
Kód kurzu PRO 

Název kurzu Plánování rozvoje obce 

Anotace kurzu Kurz se zaměřuje na komplexní problematiku zpracovávání programů 
rozvoje obcí. Plánování rozvoje obce představuje klíčovou činnost 
volených zastupitelů obce, určuje rozvojový směr obce. Pro maximálně 
efektivní realizaci rozvojových aktivit obce je nezbytné stanovovat a 
realizovat municipální rozvoj plánovaně, koncepčně či programově, 
nikoliv nahodile, nesystémově či výhradně zájmově. Nekoncepční 
přístup nevede k rozvoji obce, ale v lepším případě ke stagnaci a 
v horším případě k úpadku. Nekoncepčnost a nesystémovost při řízení 
regionálního rozvoje poskytuje prostor pro neefektivní nakládání 
s finančními prostředky obce a pro korupci.  
Program rozvoje obce je stěžejním podkladem pro vytvoření 
argumentační základny pro rozhodování orgánů obce v zásadních 
otázkách, představuje manuál pro opatření vedoucí k aktivizaci 
vnitřních zdrojů obce a realizaci rozvojových aktivit, vytváří systémové 
předpoklady pro upevnění pozice obce v regionu a v neposlední řadě 
představuje významnou koncepční oporu pro čerpání finančních 
prostředků z domácích i evropských finančních prostředků. 
V rámci výuky bude zdůvodněn význam plánování jako takového 
včetně legislativního zakotvení v právním řádu ČR. Dále bude v kurzu 
specifikována věcná a procesní stránka plánování v municipálním 
rozvoji. Pozornost bude soustředěna na socioekonomickou analýzu a 
její shrnutí, formulaci návrhové části programu rozvoje, stanovení priorit 
u rozvojových aktivit, zásady implementace programu rozvoje a na 
neméně důležitý monitoring a vyhodnocení naplňování stanovených 
cílů. Procesní stránka věci zahrnuje možné způsoby zpracování 
dokumentu, jeho projednávání a schvalování a proces implementace. 
Cílem kurzu je připravit účastníky na řešení složitých podmínek v rámci 
municipálního plánování, kteří se budou umět rozhodnout, jakým 
způsobem zpracovat či aktualizovat program rozvoje své obce, v jaké 
struktuře, jak jej projednávat s odbornou i laickou veřejností, apod. 

Obsah kurzu  význam plánování, legislativní podmínky, možnosti řešení  

 analýza rozvoje obce (socioekonomická, organizační, finanční, 
vnějších vztahů)  

 zpracování a formulování analytických závěrů (SWOT analýza a 
další metody)  

 formulování programových východisek  

 zpracování návrhové části  

 priorizace návrhové části  

 specifikace implementace programu rozvoje obce  

 monitoring realizace ve vztahu k plánování rozvoje obce  

Studijní literatura  PONIKELSKÝ, P. a kol., Lze řídit obec jako firmu? e-Rozvoj.cz, 
s.r.o., Jablonec nad Nisou, 2012, 105 s., ISBN 978-810-
904758-0-9 

 Metodika zpracování programu rozvoje obce, NARM 2012, 
výstup projektu WD-50-07-1 

Časová dotace  8 hodin – výuková část 

 4 hodiny – zpracování případové studie dle zadání lektora 
(vybraná část socioekonomické analýzy, formulace návrhové 
části PRO, prezentace PRO) 

Charakter kurzu  přímá výuka 

 konzultační část 

 praktická část (individuální a týmová práce účastníků) 



Cílová skupina  starostové a místostarostové 

 vedoucí pracovníci obecních úřadů s agendou rozvoje obce 

Ukončení kurzu  zpracování a prezentace vybraných částí PRO 

Lektor Ing. Petr Ponikelský 

Kapacita kurzu max. 12 účastníků 

 


