitu, efektivnost a vstřícnost při komunikaci s klienty (zejm. poskytovat služby úřadu
profesionálně a efektivně, vč. zajištění podmínek pro úplná elektronická podání, zastupitelnost
zaměstnanců, eliminace opakovaných osobních návštěv atp.).
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3.3 CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovou skupinou externí komunikace jsou pro účely Strategie v souladu se zadáním primárně občané (klienti
úřadu).
Občané města jsou klíčovou skupinou externí komunikace, protože mají nejužší kontakt s úřadem. Veškerá
rozhodnutí úřadu se občanů přímo dotýkají a veřejné mínění tato rozhodnutí ovlivňují. K 1. 1. 2020 žilo ve Zruči nad
Sázavou 4 861 obyvatel. Občané Zruče nad Sázavou mají zájem o dění ve městě, jak vyplynulo z dotazníkového
šetření. Kompletně dotazník vyplnilo 100 obyvatel, což zároveň ukazuje, že občané necítí silnou nespokojenost se
současnou situací (v opačném případě by se dala očekávat vyšší responze).
Externí komunikace je neodmyslitelně a nutně spojena s politickou reprezentací města, se samosprávou města.
Z toho plyne potřeba součinnosti úřadu a města při externí komunikaci ve směru k občanům. Politik musí
kvalifikovaně interpretovat politická rozhodnutí a současně mít úplnou a nezkreslenou zpětnou vazbu od veřejnosti.
Tyto informace musí politici kvalitně, otevřeně a včas předat úřadu (kde pak musí být tyto informace kvalitně,
otevřeně, včas a správnou formou předány napříč celým úřadem). Vymezením komunikace úřadu a města v oblasti
externí komunikace se zabývá samostatná kapitola níže.

3.4 VYMEZENÍ KOMUNIKACE ÚŘADU A MĚSTA
Klíčovým prvkem komunikace mezi úřadem a samosprávou (politickou reprezentací města) směrem ven je obsah
informací, které se komunikují. V návaznosti na to poté i v některých případech odlišná volba komunikačních
nástrojů. I přesto nelze odlišnosti v komunikaci úřadu a samosprávy vnímat jako neprůchozí. Naopak je doporučeno,
aby v určitých tématech nebo při využívání nástrojů určitá propustnost byla. To vše s ohledem na skutečnost, že
občané často nevnímají odlišnost mezi úřadem a městem a považují je za jedno. Součinnost úřadu a města je proto
při externí komunikaci úřadu velice důležitá.
Tabulka 1: Vymezení komunikace úřadu a města

ÚŘAD
OBSAH

MĚSTO

Odborná agenda
v přenesené působnosti
Odborná agenda
v samostatné působnosti
Úřední hodiny a otvírací
doba (včetně změn)
Rozvojové záměry týkající se
budov úřadu – přestavba
budov, změna sídla odborů
(i v rámci budovy)

Rozvojové plány pro město
za jednotlivé oblasti (sociální,
doprava atd.)
Aktuální naléhavé změny
v prostředí města (opravy,
výstavba, úklid atd.)
Dotační tituly pro město

Rozvoj úředníků a zvyšování
kvality poskytovaných služeb
Dotační tituly pro úřad
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DOPORUČENÍ
Zajistit, aby informace
o strategických i ad hoc
záměrech města dostával
s předstihem i úřad
Některé dotační tituly se
mohou týkat úřadu i města –
zohlednit
Rozvojové záměry týkající
se budov úřadu se dotýkají
i samosprávy
Prezentace úřadu jako
základu fungování města,
např. v tématu rozvoje
úředníků apod.
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NÁSTROJE

Měsíčník Zručské noviny

Měsíčník Zručské noviny

Internetové stránky města

Internetové stránky města

Úřední deska

Úřední deska

Facebook

Facebook

Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas

Osobní kontakt na úřadu

Osobní kontakt
s veřejností

Telefonické dotazování
E-mailové dotazování
Vývěsní plochy

(fóra, kulaté stoly, veřejná
či osobní projednávání)
Telefonické dotazování
E-mailové dotazování
Vývěsní plochy

ODPOVĚDNÉ
OSOBY

Koordinátor komunikace

Koordinátor komunikace

Tajemník

Starosta, místostarosta

3.5 KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
Z definovaných strategických cílů externí komunikace je zřejmé, že jedním z klíčových cílů pro efektivní nastavení
externí komunikace úřadu je efektivně nastavit systém odpovědností za poskytované informace a systém
správné a efektivní práce s komunikačními nástroji, kterými úřad komunikuje s klienty (občany). Tento cíl má
podpořit hlavní poslání úřadu směrem k občanům, a to poskytování služeb úřadu profesionálně a efektivně.
Vedení a zaměstnanci úřadu musí s komunikačními nástroji umět správně a efektivně pracovat, musí umět zvolit
vhodný mix komunikačních nástrojů, a to s ohledem na to, co chce úřad komunikovat a komu chce komunikovat.
Základní pravidla pro práci s komunikačními nástroji jsou v příloze této strategie pro případné budoucí využití
úřadem (vstupní interní školení atp.). V souvislosti s výše uvedeným musí mít úřad jasně vymezené odpovědnosti
za platnost zveřejněné informace, za schválení a za uveřejnění tím nejefektivnějším způsobem. V souladu s výsledky
vstupní analýzy a se strategií rozvoje úřadu je klíčovým opatřením v této souvislosti také revize webových stránek
a efektivnější využívání dalších nástrojů komunikace.
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3.6 STRATEGICKÉ CÍLE A JEJICH OPATŘENÍ
Pro jednotlivé strategické cíle byla navržená následující opatření:
Tabulka 2: Navržená opatření/zásobník projektů

STRATEGICKÝ CÍL

SC1

SC2

SC3

OPATŘENÍ

Nastavit systém odpovědností za
poskytované informace a systém správné
a efektivní práce s komunikačními nástroji,
kterými úřad komunikuje s klienty / občany

SO 1.1. Částečný úvazek koordinátor komunikace

Zajistit co nejširší otevřenou a kvalitní
informovanost veřejnosti ve srozumitelné,
transparentní, včasné, dostupné
a přehledné podobě

SO 2.1. Participace obyvatel

Zlepšit profesionalitu, efektivnost
a vstřícnost při komunikaci s klienty

SO 1.2. Nastavení systému / organizační struktura
SO 1.3. Zajištění pro-vazby na strategické dokumenty města

SO2.2. Informovanost obyvatel
SO2.3. Správa komunikačních nástrojů
SO 3.1. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
SO 3.2. Profesionalizace v obsluze kanálů

Komunikační strategie Zruč nad Sázavou

47

3.6.1 SC1 Nastavit systém odpovědností za poskytnuté informace a systém správné
a efektivní práce s komunikačními nástroji, kterými úřad komunikuje s klienty /
občany
Tabulka 3: Návrh opatření: Částečný úvazek koordinátora komunikace

SO 1.1. Částečný úvazek koordinátora komunikace
Návrh opatření: Částečný úvazek koordinátora komunikace
Popis opatření:
Vytvoření samostatné „organizační“ jednotky, která bude mít téma komunikace komplexně na starosti. Současná
praxe v prostředí města je spíše taková, že má sice k dispozici velké množství jednotlivých komunikačních kanálů,
ale zároveň i velké množství „správců“ a vstupujících aktérů – chybí koordinační prvek, který by se na celý
komunikační mix díval systémově a vnímal provázání jednotlivých kanálů (a především zajistil jejich provázání po
stránce obsahů).
Pozice koordinátora komunikace by měla být součástí Kanceláře starosty a vzhledem k velikosti města Zruč nad
Sázavou stačí úvazek zhruba ve výši 0,2 FTE. Je vhodné využít stávající zaměstnance, kteří již s tímto tématem
mají zkušenost a pomocí jednoduchých optimalizačních opatření v organizační struktuře upravit přerozdělení
agend tak, aby byl na výkon této pozice prostor.


Klíčové je však vybrat zaměstnance, který bude schopen takto systémového pohledu a správy
jednotlivých kanálů a bude schopen uvažovat o obsazích komunikace a zároveň je propojovat.



Tato osoba může rovněž nastavit základní procesy komunikace dovnitř úřadu i navenek. Jde především
o procesy sběru námětů a informací z odborů a od vedení města (plány, záměry apod.).

Koordinátor komunikace by měl participovat na implementaci opatření stanovených komunikační strategií,
a zároveň by zodpovídal za aktualizaci strategie.
Bez strategického přístupu k řešení tématu nemůže být téma správně uchopeno, řešeno, řízeno a evaluováno.
Tento přístup je schopen propojit dílčí sektorové strategie a nově vznikající Strategický plán rozvoje města.
Mezi hlavní kompetence a zodpovědnosti koordinátora komunikace by bylo především sjednocení stylu
komunikace města, dohled nad jednotlivými komunikačními kanály a jejich provázanost a řízení interního týmu,
který má na starosti jednotlivé nástroje (web, Facebook, Mobilní Rozhlas a redakční rada Zručských novin).


Koordinátor by úzce spolupracoval se zaměstnanci, kteří dnes obsluhují jednotlivé nástroje. Jejich role by
zůstala zachována, ale koordinátor by je zastřešoval – koordinoval, z hlediska komunikace řídil apod.

Odpovídá:
Starosta města společně s tajemníkem úřadu.
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Tabulka 4: Návrh opatření: Nastavení systému/organizační struktura

SO 1.2. Nastavení systému / organizační struktura
Návrh opatření: Nastavení systému / organizační struktura
Popis opatření:
V současnosti chybí nastavení jasné organizace jednotlivých aktérů komunikačního procesu na straně úřadu i města.
Nynější praxe je taková, že existuje několik samostatných entit, které se komunikaci věnují:


Kancelář starosty města, pod které spadá např. web města, Facebook města či Mobilní Rozhlas



Redakční rada Zručských novin



Technické služby a správa majetku, které se starají o nástěnky a výlep dokumentů



Další subjekty zapojené do procesu komunikace – Infocentrum, spolkový dům

Ačkoli je úřad a samospráva ze strany laické veřejnosti často ztotožňována, je třeba vnímat rozdíly jak v obsahu
komunikace, tak v samotné odpovědnosti za rozhodnutí a přenesení informací.
Úřad primárně komunikuje záležitosti, které se týkají úřadu jako takového, a s tím souvisejícími aspekty, a jeho
hlavním reprezentantem je tajemník. Samospráva komunikuje záležitosti týkající se poté města a hlavním
reprezentantem je starosta s radou, potažmo zastupitelstvem. Je však zřejmé, že ačkoli jsou obě entity do určité
míry nezávislé, v řadě oblastí se prolínají, spolupracují a vzájemně ovlivňují, a to i v předávání informací. Poměrně
specifickou roli v tuto chvíli může mít právě koordinátor komunikace (na velkých městech tiskový mluvčí), který
komunikuje navenek jak záležitosti úřadu, tak města. Zde se opět ukazuje prolínání komunikace úřad – město.
Z toho důvodu by bylo vhodné nastavit alespoň základní pravidla a principy vzájemné spolupráce. Pro stanovení
systému a pravidel
informačních
tokůtoků
může
následující
TABULKA:
Pravidla informačních
úřad –sloužit
město (interní,
externí) pomůcka:
Strategické, koncepční, rozvojové a
finanční záměry města

MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU
starosta
místostarostové a radní
zastupitelé
Hlavní odpovědnost za komunikaci
záležitostí úřadu i města, která se týkají
zaměstnanců úřadu má za město na
starosti starosta (případně jím pověřená
osoba, např. gesční radní), který o nich
informuje tajemníka.

Rozhodnutí politické reprezentace
dotýkající se města i úřadu (př. personální
změny města - změny na pozicích
v odborech, komisích, vedení města,
atd.)
Politická a společenská témata týkající se
města a politické reprezentace
Odborné záležitosti týkající se všech
agend úřadu v samostatné i přenesené
působnosti
Záležitosti týkající se fyzického chodu
úřadu
Rozvojové plány týkající se úřadu

MěÚ ZRUČ NAD SÁZAVOU
tajemník
vedoucí zaměstnanci
referenti
Hlavní odpovědnost za komunikaci
záležitostí úřadu i města, která se týkají
zaměstnanců dovnitř úřadu i směrem k
městu má tajemník a následně jím
delegované osoby (vedoucí, tiskový
mluvčí).

Personální změny na úřadu

Odpovídá:
Starosta města společně s tajemníkem úřadu.
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Tabulka 5: Návrh opatření: Zajištění pro vazby na strategické dokumenty města

SO 1.3. Zajištění pro vazby na strategické dokumenty města
Návrh opatření: Zajištění pro vazby na strategické dokumenty města
Popis opatření:
S výše uvedeným opatřením a v souvislosti s nově zpracovanou Komunikační strategií je nutné zajištění pro vazby
na další strategické dokumenty města Zruč nad Sázavou.
V současnosti není zpracovaná Strategie rozvoje MěÚ, nicméně je v procesu tvorby nový Strategický plán rozvoje
města. Je nutné zajistit soulad rozvojových priorit.
V případě realizace konkrétních opatření stanovených v Komunikační strategii, které by znamenaly vytvoření
nových směrnic, metodologických postupů či změnu organizační struktury, je rovněž nutné ctít zásady a pravidla
stanovených ve strategii. Mezi nejčastěji propojené strategické a prováděcí dokumenty s komunikační strategií
jsou:


strategický plán rozvoje města



strategie rozvoje úřadu



strategie řízení lidských zdrojů (personální politika, koncepce vzdělávání a rozvoje)



koncepce krizové komunikace



organizační řád



podpisový řád



kompetenční model



interní směrnice

Odpovídá:
Starosta města společně s tajemníkem úřadu.
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3.6.2 SC2 Zajistit co nejširší otevřenou a kvalitní informovanost veřejnosti ve
srozumitelné, transparentní, včasné, dostupné a přehledné podobě
Tabulka 6: Návrh opatření: Zavedení participativního rozpočtu

SO 2.1. Participace obyvatel
Návrh opatření: Zavedení participativního rozpočtu
Popis opatření:
Participativní rozpočet je nástroj veřejného financování, prostřednictvím kterého mají občané sami moc
rozhodovat o využití poměrné částky z veřejného rozpočtu obce. Implementace participativního rozpočtu vede
k zapojení občanů a podílení se na řešení lokálních problémů. Občané jsou si v rozhodovacím procesu rovni.
Participativní rozpočty jsou v České republice implementovány již od roku 2012. Nejvíce se počet obcí
využívajících participativní rozpočet navýšil v letech 2017 a 2018.
Proces participativního rozpočtování má 8 základních fází:
1. Schválení alokované částky, sestavení pravidel pro daný ročník
2. Vyhlášení PR
3. Sběr návrhů
4. Evaluace
5. Veřejná setkání
6. Hlasování
7. Vyhlášení vítězných projektů
8. Realizace
Potencionálních přínosů participativního rozpočtování je hned několik:


Zapojení občanů do řešení lokálních problémů.



Nacházení kompromisů mezi statutárními orgány a občany obce.



Efektivnější vynakládání veřejných zdrojů.



Podpora přímé demokracie, princip subsidiarity.

Před samotným zavedením participativního rozpočtu je třeba vymezit náklady spojené s implementací. Provozní
náklady na realizaci projektu jsou obvykle: náklady na zaměstnance – mzdy, školení; marketingové náklady – zde
se rozumí zejména náklady na reprezentaci (webová stránka, tištěné informační materiály aj.); náklady spojené
s hlasováním – jedná se zejména o náklady na provoz internetových stránek sloužících k hlasování a tištěné archy
potřebné k hlasování; náklady spojené s užíváním nebytových prostor – náklady, které vznikají v důsledku
shromažďování občanů k projednávání návrhů, hlasování.
Pro implementaci participativního rozpočtu je zpracována přehledná Metodika tvorby participativního rozpočtu
pro města v ČR – autor Vojtěch Černý.
Odpovídá:
Rada města společně s tajemníkem úřadu.
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Tabulka 7: Návrh opatření: Zavedení Citivizor

SO 2.1. Participace obyvatel
Návrh opatření: Zavedení Citivizor
Popis opatření:
Citivizor je aplikace, která přehledným způsobem vizualizuje rozpočet a plnění obcí s vazbou na konkrétní
dodavatele. Naleznete zde také provázání na úřední desky a registr smluv. V případě města Zruč nad Sázavou
může jít o „předstupeň“ zavedení participativního rozpočtu.
Alternativou je případná inspirace platformou Citivizor a město Zruč nad Sázavou může začít sdílet data, která
jsou i na Citivizor. Tento přístup ovšem vyžaduje jednak definovat data, která se budou sdílet (tady je možné de
facto sdílet v minimální míře to samé, co nabízí Citivizor), a jednak zajistit jejich sdílení tak, aby bylo přehledné
a dobře srozumitelné pro běženého občana (např. podpořeno i grafikou). Takto zveřejněná data by byla součástí
internetových stránek města.
V okrese Kutná Hora se připravuje město Čáslav na využití aplikace, Zruč nad Sázavou tak může čerpat inspiraci
a zpětnou vazbu v tom, jak se tento nástroj osvědčí.
Odpovídá:
Rada města společně s tajemníkem úřadu.
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Tabulka 8: Návrh opatření: Zavedení principů stakeholder managementu

SO 2.1. Participace obyvatel
Návrh opatření: Zavedení principů stakeholder managementu
Popis opatření:
Zavedení stakeholder managementu je nedílnou součástí řízení a komunikace.
Součástí může být vytvoření principů strategického partnerství s vytipovanými entitami v dané oblasti
(nejčastěji podnikatelů, spolkových a zájmových uskupení).
Podstatou stakeholder managementu je:


Definovat stakeholdery



Vytvořit jejich databázi



Určit témata, do kterých budou zapojeni



Vytvořit systém komunikace se stakeholdery (pravidelná vs. ad hoc setkávání; nástroje komunikace;
jednosměrná vs. obousměrná komunikace)



Posuzování motivace steakholderů na realizaci konkrétního projektu / opatření a práce s touto motivací,
včetně řešení charakteru jejich zapojení.

 apod.
Klíčovými stakeholdery jsou:


Občané (poté specifické skupiny – studenti, senioři, rodiče s dětmi apod.)



Vedení a zastupitelé města



Zájmové organizace, spolky, neziskové organizace



Organizace zřizované a založené městem



Podnikatelé



Turisté

 apod.
Formy komunikace se mohou velmi různit podle stakeholdera i řešeného tématu a je třeba je dobře volit. Může
jít např. o:


Pravidelná osobní setkávání



Ad hoc setkání k vybrané záležitosti



Pracovní / kulaté stoly



Elektronická komunikace jednosměrná – informační charakter



Elektronická komunikace obousměrná – ankety, otázky / dotazy

Odpovídá:
Starosta ve spolupráci s tajemníkem úřadu.

Komunikační strategie Zruč nad Sázavou

53

Tabulka 9: Návrh opatření: Nastavení interního procesu a následná komunikace plánových záměrů města

SO 2.2. Informovanost obyvatel
Návrh opatření: Nastavení interního procesu a následná komunikace plánových záměrů města
Popis opatření:
Město v současné době nedostatečně komunikuje především plánované záměry a plány. Ty lze rozdělit na dvě
oblasti:


Záměry, plány celoměstského dosahu



Záměry, plány lokálního charakteru

Výše uvedenému musí odpovídat informování a volba komunikačních nástrojů. Jedná se o plány, záměry, které
jsou již rozhodnuté, že budou realizovány (samostatnou kategorií je poté teprve zvažovaný záměr a snaha zjistit
názor obyvatel – toto lze např. anketou, veřejným projednáním plánu, cíleným oslovením vybraných skupin,
kterých se záměr může týkat, moderovanou procházkou nebo setkáním přímo v dané lokalitě se starostou /
příslušným vedením odboru, kulaté stoly s odbornou i laickou veřejností...).
Doporučuje se nastavit systém, kdy vedoucí odpovědných útvarů budou pravidelně (např. 1x měsíčně)
informovat o těchto záměrech za své agendy (př. dopravní omezení, stavební úpravy, úprava veřejného prostoru
a zeleně apod.) koordinátora komunikace. U velkých projektů se počítá se zapojením a informováním ze strany
vedení města. Koordinátor komunikace následně vyhodnotí důležitost záměrů a po diskuzi s vedením
samosprávy navrhne vhodnou komunikaci (nástroje, obsahy, případně specifické cílení...). De facto tak půjde
o vytvoření komunikačního plánu záměrů a plánů města (ty se mohou průběžně doplňovat, měnit).
O těchto plánech, záměrech by měli být rovněž pravidelně informování zaměstnanci úřadu, např. 1x měsíčně
sumarizující email, který bude všem zaměstnancům zaslán. Zaměstnanci se tak mohou stát samotným
komunikačním kanálem.
Velmi důležité je klást důraz na komunikaci přínosů plánovaných záměrů.
U záměrů, plánů celoměstského dosahu se doporučuje:


Informovat o těchto záměrech ve všech relevantních kanálech – především Zručské noviny, vytvoření
případné sekce na internetových stránkách, Mobilní Rozhlas, aplikace V OBRAZE.



Možností je zapojit další alternativní komunikační prvky, jako jsou – výstava v budově úřadu nebo ve
veřejném prostoru (např. náměstí, nákupní centrum, kulturní a sportovní zařízení, školská zařízení), 3D
modely na internetových stránkách / Facebooku, fyzické modely ve vybraných místech apod.

Informace musí probíhat s předstihem (např. i několika měsíců) a u velmi významných věcí i opakovaně.
Záměry, plány musí být vhodně komunikovány po obsahové stránce (přínosy, náklady, případná dočasná omezení
– jak se s nimi vyrovnat). Pro vybrané kanály je možné využít grafiku, obrázky, u velkých akcí i možná videa nebo
video-grafika.
U záměrů, plánů lokálního charakteru se doporučuje:


Vytvořit specifickou rubriku ve Zručských novinách (viz jiné doporučení).



Informovat v samostatné sekci na internetových stránkách (stejná sekce jako pro dlouhodobé plány,
záměry).

Podstatné je o záměrech, plánech informovat i průběžně, tj. při jejich realizaci (v jaké jsou fázi, jak dlouho budou
ještě trvat, jestli se plní dle plánu) a poté na konci – zhodnocení.
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Poznámka: Vytvoření samostatné sekce na internetových stránkách, která by jednak informovala o záměrech,
plánech (vč. jejich popisu), ale poté hodnotila i průběh a jejich zhodnocení (u průběhu je možné využívat grafické
prvky, např. % plnění apod.), může pomoci v oblasti otevřenosti a transparentnosti – na tuto sekci je možné vždy
odkazovat i z ní čerpat informace pro vedení města a úřadu. Podstatná je aktuálnost těchto informací, kterou by
měli zajistit vedoucí odpovědných útvarů ve spolupráci s koordinátorem komunikace.
Odpovídá:
Koordinátor komunikace
Tajemník / vedoucí odborů
Starosta
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Tabulka 10: Návrh opatření: Krizová komunikace

SO2.2. Informovanost obyvatel
Návrh opatření: Krizová komunikace
Popis opatření:
V souvislosti se situací s pandemií onemocnění COVID-19 je zřejmé, že krizová komunikace – minimálně na
celostátní úrovni – byla doposud podceňována. Z toho důvodu se jeví jako správný krok nastavit principy krizové
komunikace na všech úrovních státní správy.
Cílem opatření je zpracování jednoduché koncepce Krizového řízení města Zruč nad Sázavou, která by měla být
nedílnou součástí řízení města. Jejím cílem bude předcházení vzniku možných kritických situací, zajištění
všeobecné přípravy na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajištění jejich zvládnutí v rámci vlastní
působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další
rozvoj.
Koncepce tak popíše nutnou činnost Městského úřadu Zruč nad Sázavou v této oblasti, která se bude týkat
především:




plnění úkolů na úseku krizového plánování,
přípravy na činnost při krizových situacích a v oblasti branné politiky státu,
krizová komunikace, procesy a organizační struktura.

Výstupem by tak mělo být jasné sdělení jak vytvořit podmínky pro činnost bezpečnostní rady, jak vypadá příprava
pro činnost krizového štábu, jak se provádí celková koordinace při vytváření a aktualizaci havarijní a krizové
dokumentace obce, jak vypadá spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného
systému včetně Armády České republiky a jak vypadá spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s
právnickými a fyzickými osobami a další.
Odpovídá:
Starosta ve spolupráci s tajemníkem úřadu.

Komunikační strategie Zruč nad Sázavou

56

Tabulka 11: Návrh opatření: Revize internetových stránek

SO2.3. Správa komunikačních nástrojů
Návrh opatření: Revize internetových stránek
Popis opatření:
Webové stránky města jsou klíčovým komunikačním nástrojem města. Prostřednictvím webu se komunikuje
široká oblast témat, která odpovídá šíři záběru veřejné správy. Internetové stránky města velice rychle zastarávají
a současným návštěvníkům již neumožňují jednoduchý a rychlý přístup k informacím. Jejich stávající struktura
nevyhovuje současným standardům pro optimalizaci vyhledávacích serverů a relativně pomalu funguje na
vyhledávacích programech.
V minulých letech webové stránky prošly výraznou grafickou proměnou, je snaha o zvýraznění nejdůležitějších
odkazů a prvků (aktuality, úřední deska atp.). Uživatelé si nicméně stěžují na nepřehlednost a složité vyhledávání
informací. Z toho důvodu je vhodné provést revizi webových stránek. Mezi potenciální dílčí opatření patří:
 Existuje zjednodušená verze webu (pro seniory), která je ovšem prakticky neviditelná – malý symbol na
titulní stránce a drobný textový odkaz. Je vhodné více zdůraznit tuto funkcionalitu.


Implementace anket, formulářů atd. na webové stránky města – webové stránky tak mohou sloužit jako
zpětnovazební kanál a nástroj pro participaci občanů.
o

Propojení s Mobilním Rozhlasem a aplikací OBEC V OBRAZE.

o

Nastavení systému anket, kdy je chceme využívat na co:


Plánované záměry města / úřadu = ad hoc.



Zjištění spokojenosti obyvatel a jejich preferencí priorit (1x za 2 roky).



Pravidelné měření a vyhodnocování statistik návštěvnosti / analýza návštěvnosti (zdroj informací pro
efektivní optimalizaci webu).



Pro aktuální informace využít titulní obrazový banner: 3 – 4 klíčové informace.



Snížit množství odkazů v levém banneru (dát pryč např. fotogalerii, Zruč na mapě, odkaz na Facebook) –
bylo by vhodné provést analýzu návštěvnosti a prokliků na tyto jednotlivé odkazy.



Připravit režim stránek pro použití na mobilních zařízeních z hlediska jejich lepší čitelnosti (tzv.
responzivní design) a SEO optimalizaci (optimalizace struktury stránek pro vyhledávací servery), která
lépe zviditelní městský web ve vyhledávačích a bude splňovat aktuální normy a požadavky vyhledávacích
zařízení.



Inventura všech elektronických formulářů (odpovědnost vedoucích informovat o změně formulářů nebo
možnosti využít nové formuláře elektronicky – informovat tajemníka a koordinátora komunikace;
nastavení systému ověřování = 1x za ¼ roku oslovení vedoucích odborů a odsouhlasení, že formuláře jsou
aktuální; pokud ne – provést změnu):



o

Které formuláře máme? A jsou aktuální? = aktualizovat.

o

Které nám chybí? = aktualizovat.

o

Pokud nemohou být nějaké formuláře (např. ze zákonných podmínek v el. verzi), tak to uvést.

Provést novou, přehlednější kategorizaci návodu přes životní situace.
Inspiraci je možné najít např. u města Bruntálu - https://www.mubruntal.cz/chci-si-zaridit/ms82293/p1=82293
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Zavést novou samostatnou kolonku Plánů a záměrů, kde:
o

Budou všechny klíčové záměry a plány pro město.

o

Kde budou i záměry a plány podle lokalit – jasně označit, jakých lokalit se to týká.

o

U každého záměru a plánu uvést jeho charakteristiku, dopady, přínosy, náklady.

o

U zahájených projektů jasně označit, že jsou v realizaci + přiřadit po rozkliknutí v jaké jsou fázi,
co se již udělalo, jak dlouho to bude ještě trvat apod.

o

U ukončených projektů dát označení splněno a provést vyhodnocení (dtto. jako u těch, které se
realizují)

Poznámka: Dnešní internetové stránky nabízejí podsekci „Projekty a granty“, ale sekce by chtěla udělat lépe
graficky i textově = viz doporučení výše. Současné pojetí sekce je velmi formální.


V sekci Ostatní úřední informace mohou být zajímavá témata nebo odkazy, která jsou zde příliš ukrytá.
Z pohledu samosprávy by mělo být vhodné některé informace dočasně umístit na hlavní stránku a jasně
je zvýraznit (např. dotační tituly pro občany apod.).

Odpovídá:
Koordinátor komunikace ve spolupráci s Odborem kultury, školství a sportu (na starosti web) a Odborem
kanceláře starosty.
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Tabulka 12: Návrh opatření: Facebook

SO2.3. Správa komunikačních nástrojů
Návrh opatření: Facebook
Popis opatření:
Facebook obecně patří mezi sociální média a dává prostor pro zásah mladších obyvatel. Jako součást
komunikačního mixu jeho význam neustále narůstá. Oproti tradičním médiím jsou zde informace z mnoha zdrojů
a proudí k mnoha uživatelům. Velkým rozdílem je také možnost okamžité zpětné vazby, komentářů či jiného
zásahu do obsahu.
Do budoucna je nepochybně Facebook nástrojem, pomocí kterého musí úřad / město budovat svoji image
komunikujícího města, a zvyšovat tak svoji atraktivitu.
Mezi další kroky, které je vhodné v souvislosti s tímto komunikačním nástrojem realizovat, patří:


snaha o propojení s dalšími účty, které jsou městu Zruč nad Sázavou věnovány (informační centrum,
skupina „Máme rádi Zruč“, dále existuje účet: https://www.facebook.com/Zru%C4%8D-nadS%C3%A1zavou-251741292080, který má 365 sledujících, nicméně poslední příspěvek byl přidán v roce
2010 – profilovou fotkou je erb města – měla by být snaha zakladatele tohoto účtu kontaktovat, ideálně
zrušit);



využít Facebooku pro okamžitou zpětnou vazbu – viz např. opatření k zpětné vazbě na plánované
investiční záměry města, ankety atp., skvěle nyní funguje pro informování o havarijních situacích;



začít využívat funkcionality Facebooku, které umožňují získávat data o návštěvnících (návštěvnost, dosah,
sledovatelnost příspěvků, nejčastěji hledaná/řešená témata atp.);



zvážit otázku postování fotografií, videí, infografiky, grafů apod., což zvýší zajímavost obsahů (zaujme,
lépe a jednoduše vysvětlí);



nastavit práci s grafickými prvky (definovat barvy a fonty, které budou využívány a v jejich duchu tvořit a
dávat grafické prvky);



zvýšit pestrost příspěvků (př. zajímavosti o místech ve městě a okolí, zajímavosti z historie, propagace
komunit nebo podnikatelů apod.);



snížit formálnost komunikace – dnes de facto hlavně překlápění obsahů z webu s krátkým textem (což
lze jasně vysledovat u příspěvků, kdy velká část z nich nemá žádnou reakci v podobě „liku“ nebo
komentáře), tato věc lze řešit variantně:
V1) možností je najmutí externího grafika, pomocníka s tvorbou facebookových obsahů (náklad cca 5 tis.
měsíčně – možno využít po omezenou dobu, než se naučí zaměstnanec úřadu nebo koordinátor
komunikace);
V2) proškolení správce Facebooku města / koordinátora komunikace např. 1x ročně (kvůli aktualizaci
dovedností, neboť i správa facebookových profilů podléhá trendům).

Poznámka: Dobrou praxí mezi menšími obcemi je např. Vrbno pod Pradědem nebo u města Zábřeh https://www.facebook.com/vrbnopp/; https://www.facebook.com/ZabrehMesto/


zřídit účet na Instagramu (nebo ad hoc využívat / překlápět příspěvky z instagramového účtu zámku);



zvážit ad hoc náborovou kampaň nových fanoušků cílenou na Zruč nad Sázavou a okolí (kampaně je dnes
možné cílit dle PSČ, pokud ji má uživatel na Facebooku uvedneou) – ideálně provázat s bannerem nebo
grafikou „lákající“ na akci (nebo aktivitu, záležitosti) celoměstského / regionálního významu; náborovou
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kampaň může provést externí subjekt (z hlediska nákladů jde o 5 – 10 Kč za 1 nového fanouška z města
a okolí
Poznámka: Náborová kampaň má ovšem smysl, pokud dojde ke změně komunikace na facebookovém profilu
města.
Odpovídá:
Koordinátor komunikace.
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Tabulka 13: Návrh opatření: Změna mobilní aplikace

SO2.3. Správa komunikačních nástrojů
Návrh opatření: Změna mobilní aplikace
Popis opatření:
Z pohledu zpracovatelů není úplně ideální situace práce se 2 aplikacemi v prostředí města (V OBRAZE a Mobilní
Rozhlas).
Doporučujeme zvážit „upgrade“ aplikace Mobilní Rozhlas na aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko – tato
aplikace do sebe zahrnuje funkcionality již fungujících aplikací (Mobilní Rozhlas, ZmapujTo, Lepší místo; aplikace
spolupracuje s iniciativou Ukliďme Česko).
Výhodou této aplikace je, že nabízí další možnosti oproti stávajícímu Mobilnímu Rozhlasu hlavně v oblasti
obousměrné komunikace.
V návaznosti na to se doporučuje zvážit zrušení aplikace V OBRAZE, která by byla svoji povahou nadbytečná.
Odpovídá:
Vedení města a úřadu.
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3.6.3 SC3 Zlepšit profesionalitu, efektivnost a vstřícnost při komunikaci s klienty
Tabulka 14: Návrh opatření: Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

SO 3.1. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
Návrh opatření: Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
Popis opatření:
Opatření, které podporuje naplňování komunikačních cílů, a také osobní cíle jednotlivých zaměstnanců, cílem je
kontinuální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců nejen v odborných znalostech, ale i v měkkých dovednostech, které
zvyšují osobnostní kvalitu každého zaměstnance. Opatření je vhodné realizovat v následujících rovinách:


školení k pravidlům interní komunikace, komunikačního procesu, pravidlům práce s informacemi pro
zajištění informačních potřeb zaměstnanců a informační propojenosti úřadu, správných informačních
toků,



školení k pravidlům externí komunikace, komunikačního procesu a pravidla práce s informacemi,



školení v oblasti komunikační dovednosti, e-mailová a písemná komunikace, efektivní vedení porad,
práce s PU, správa PU pro zajištění efektivní práce s komunikačními nástroji, online prostředí pro schůzky,
konference a způsob jejich řízení,



školení postupů, procesů a metod vedoucích k dosažení stanovených cílů.

Výstupem opatření jsou kompetentní zaměstnanci s vysokými odbornými znalostmi, kteří poskytují profesionálně
a vstřícně služby klientům.
Odpovídá:
Tajemník městského úřadu.
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Tabulka 15: Návrh opatření: Profesionalizace v obsluze komunikačních kanálů

SO 3.2. Obsluha komunikačních kanálů
Návrh opatření: Profesionalizace v obsluze kanálů
Popis opatření:
Opatření, které navazuje na Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. K naplnění opatření optimalizace využívání
Facebooku by bylo dobré podpořit odborné znalosti koordinátora komunikace tak, aby byl schopen používat
veškeré dostupné funkcionality, které Facebook (potažmo další sociální sítě) umožňuje. Správce sociálních sítí by
bylo vhodné proškolit zhruba v těchto tématech:


Firemní stránka - jak se o ni správně starat, nastavení



Business manager - jak jej využít naplno, rozdíl vzhledem k Facebook stránce, nastavení stránky



Správa uživatelů na Facebook stránce



Reklama na Facebooku, Instagramu, jak využít influencery (propagace kulturních a sportovních akcí,
inzeráty města, nábory atp.)



Aktuální trendy



Best practices



Vytvoření placené reklamy v business manageru, vytvoření vlastního okruhu uživatelů, vytvoření
Facebook pixelu a práce s retargetingem



Formáty reklam, jako jsou např. Carousel, Lead Ads atd.



Měření úspěšnosti kampaní na Facebooku a Instagramu

Odpovídá:
Tajemník městského úřadu společně s koordinátorem komunikace.
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3.7 IMPLEMENTACE
Pro snazší práci s nastavenými cíli i konkrétními opatřeními je v návaznosti na navrženou strategii zpracována
implementační část. Postup implementace je ve formě implementačních karet, ve kterých jsou obsaženy základní
informace nutné k úspěšné implementaci daných opatření:




PRIORITA: Priority jsou nastaveny na dvoustupňové škále:
o

1 = Opatření je doporučeno implementovat hned. Důvodem může být vysoká přidaná hodnota
řešení v oblasti komunikace, případně snadnost řešení nebo nízké náklady ve vztahu k přínosu
opatření.

o

2 = Opatření není z pohledu města nebo úřadu prioritní, neboť jeho implementace může být
složitější, případně mít vysoké náklady nebo mít marginální charakter k naplnění cílů.

STUPEŇ PŘIPRAVENOSTI: Připravenost je nastavena rovněž na dvoustupňové škále:
o

1 = Opatření je možné realizovat okamžitě dle rozhodnutí vedení města či úřadu. K provedení
implementace nejsou závažnější překážky, ani není zavedení opatření vázáno na realizaci jiného
opatření (ať již ze strategie nebo mimo ni).

o

2 = K realizaci opatření musí být učiněny další kroky / opatření, které mu budou předcházet.
Zahájení implementace je tak vázané na jiné aktivity.



ODHAD ROZPOČTU: Přibližné definování finančních nákladů pro město.



MOŽNOST DOTACE: Uvedení, zdali je možné (nebo bude možné) na opatření čerpat dotaci v rámci
některého z operačních programů z EU nebo jiné formy dotace. (Varianta „možná“ znamená, že v současné
době není úplně jisté, zdali bude potřebný dotační titul vypsán, nebo nikoli.)



REALIZACE: Uvedení termínu, jak by měla realizace probíhat v čase.



KPI: Měřitelné indikátory úspěšnosti daného řešení. Indikátory jsou vždy popsány v časové souslednosti
a jejich splněním je možné sledovat, zdali dochází ke skutečné implementaci navrženého opatření.



GARANT PROJEKTU: Osoba, která bude odpovídat za implementaci projektu.
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SC1 Nastavit systém odpovědností za poskytované informace a systém správné a efektivní práce s komunikačními nástroji, kterými úřad
komunikuje s klienty / občany
STRATEGICKÉ
OPATŘENÍ

SO 1.1. Částečný úvazek koordinátora komunikace

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Částečný
úvazek
koordinátora
komunikace

Částečný úvazek koordinátora komunikace
STUPEŇ
ODHAD
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
ROZPOČTU

1

250 tis.
Kč/ročně

1

MOŽNOST
DOTACE

REALIZACE

Možná v rámci
OPZ, bude-li
vypsána další
výzva pro
územní
samosprávy
jako výzva č.
120

1Q 2021

KPI

1. Nová část úvazku

GARANT
PROJEKTU

Starosta města
Tajemník úřadu

SC1 Nastavit systém odpovědností za poskytované informace a systém správné a efektivní práce s komunikačními nástroji, kterými úřad
komunikuje s klienty / občany
STRATEGICKÉ
OPATŘENÍ

SO 1.2. Nastavení systému / organizační struktura

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Nastavení
systému /
organizační
struktura

Nastavení systému / organizační struktura
STUPEŇ
ODHAD
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
ROZPOČTU

1

1

Bez nákladů

MOŽNOST
DOTACE

NE

REALIZACE

1Q 2021
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KPI
1. Nastavit organizační
strukturu
2. Definovat matici
kompetencí/kompetenční
model
3. Popsat interní
směrnici/prováděcí
dokument komunikace

GARANT
PROJEKTU

Starosta města
Tajemník úřadu
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SC1 Nastavit systém odpovědností za poskytované informace a systém správné a efektivní práce s komunikačními nástroji, kterými úřad
komunikuje s klienty / občany
STRATEGICKÉ
OPATŘENÍ

SO 1.3. Zajištění pro-vazby na strategické dokumenty města

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Zajištění
pro- vazby
na
strategické
dokumenty
města

Zajištění pro vazby na strategické dokumenty města
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
ROZPOČTU
DOTACE

1

1

Bez nákladů/
v rámci
stávajícího
projektu
k SPRM

Možná v rámci
OPZ, bude-li
vypsána další
výzva pro
územní
samosprávy
jako výzva č.
120

REALIZACE

2021 - 2022

Komunikační strategie Zruč nad Sázavou

KPI
1. Nové strategické
dokumenty obsahují
„komunikační plán“
2. Počet veřejných
projednání jednotlivých
strategických dokumentů

GARANT
PROJEKTU

Starosta města
Tajemník úřadu
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SC2 Zajistit co nejširší otevřenou a kvalitní informovanost veřejnosti ve srozumitelné, transparentní, včasné, dostupné a přehledné
podobě
STRATEGICKÉ
OPATŘENÍ

SO 2.1. Participace obyvatel

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Zavedení
participativního
rozpočtu

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Zavedení
Citivizor

Zavedení participativního rozpočtu
STUPEŇ
ODHAD
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU

2

1

Zavedení Citivizor
STUPEŇ
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI

2

1

MOŽNOST
DOTACE

REALIZACE

KPI

Jednotky
desítek tisíc
Kč

Možná
v rámci OPZ,
bude-li
vypsána další
výzva pro
územní
samosprávy
jako výzva č.
120

1 – 4Q 2021

1. Nastavit interně systém a
podmínky
2. Pořídit platformu pro
participativní rozpočet
3. Nastavit plán propagace
v rámci komunikačního mixu
4. Realizovat první
participativní rozpočet
(zahájit využívání)

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

REALIZACE

KPI

Jednotky
desítek tisíc
Kč

Možná
v rámci OPZ,
bude-li
vypsána další
výzva pro
územní
samosprávy
jako výzva č.
120

1 – 4Q 2021
(Realizovat
společně
s participativním
rozpočtem)

1. Koupit systém Citivizor
2. Nastavit plán propagace
v rámci komunikačního mixu
3. Zprovoznit systém
Citivizor
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GARANT
PROJEKTU
Koordinátor
komunikace
(spolupráce
s radou města
a tajemníkem
úřadu)

GARANT
PROJEKTU
Koordinátor
komunikace
(spolupráce
s radou města
a tajemníkem
úřadu)
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OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Zavedení
principů
stakeholder
managementu

Zavedení principů stakeholder managementu
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI ROZPOČTU
DOTACE

1

2

Bez nákladů

NE

REALIZACE

KPI

1 – 41 2021

1. Definovat stakeholdery
2. Definovat oblasti, které se
stakeholderů týkají
3. Nastavit princip spolupráce
a komunikace (kdy zapojíme
jakého stakeholdera a jak
s ním komunikujeme)
4. Pilotně ověřit na vybraném
projektu
5. Vyhodnocení pilotního
projektu
6. Úprava nastaveného
systému dle vyhodnocení
pilotu
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GARANT
PROJEKTU

Koordinátor
komunikace
(spolupráce
s radou města,
tajemníkem
úřadu,
vedoucími
odborů)
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SC2 Zajistit co nejširší otevřenou a kvalitní informovanost veřejnosti ve srozumitelné, transparentní, včasné, dostupné a přehledné
podobě
STRATEGICKÉ
OPATŘENÍ

SO 2.2. Informovanost obyvatel

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Nastavení
interního
procesu
a následná
komunikace
plánových
záměrů města

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Krizová
komunikace

Nastavení interního procesu a následná komunikace plánových záměrů města
STUPEŇ
ODHAD
MOŽNOST
PRIORITA
REALIZACE
PŘÍPRAVENOSTI
ROZPOČTU
DOTACE

Bez nákladů
1

1

Krizová komunikace
STUPEŇ
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI

1

1

KPI

1. Definovat aktéry uvnitř
úřadu, kteří musí dodávat
informace
2. Nastavit proces, jak bude o
záměrech informováno (kdo
bude komu předávat
s předstihem informace)
3. Rozhodnout o způsobu
informování a vizualizace
(nákup SW – ANO / NE?)
4. Nastavit řešení (uděláme si
sami vs. SW)

GARANT
PROJEKTU
Koordinátor
komunikace
(spolupráce
s radou města,
tajemníkem
úřadu,
vedoucími
odborů

V případě
pořízení SW –
cca 100 tis. Kč

NE

2021 - 2022

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

REALIZACE

KPI

GARANT
PROJEKTU

2021

1. Definovat proces krizové
komunikace
2. Popsat proces a informovat
dotčené osoby
3. Dostupnost popisu procesu
v interní dokumentaci

Starosta města
Tajemník
úřadu

Bez nákladů

NE
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SC2 Zajistit co nejširší otevřenou a kvalitní informovanost veřejnosti ve srozumitelné, transparentní, včasné, dostupné a přehledné
podobě
STRATEGIC
KÉ
OPATŘENÍ

SO 2.3. Správa komunikačních nástrojů

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Revize
internetových
stránek

OPATŘENÍ

Revize internetových stránek
STUPEŇ
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI

ODHAD
ROZPOČTU
Jednotky
desítek tisíc Kč
(externí audit
stránek)

1

1

Jednotky
desítek tisíc Kč
(technické
úpravy
stránek)

MOŽNOST
DOTACE
Možná v rámci
OPZ, bude-li
vypsána další
výzva pro
územní
samosprávy
jako výzva č.
120

REALIZACE

1Q 2021 –
inventura /
audit

KPI

2 – 3Q 2021
– změna
internetovýc
h stránek

1. Na základě doporučení ze
strategie provést „inventuru“
internetových stránek po obsahové
stránce
2. Možnost zapojení externího
subjekt, který provede audit
stránek
3. Provést navržené změny

REALIZACE

KPI

1Q 2021 poté
kontinuálně

1. Externí proškolení koordinátora
komunikace odpovědného za
správu stránek
2. Nastavit práci s grafickými prvky
(fonty, barvy, obrázky)
3. Změnit / zlepšit způsob práce se
stránkami (nové prvky, zvýšit
pestrost, propojení s ostatními
nástroji)
4. Průběžné vzdělávání v oblasti

GARANT
PROJEKTU
Koordinátor
komunikace
(spolupráce
s vedoucí
Odboru kultury,
školství
a sportu
zástupci
Kanceláře
starosty)

Facebook
NÁZEV

PRIORITA

STUPEŇ
PŘÍPRAVENOSTI

ODHAD
ROZPOČTU

MOŽNOST
DOTACE

1

10 – 15 tis. Kč
ročně
(proškolení
zaměstnance,
tvorba
grafických
prvků,
případné
kampaně)

Možná v rámci
OPZ, bude-li
vypsána další
výzva pro
územní
samosprávy
jako výzva č.
120

PROJEKT
Facebook

1
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Koordinátor
komunikace
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OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Změna mobilní
aplikace

Změna mobilní aplikace
STUPEŇ
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI

2

2

ODHAD
ROZPOČTU

Bez finančních
nákladů

MOŽNOST
DOTACE

NE

REALIZACE

KPI

2021

1. Rozhodnout na úrovni
vedení města, zdali dojde k
„vypnutí“ aplikace V OBRAZE.
Pokud ano, tak:
2. Nastavit harmonogram
odchodu od aplikace
3. Nastavit plán komunikace –
jak to lidem vysvětlíme /
zdůvodníme; jakými kanály;
nastavit principy motivace,
aby přešli do aplikace Mobilní
Rozhlas
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Vedení města
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SC3 Zlepšit profesionalitu, efektivnost a vstřícnost při komunikaci s klienty
STRATEGICKÉ
OPATŘENÍ

SO 3.1. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

OPATŘENÍ
NÁZEV
PROJEKT

Rozvoj
a vzdělávání
zaměstnanců

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
STUPEŇ
ODHAD
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
ROZPOČTU

1

1

Jednotky tisíc Kč
na jednoho
účastníka
a jeden kurz

MOŽNOST
DOTACE

REALIZACE

Možná v rámci
OPZ, bude-li
vypsána další
výzva pro územní
samosprávy jako
výzva č.120

2021 a dále
/kontinuální
projekt

KPI
1. Počet
absolvovaných
kurzů/školení
2. Počet účastníků
kurzů/školení

GARANT
PROJEKTU

Tajemník úřadu

SC3 Zlepšit profesionalitu, efektivnost a vstřícnost při komunikaci s klienty
STRATEGICKÉ
OPATŘENÍ

SO 3.2. Profesionalizace v obsluze kanálů

OPATŘENÍ
NÁZEV

PROJEKT

Profesionalizace
v obsluze
kanálů

Profesionalizace v obsluze kanálů
STUPEŇ
ODHAD
PRIORITA
PŘÍPRAVENOSTI
ROZPOČTU

1

1

Jednotky tisíc Kč
na jednoho
účastníka a jeden
kurz

MOŽNOST
DOTACE
Možná v rámci
OPZ, bude-li
vypsána další
výzva pro
územní
samosprávy
jako výzva č.
120
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REALIZACE

2021 a dále
/kontinuální
projekt

KPI
1. Počet
absolvovaných
kurzů/školení
Počet účastníků
kurzů/školení
2. Nové
funkcionality
stávajících
komunikačních
nástrojů

GARANT
PROJEKTU

Tajemník úřadu
Koordinátor
komunikace
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3.8 PRINCIPY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Vzájemná komunikace MÚ Zruč nad Sázavou a občanů musí být postavena na principech představujících uznávané
hodnoty. Tyto principy komunikace musí být respektovány a prosazovány všemi aktéry, kteří do procesu
komunikace úřadu a občanů vstupují (zejm. polická reprezentace města).
Tabulka 16: Základní principy efektivní komunikace

PRINCIP

POPIS PRINCIPU

Objektivita

Poskytované informace musí být nezaujaté (objektivní), úplné a nic nezastírající.

Transparentnost

Všem zúčastněným stranám musí být podávány stejné pravdivé informace, aby
docházelo k rovnoměrné participaci na případném řešení problému.

Dostupnost

Veškeré veřejné informace musí být veřejnosti snadno dostupné.

Srozumitelnost

Způsoby a postupy komunikace s veřejností musí být ve všech ohledech
srozumitelné každému, kdo chce komunikovat.

Komplexnost a odbornost

Je potřeba poskytovat informace komplexní, odborně formulované a zároveň
srozumitelné.

Kontinuita a návaznost

Při podávání informací je potřeba volit informační kroky takovým způsobem, aby
občané viděli kontinuitu, smysluplnost a návaznost daného tématu.

Zodpovědnost a závaznost

Při podávání informací veřejnosti ze strany úřadu je třeba dbát na závaznost
podaných informací a jejich pravdivost. Rovněž s informacemi od veřejnosti se
musí nakládat zodpovědně a úřad by s nimi měl adekvátně naložit.

Optimalizace řešení

Splnění principu vyžaduje zapojení širokého spektra cílových skupin do řešení
daného tématu, aby bylo nalezeno optimální řešení. Je zapotřebí vyslechnout
všechny názory zúčastněných aktérů a pečlivě je zpracovat.

Otevřenost a důvěra

Aby celý princip komunikační strategie nepostrádal smysluplnost, je zapotřebí se
všemi cílovými skupinami jednat čestně a otevřeně.
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Pro efektivní externí komunikaci úřadu musí být dodržována všemi zaměstnanci úřadu, vč. všech aktérů, kteří do
externí komunikace úřadu vstupují (polická reprezentace města), níže uvedená klíčová pravidla.
Tabulka 17: Základní pravidla efektivní komunikace

PRAVIDLO

POPIS PRAVIDLA

Stanovení témat pro
komunikaci

Existuje jednoznačná definice okruhů situací, které se budou komunikovat směrem
k občanům.

Věcnosti komunikačních
aktivit

V procesu komunikace jsou stanoveny konkrétní dílčí aktivity, které se mají
komunikovat směrem k občanům.

Osobní odpovědnosti

Pro každou dílčí aktivitu je stanovena osobní odpovědnost za komunikaci a kvalitu
podávaných informací směrem k občanům.

Kontroly termínů

Pro každou dílčí aktivitu jsou stanoveny konkrétní termíny a jejich dodržování je
kontrolováno.

Dodržování
komunikačních procesů
úřadu

Všemi zaměstnanci úřadu vč. všech aktérů, kteří do externí komunikace úřadu
vstupují (polická reprezentace města), musí být dodržována klíčová pravidla
externích komunikačních procesů úřadu a pravidla práce s informacemi úřadu.

Efektivní součinnost
úřadu a města

Běžná formální i neformální komunikace: Zaměstnanci úřadu a politická
reprezentace města musí navenek komunikovat v efektivní součinnosti a souladu
a musí dodržovat principy objektivity, transparentnosti, dostupnosti,
srozumitelnosti, komplexnosti a odbornosti, kontinuity, zodpovědnosti,
optimalizace řešení, otevřenosti a důvěry (popisy principů viz tabulka výše).
Oficiální komunikaci záležitostí úřadu i města navenek zajišťuje starosta
a koordinátor komunikace.
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4 PŘÍLOHY
4.1 PŘÍLOHA Č. 1 – ZADÁNÍ A PRŮBĚH PROJEKTU
4.1.1 Zadání
Vytvoření komunikační strategie proběhne ve 2 etapách realizace:
1. Vytvoření analýzy komunikace městského úřadu
Vytvoření analytické části - podrobná analýza současné situace a způsobu komunikace úřadu. Minimální rozsah 50
normostran.
Analýza popíše současný stav v následujících oblastech:
•

Komunikační nástroje a kanály komunikace.

•

Komunikační procesy včetně rolí a odpovědností.

•

Obsahy komunikace (co úřad komunikuje).

•

Cílové skupiny komunikace.

Analýza bude vytvořena na základě minimálně následujících metod:
•

Řízených rozhovorů s vybranými zaměstnanci úřadu (bude stanoveno po konzultaci s vedením úřadu,
předpokládaný počet 5).

•

Dotazníkového šetření veřejnosti. Minimální responze 100 odpovědí. Šetření bude zaměřeno na zjištění
míry informovanosti a spokojenosti klientů úřadu s fungováním úřadu (rozsah, efektivita, dostupnost
poskytovaných služeb) a jeho transparentností (srozumitelnost, čitelnost komunikace MÚ navenek)
a požadavků na zlepšení.

•

Benchmarku s jinými obdobně velkými úřady.

•

SWOT analýzy.

•

PESTLE analýzy.

Zpracování analýzy bude průběžně konzultováno se zadavatelem, její výsledná podoba musí být schválena zástupci
zadavatele.
2. Vytvoření komunikační strategie a návrh její implementace
Na základě detailní analýzy bude navržena komunikační strategie včetně návrhů konkrétních implementačních
kroků. Minimální rozsah 30 normostran.
Půjde především o:
•

Návrh na optimalizaci a správné využití komunikačních nástrojů/kanálů včetně
efektivního/vhodného využití a stanovení odpovědností za jejich správu a aktualizaci.

jejich

•

Návrh a využití ICT nástrojů pro zefektivnění komunikace s veřejností.

•

Nastavení a popis hlavních komunikačních procesů včetně odpovědností a rolí v nich.

•

Definování vhodných komunikačních obsahů (co) a jejich zaměření na správné cílové skupiny (komu)
a jakými nástroji komunikovat.

Tvorba návrhové a implementační části bude průběžně konzultováno se zadavatelem, její výsledná podoba musí
být schválena zástupci zadavatele a veřejně prezentována.
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4.1.2 Zpracování výstupu
Výstup byl realizován v období březen 2020 – září 2020.
V rámci projektu byly využity následující metody a s tím související aktivity:
Metoda

Popis
1) Studium a analýza dostupné dokumentace z města (ale i úřadu) Zruče nad Sázavou, která
je relevantní pro výstupy v projektu:

Studium
a analýza
relevantní
dokumentace
a dat



Připravovaný nový strategický plán rozvoje města (využity částečně informace
z dotazníkového šetření).

2) Analýza dalších dat a informací týkající se města z veřejných zdrojů (ČSÚ, analýza veřejně
přístupných komunikačních nástrojů).
3) Vlastní analytické šetření a sběr informací konzultantů uchazeče přímo u klienta, a to
formou řízených rozhovorů a pracovních setkání / workshopů (detailněji viz níže). Tato
doplňující metoda je podstatná z pohledu kontextualizace a širšího pochopení souvislostí
tvrdých dat zjištěných ze studia a analýzy.
Dotazníkové šetření slouží jako další doplňující metoda zisku a ověření informací.
Pro potřeby projektu byla využita metoda CAWI.
•

Dotazníkové
šetření

Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – elektronický sběr spočívá ve sběru dat pomocí internetového rozhraní, kdy bude dotazník
v elektronické podobě k dispozici prostřednictvím URL odkazu. Dodavatel
k tomuto účelu využívá rozhraní SURVIO, které je pro respondenta jednoduché
a intuitivní na využití.

Dotazník byl k dispozici na internetových stránkách města a Facebooku města.
Sběr probíhal od srpna do září 2020. Sebráno bylo 100 dotazníků.
V každém dotazníkovém šetření dochází při interpretaci dat k segmentaci, tj. rozpadu
a interpretaci odpovědí za jednotlivé skupiny.
Jde o rozhovory o pevné struktuře obsahující otevřené a cílené otázky týkající se komunikace,
komunikačních kanálů, komunikačních procesů a cílů komunikace.
Individuální
rozhovory

Osoby, se kterými byly provedeny řízené rozhovory, byly vytipovány na úvodním jednání
k projektu. Jednalo se o osoby z města / úřadu (zástupci samosprávy, odborní zaměstnanci
úřadu), tak osoby mimo úřad, které jsou zainteresované v tématu komunikace na straně
města / úřadu. Na těchto rozhovorech byla řešena konkrétní témata za dané osoby týkající
se komunikace a rovněž ověřovány, doplňovány a kontextualizovány informace získané
z analýzy a interpretace relevantní dokumentace a dat.
Celkem bylo realizováno 7 individuálních rozhovorů.

Workshopy/
pracovní setkání

Workshopy mají pevnou strukturu a obsahující otevřené a cílené otázky, kdy konzultant
dodavatele celou diskuzi vede, řídí a směřuje ke stanovenému cíli. Workshopy mají primárně
za cíl:


Identifkovat současnou situaci (problémy, potenciály…).



V případě potřeby hledat řešení z pohledu účastníků.



Ověřovat zjištění

Celkem byly realizovány 2 workshopy.
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Srovnání výkonu a sledované oblasti napříč českou samosprávou, a to formou sdílení dobré
praxe vycházející ze zkušeností dodavatele v obdobných projektech, ale i veřejně dostupných
informací.
Benchmark

Při analýze stávající situace i v návrhové části bude pro Zruč nad Sázavou pracováno
s dobrými (ale i špatnými) příklady dobré praxe z českých samospráv, které bude možné
v místním prostřední využít.
Zpracovatel disponuje velkou škálou benchmarků, které čerpá ze 2 zdrojů:



SWOT analýza

Vlastní zkušenosti s realizovanými projekty v oblasti komunikační strategie.
Vlastním analytickým šetřením.

Analýza, která vede k odhalení silných a slabých stránek, dále příležitostí a rizik v prostředí
města.
Práce s výstupy této analýzy v kontextu tvorby komunikační strategie spočívá v hledání
vhodných, smysluplných řešení jak posilovat silné stránky a maximálně využití identifikované
příležitosti a současně řešení jak potlačit slabé stránky a vyhnout se daným hrozbám.
PESTLE analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje
vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí faktorů:

PESTLE analýza

 legal – právní a legislativní hledisko
 policy – politické hledisko
 economic – ekonomické hledisko
 social – sociální hledisko
 technology – technické hledisko
 legal – právní a legislativní hledisko
 ecological – ekologické vlivy
Práce s výstupy této analýzy v kontextu tvorby komunikační strategie spočívá v definování
oblastí, které se týkají nebo do budoucna mohou týkat komunikace města či úřadu.

Analýza a
syntéza

Analýza je metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Syntéza
sjednocuje několik jednodušších informací do jednoho celku.

Explanace

Metoda pro určení příčin výskytu daných jevů.

Dedukce

Metoda využívaná při formulací návrhů řešení a doporučení.

Brainstrorming

Metoda pro generování podnětů a způsobů řešení. Jedná se o skupinovou techniku.
Metoda pro stanovování cílů a práci s nimi. Cíle tak musí být stanovovány jako:

Metoda SMART







Specifické
Měřitelné
Akceptovatelné
Realistické
Termínované
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Paretova
analýza

Metoda pro určení priorit, na které je třeba se zaměřit při analýze informací. Metoda vychází
z logiky, že uspořádává položky podle zvoleného parametru a analyzuje pouze položky
znamenající 80 % celkové hodnoty zvoleného parametru všech položek.

PROJEKT BYL REALIZOVÁN VE 4 NAVAZUJÍCÍCH KROCÍCH
1) Přípravná fáze = V přípravné fázi došlo k nastavení principů
spolupráce a komunikace mezi zpracovatelem a zástupci města Zruč
nad Sázavou. K nastavení slouží především úvodní setkání, na kterém
byla ověřena očekvání ze strany města a úřadu.

2) Analytická fáze = Východisko, které je nezbytné ke zmapování
stávající situace a identifikace potřeb pro návrhovou část. Tato část je
nejnáročnější jak z hlediska času, tak nákladu lidských zdrojů,
nicméně její kvalitní a detailní provedení je základním pilířem
úspěchu celého projektu.
3) Návrhová fáze = Zpracování samotné komunikační strategie, kdy
důležitá je praktičnost využití, tj. maximální konkrétnost návrhů
řešení dle jednotlivých oblastí a jejich vzájemné provázání / doplnění.
V této části je klíčové zaměřit se čistě na návrh komunikační strategie
pro město Zruč nad Sázavou.

4) Implementační fáze = Návrh harmonogramu a odpovědností
zavádění navržených opatření - "Akční plán", včetně nastavení
systému řízení implementace a vyhodnocení plnění navržené
strategie.
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4.2 PŘÍLOHA Č. 2 – PRAVIDLA PRÁCE S DOKUMENTEM
Kdo může dokument upravovat


Do dokumentu může obsahově zasahovat pouze tajemník úřadu po konzultaci s koordinátorem
komunikace.



Tajemník může pověřit vybranou osobu, aby konkrétní úpravy, které určí, provedla.

Role při správě dokumentu
Tajemník:


Přijímá návrhy na změnu dokumentu ze strany vedoucích zaměstnanců a přímo podřízených zaměstnanců.



Přijímá návrhy na změnu od zástupců samosprávy.



Zaujímá stanovisko k návrhům.



Konzultuje každý návrh s koordinátorem komunikace.



Může zadat určenému zaměstnanci, aby provedl změnu v dokumentu.



Sám může podávat návrhy na změnu, které ovšem konzultuje s koordinátorem komunikace.



Dle potřeby a vlastního uvážení může požádat o konzultaci nebo stanovisko k návrhu vybraného
zaměstnance úřadu.



Má konečné slovo v rozhodnutí o tom, zdali bude dokument měněn, jak a kdy.

Koordinátor komunikace:


Má hlavní odpovědnost za dokument a jeho obsahovou správnost.



Má konzultační a doporučující roli k návrhům na změnu – dává stanovisko (kladné, záporné, návrh na
úpravu, neutrální).



Sám může podávat návrhy na změnu přímo tajemníkovi, který ovšem rozhoduje. (Postup se řídí procesem
jako pro vedoucí zaměstnance.)



Ostatní zaměstnanci úřadu (vedoucí i řadové pozice) i představitelé samosprávy:



Mohou předkládat návrhy na úpravu dokumentu a řídí se procesem podání, který je popsán v následující
podkapitole pro jednotlivé pozice.

Podání návrhů na úpravu dokumentu
Část interní strategie: Popis procesu z pohledu jednotlivých aktérů
Návrh na úpravu může podat jakýkoli zaměstnanec úřadu i zástupce samosprávy, a to způsobem, který je popsán
níže.
Řadový zaměstnanec nebo odborný zaměstnanec přímo podřízený tajemníkovi:
1. Předkládá návrh svému přímému nadřízenému, tj. vedoucímu odboru, vedoucímu oddělení nebo
samostatného oddělení nebo přímo tajemníkovi.
2. Forma podání musí být písemná prostřednictvím emailu. Může však předtím dojít k ústní konzultaci
s přímým nadřízeným nebo jiným zaměstnancem úřadu.
3. V návrhu zaměstnanec navrhne, co by se mělo změnit. V návrhu musí ovšem zdůvodnit, proč je změna
navrhována a z čeho navrhovaná změna vychází.
4. Návrh se předkládá vedoucímu, pod kterého zaměstnanec spadá, který postupuje návrh tajemníkovi.
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Vedoucí se může k návrhu sám vyjádřit (kladně, záporně, návrh na úpravu, neutrálně).
5. Po zaujetí stanoviska ze strany tajemníka a koordinátora komunikace je zaměstnanec vyrozuměn
o výsledku. Rozhodnutí zasílá tajemník písemně emailem navrhovateli.
6. Nesouhlasí-li zaměstnanec se stanoviskem tajemníka a koordinátora komunikace, může toto stanovisko
sdělit přímo jim na jednání, o které požádá. Následovalo by jednání zainteresovaných, kde bude hledáno
řešení. Konečné rozhodnutí je na tajemníkovi. Konečné rozhodnutí je na tajemníkovi, který zašle poté
písemné vyrozumění prostřednictvím emailu.
Zaměstnanec na vedoucí pozici (vedoucí odboru, vedoucí oddělení nebo samostatného oddělení, vedoucí oddělení
přímo podřízeného tajemníkovi):
1. Předkládá návrh tajemníkovi.
2. Forma podání musí být písemná prostřednictvím emailu. Může však předtím dojít k ústní konzultaci
s tajemníkem nebo jiným vedoucím či řadovým zaměstnancem úřadu.
3. V návrhu vedoucí navrhne, co by se mělo změnit. V návrhu musí ovšem zdůvodnit, proč je změna
navrhována a z čeho navrhovaná změna vychází.
4. Návrh se předkládá tajemníkovi, který diskutuje návrh s koordinátorem komunikace.
5. Po zaujetí stanoviska ze strany tajemníka a koordinátora komunikace je vedoucí vyrozuměn o výsledku.
Rozhodnutí zasílá tajemník písemně emailem navrhovateli.
6. Nesouhlasí-li vedoucí se stanoviskem tajemníka a koordinátora komunikace, může toto stanovisko sdělit
přímo jim na jednání, o které požádá. Následovalo by jednání zainteresovaných, kde bude hledáno řešení.
Konečné rozhodnutí je na tajemníkovi, který zašle poté písemné vyrozumění prostřednictvím emailu.
Zástupce samosprávy (zastupitel, starosta, místostarosta, radní):
1. Předkládá návrh tajemníkovi.
2. Forma podání musí být písemná prostřednictvím emailu. Může však předtím dojít k ústní konzultaci
s tajemníkem nebo jiným vedoucím či řadovým zaměstnancem úřadu.
3. V návrhu zástupce samosprávy navrhne, co by se mělo změnit. V návrhu musí ovšem zdůvodnit, proč je
změna navrhována a z čeho navrhovaná změna vychází.
4. Návrh se předkládá tajemníkovi, který diskutuje návrh s koordinátorem komunikace.
5. Po zaujetí stanoviska ze strany tajemníka a koordinátora komunikace je zástupce samosprávy vyrozuměn
o výsledku. Rozhodnutí zasílá tajemník písemně emailem navrhovateli.
6. Nesouhlasí-li zástupce samosprávy se stanoviskem tajemníka a koordinátora komunikace, může toto
stanovisko sdělit přímo jim na jednání, o které požádá. Následovalo by jednání zainteresovaných, kde bude
hledáno řešení. Konečné rozhodnutí je na tajemníkovi, který zašle poté písemné vyrozumění
prostřednictvím emailu.
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4.3 PŘÍLOHA Č. 3 – ZÁKLADNÍ
S KOMUNIKAČNÍMI NÁSTROJI

PRAVIDLA

PRO

PRÁCI

Vzhledem k tomu, že některé nástroje (osobní komunikace, e-mail, telefon) mají stejné základy a platí pro ně stejná
pravidla v rámci komunikace interní, tak směrem ke klientům, jsou tyto základy a pravidla pro přehlednost
komplexně definovány v této příloze č. 2. U pravidel, která se jednoznačně týkají externí komunikace, je doplněna
poznámka („týká se externí komunikace“).
Tato pravidla může úřad do budoucna využít jako součást vnitřních předpisů nebo pro účely interních školení.
Osobní jednání
Osobní komunikace je komunikace s jednotlivcem nebo skupinou jednotlivců, je komunikací tváří v tvář s druhou
osobou/osobami. Tento druh komunikace zahrnuje verbální a neverbální komunikaci při každodenním osobním
formálním i neformálním styku s klienty úřadu.
Smyslem osobní komunikace je najít společné porozumění, pochopení, dohodu, spolupráci nebo jen vhodné
odborné řešení. Dosáhnout takového výsledku efektivně, znamená mít znalosti a správně využívat především
verbální i neverbální komunikaci. Tuto komunikaci musí především skvěle zvládat vedoucí zaměstnanci, protože
výsledky jejich práce závisí zejm. na tom, co a jak udělají jejich podřízení, členové týmu. Tato forma komunikace je
jedna z nejdůležitějších v manažerské praxi.
Pravidla osobního rozhovoru:


Věnujte člověku, se kterým komunikujete, plnou pozornost.



Aktivně naslouchejte.



Dávejte vždy upřímné, přímé a srozumitelné odpovědi.



Dejte partnerovi najevo, že informace, kterou se vám snaží zprostředkovat, je podstatná a že vás zajímá.

Při osobním rozhovoru se vyhněte těmto chybám:


Neudělejte z dialogu monolog; žádejte o zpětnou vazbu a diskutujte.



Nezvedejte telefon, pokud s někým vedete důležitý rozhovor.



Nečekejte příliš dlouho na to, abyste si vyžádali zpětnou vazbu.



Nenechávejte si špatné zprávy na později, chovejte se k partnerovi jako k inteligentnímu a dospělému
člověku, který chce znát pravdu.

E-mailová komunikace
Specifika e-mailové komunikace směrem ke klientům:
•

Nevynechávejte oslovení adresáta či vlastní podpis s případnými dalšími kontakty. Nejlepší je připojovat
celou vizitku, aby vás druhá strana mohla v případě potřeby ihned kontaktovat např. telefonicky.

•

Pracovní či obchodní e-maily formulujte jasně, stručně a zdvořile, nepoužívejte emotikony (smajlík atp.),
nesrozumitelné zkratky nebo slang.

•

Problémy může způsobit diakritika – přítomnost háčků a čárek v textu. Pokud nemáte jistotu, že příjemce
diakritiku akceptuje, je lepší psát bez ní.

•

Komunikujete-li po delší době, krátce se připomeňte.

•

Pokud chcete zaslat velké přílohy, předem na to upozorněte a přílohy opatřete logickými názvy.

•

Na oficiální e-maily je potřeba odpovídat vždy.
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•

Pokud je v e-mailu uvedena i další e-mailová adresa/y (ať už s určením „komu“ nebo „kopie“) – správně
zvažte, komu budete odpověď zasílat. Zprávy zasílejte jen těm příjemcům, kteří vaše sdělení potřebují znát.
Dávejte pozor na informace, jejichž sdílení by mohlo představovat právní problém nebo problém zaslání
důvěrných informací na nesprávné „místo“ atp.

Telefonická komunikace
Specifika telefonické komunikace směrem ke klientům:
•

Pokud zazvoní pracovní telefon, pak absolutní samozřejmostí musí být to, že se představíme svým jménem
a následuje slovo "prosím“ nebo dané době adekvátní pozdrav. Navíc v případě externí komunikace
doplníme za svým jménem také název úřadu a přidat můžeme i svou funkci, pokud to pokládáme za
důležité.

•

V případě, že jste volajícím, oslovte klienta jménem (pátým pádem), dále také titulem nebo funkcí; tím
vnášíte do telefonátu osobní tón, který je podstatný pro získání důvěry.

•

Pokud nelze jinak a určité obsáhlejší věci musíte probrat na dálku, raději si před telefonátem udělejte
poznámky, ujasněte si cíl, kterého chcete rozhovorem dosáhnout a v případě potřeby mějte u ruky nutné
podklady. I během samotného hovoru si dělejte poznámky a opakujte klíčové body. Předejdete tím
pozdějšímu nedorozumění a váš partner bude vědět, že pozorně posloucháte. Může se stát, že hovor plyne
na relevantní úrovni, ale vy už musíte končit kvůli jiným, naléhavým aktivitám. Další část hovoru odložte:
"Jsem rád, že jsme se dostali k dané věci, rozhodně stojí za další prodiskutování. Omlouvám se, ale nyní již
musím končit kvůli neodkladné pracovní schůzce. Mohli bychom si proto znovu zavolat zítra, abychom
dohodli podrobnosti?“

•

Pokud máte předem sjednaný termín a čas telefonátu, dbejte na to, abyste volali v momentě, kdy jste hovor
přislíbili. V případě, že víte, že ve sjednaný čas nebudete moci hovor z důležitého důvodu uskutečnit,
domluvte si nový termín.

•

Jestliže volaná osoba hovor odmítne, je dobré vyčkat určitý čas, a pak volat znovu. Není dobré volat znovu
okamžitě. Pokud volaný hovor odmítne opět, je jasné, že s námi momentálně nemůže mluvit. Volanému by
mělo být jasné, že s ním potřebujete mluvit. Měl by se ozvat sám, jakmile bude mít možnost. Je-li zpráva
neodkladná, je dobré poslat SMS a v ní stručně vysvětlit problém, jinak nám nezbývá nic jiného než počkat.

•

Obecně netelefonujeme brzy ráno, pozdě večer a snažíme se vyhnout době oběda.

•

Pokud telefonujete do zahraničí, ujasněte si časové pásmo volaného a tomu přizpůsobte čas volání.
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4.4 PŘÍLOHA Č. 4 – NÁVRH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Zruč nad Sázavou - komunikace s veřejností
Vážení občané,
máte v rukou dotazník, jehož vyplněním pomůžete zlepšit komunikaci města a úřadu Zruč nad Sázavou s Vámi. Je to
oblast, na kterou bychom se chtěli zaměřit a ve které bychom naše služby chtěli zlepšit.
Žádáme vás proto, abyste k tomu přispěli i Vy, a to vyplněním anonymního dotazníku. Vaše návrhy, podněty
a hodnocení zpracujeme a využijeme pro návrh nových zásad a fungování komunikace města a úřadu.
Děkujeme.
Mgr. Martin Hujer, starosta města
Dotazníkové šetření probíhá do 17. září 2020.
Zodpovězení jednotlivých otázek a vyplnění komentářů je dobrovolné.
ČETNOST A ZPŮSOB JEDNÁNÍ S MĚSTSKÝM ÚŘADEM
Jak často vyřizujete záležitosti na odborech městského úřadu?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu z možností.
Minimálně jednou za 14 dní
Minimálně jednou za měsíc
Minimálně jednou za 6 měsíců
Minimálně 1x za rok
Dle potřeby
Jakým způsobem nejčastěji komunikujete při vyřizování záležitostí s městským úřadem?
Nápověda k otázce: Můžete označit více variant.
Telefon
Email
Osobní návštěva
Datová schránka
Jiné - uveďte
SPOKOJENOST S PROSTŘEDÍM MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Jak jste spokojen/a s orientací včetně značení v budově městského úřadu?
Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
1

2

3

4

5

Nevím

Odpověď
Komentář a náměty na zlepšení:
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SPOKOJENOST OBČANŮ S KOMUNIKACÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Máte dostatečné informace o plánech, dění a změnách ve městě a jeho úřadu?
Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
1

2

3

4

5

Nevím

Odpověď
Jaký druh informací Vám ze strany města nebo městského úřadu chybí?

Jaké informační zdroje o dění ve městě a na městském úřadu využíváte?
Nápověda k otázce: Můžete vybrat více variant.
Zručské noviny
Internetové stránky města
Fyzická nástěnka na úřadu a informační panely po městě
Elektronická úřední deska
Přímá komunikace se zástupci města nebo úřadu - telefon, email, osobní jednání / dotazování
Rozhlas
Mobilní Rozhlas (sms)
Facebook a sociální sítě
Jiné - uveďte
Jaké typy informací nejčastěji vyhledáváte o městě nebo jeho úřadu?
Nápověda k otázce: Můžete vybrat více variant.
Informace o městě, jeho službách a fungování (např. trávení voleného času, sociální a zdravotní služby, školství,
bezpečnost, parkování, aktivity pro seniory atd.)
Informace o záměrech a plánech města do budoucna (např. plánované investice, opravy a záměry atd.)
Informace o politických zástupcích města (např. informace a kontakty na zastupitele, usnesení z jednání rady a
zastupitelstva atd.)
Informace o úřadu (např. úřední hodiny, informace o odborech a jejich agendách, kontakty atd.)
Jiné - uveďte
Jak hodnotíte možnost dohledat potřebné informace, které jste potřebovali?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu z možností.
Vždy a snadno jsem dohledal/a, co jsem potřeboval/a.
Téměř vždy jsem vše našel/našla bez problémů, ačkoli to chvíli trvalo.
Občas se mi stalo, že mi vyhledání informací trvalo dlouho nebo jsem je vůbec nedohledal/a.
Stává se mi poměrně často, že hledáním potřebných informací trávím hodně času nebo je vůbec nedohledám.
V případě, že se Vám nedařilo potřebné informace dohledat nebo jste je hledal/a příliš dlouho, uveďte prosím
důvody, proč tomu tak podle Vás bylo.
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Jak hodnotíte kvalitu a obsah informací, které poskytují následující komunikační kanály?
Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
1

2

3

4

5

Nevím

Zručské noviny
Internetové stránky města/městského úřadu
Výlepové plochy
Úřední desky v prostorách budov úřadu a ve městě
Mobilní Rozhlas (sms)
Facebook a sociální sítě
CELKOVÁ SPOKOJENOST S ČINNOSTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU A CHOVÁNÍM PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Jaká je dle vašeho názoru celková produktivita a efektivita práce na městském úřadu?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu z možností.
Dobrá
Spíše dobrá
Spíše špatná
Špatná
Jak jste obecně spokojen/a s odborností úředníků? (Dokáží pomoci, poradit, odkázat, na koho se obrátit atp.)
Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
1

2

3

4

5

Nevím

Odpověď
Jak jste obecně spokojen/a s přístupem úředníků v jednání s Vámi? (Ochota, vstřícnost, snaha pomoci atp.)
Nápověda k otázce: Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).
1

2

3

4

5

Nevím

Odpověď
Předchozí odpovědi můžete doplnit komentářem:
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DALŠÍ PŘIPOMÍNKY ČI NÁVRHY K ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Zde můžete uvést Vaše náměty či připomínky, co byste doporučili městu a městskému úřadu zlepšit,
rozvinout v oblasti komunikace, transparentnosti, fungování vůči občanům:

SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY
Věk
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
60 a více
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5 O ZPRACOVATELI – M.C.TRITON
Jsme česká společnost se silnou znalostí lokálního trhu
1.

Jsme tým zkušených odborníků z praxe

2.

Navrhujeme funkční řešení
a zavedeme jej do praxe

3.

Měníme a rozvíjíme postoje lidí ve firmě a úřadu

4.

Poskytujeme interim manažery

30

90 000+

let na trhu

rozvíjených nebo
hodnocených osob

3 000

100

projektů

klientů ročně

Dle žebříčku Czech TOP 100 patříme již několik let mezi
100 nejobdivovanějších firem na českém trhu.
PŘINÁŠÍME FIRMÁM A ÚŘADŮM ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ NA TYTO OTÁZKY:
STRATEGIE

OBCHOD
A MARKETING

Podstatou strategie
je odlišení.

--

Je náš obchodní model
dostatečně výkonný?

Máme ji?

VÝROBA

PROCESY A ŘÍZENÍ

Jak zkrátíme
výrobní časy?

Umíme zajistit, aby každá
práce měla smysl a svého
zákazníka?

Jak snížíme prostoje?

Pracujeme dobře se
vztahy, vytěžujeme
potenciál zákazníků?

Jak zapojíme lidi do
zefektivňování?

Obsluhujeme dobře
největší zákazníky?

Jak pomůžeme mistrům
ve vedení lidí?

LIDÉ

INOVACE

INTERIM MANAGEMENT

ZÁSOBY A LOGISTIKA

Máme kompetentní,
motivované
a loajální lidi?

Jakým způsobem jsme
uchopili proces inovací?

Jak rychle stabilizujeme
chod v určitém útvaru?

Jak podporujeme
inovativní lidi
a budujeme inovativní
DNA organizace?

Co můžeme dělat, když
nemůžeme obsadit
klíčovou pozici?

Jak efektivní je pohyb
zboží a surovin uvnitř
společnosti?

Rozumí ji naši lidé?
Pomáhá nám v řízení
organizace a poskytování
služeb?

Umíme je rozvíjet
a vychovávat si nástupce?
Jak být úspěšným
vedoucím / lídrem?

Jak efektivně řídíme vývoj
služeb?

Jak dobře odřídíme
změnu?

Je průběh činnosti
organizací efektivní
alespoň jako u dobrých
příkladů z praxe?

Jak funguje distribuce
zákazníkům či dalším
partnerům?
Kolik financí nám vážou
zásoby?

Více informací o M.C.TRITON najdete na www.mc-triton.cz
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