
 

 
 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
(CZ 1.04/4.1.00/62.00008) 

 

PROGRAM  ROZVOJE  OBCE 
W E B O V Á    A P L I K A C E 

 
Základním rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je 
program rozvoje obce (PRO). Program rozvoje obce: 

− stanovuje hlavní oblasti jejího rozvoje, formuluje možná řešení a slaďuje představy jednotlivých 
subjektů o rozvoji obce;  

−  je podkladem pro územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu; 

− zvyšuje připravenost obcí k získání vnějších finančních prostředků; 

−  je východiskem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. 

Ministerstvo pro místní rozvoj projektem Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových 
dokumentů obcí (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), který je financován z OP LZZ a státního rozpočtu, podporuje 
zkvalitnění koncepčního řízení v obcích. Projekt ve 25 obcích třech krajů ověřil metodiku tvorby PRO. 
Nyní probíhá ověřování webové aplikace, která vytvoří prostředí pro tvorbu programu rozvoje obce.  
Aplikace bude po registraci každé obcí bezplatně přístupná.    

Metodika tvorby PRO formuluje jeho strukturu a popisuje proces jeho tvorby. Umožňuje variabilitu 
zpracování včetně využití již zavedených postupů v obcích různých velikostních kategorií. Stanoví 
základní obsah PRO a doporučuje jeho vhodná rozšíření.  
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Jednotlivé částí PRO 

 

Úvod zachycuje účel PRO a způsob jeho vzniku – kdy byl vytvářen, na jaké období, jaké subjekty 
se na jeho tvorbě podílely, jak probíhal proces zpracování atd. 

 

 
 
1. Analytická část 
A.1 Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu 
a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových 
problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, 
vybavenost, životní prostředí, ekonomickou situaci a fungování obce.  

A.2 Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků 
z charakteristiky obce a zachycují silné a slabé stránky obce.  

(obsah částí A.1 a A.2 může být širší dle požadavků a specifik obce)  

 

 

 
 
2. Návrhová část 
B.1 Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a formuluje směřování 
rozvoje obce. Součástí vize mohou být i principy, na nichž obec staví svůj rozvoj. Strategická vize 
zajišťuje kontinuitu jednotlivých střednědobých programů rozvoje obce na období 10 – 20 let.  

B.2 Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Aktivita 
označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, období 
realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. 
Opatření představuje soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení 
jednotlivých témat/problémů. Opatření musí obsahovat alespoň 1 aktivitu. 
„Technická“ část B.3 Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, 
vyhodnocování a aktualizace PRO, tak aby se stal pružným nástrojem rozvoje obce. 
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Základní postup tvorby PRO 

Část dokumentu Kroky zpracování 
A.1  

Charakteristika obce ⇒ zhodnocení (analýza) situace v jednotlivých tematických oblastech 

A.2  
Východiska pro 
návrhovou část 

⇒ formulace silných a slabých stránek (problémů) 

B.1  
Strategická vize ⇒ formulace žádoucího budoucího stavu obce 

B.2  
Opatření a aktivity 

⇒ vymezení opatření směřujících k plnění vize a stanovení 
kroků/činností/projektů rozvíjejících dané opatření, včetně jejich 
důležitosti, harmonogramu, financí, odpovědnosti za realizaci 

B.3  
Podpora realizace 

programu 

⇒ stanovení úkolů pro nejbližší období, vymezení kompetencí  
a odpovědností jednotlivých aktérů  

⇒ nastavení způsobu sledování a vyhodnocování dokumentu  

Konečná podoba 
PRO 

⇒ schválení dokumentu zastupitelstvem obce po projednání 
s pracovní skupinou a s veřejností 

 

 

Webová aplikace pro tvorbu PRO 
Základem webové aplikace je „formulářová“ část pro tvorbu programu rozvoje obce spolu s pokyny pro 
zvládnutí jednotlivých kroků tvorby.  

Aplikace dále nabízí: 

• Dostupná statistická data o obci na jednom místě. 
• Automatizované výpočty ukazatelů a srovnání s okolím. 
• Praktické šablony a podklady pro plánovací proces. 
• Interaktivní komunikace různých skupin aktérů. 

 

Technická specifikace webového portálu a registrace uživatelů  
Portál bude přístupný z internetu a schválené PRO jednotlivých obcí budou dostupné rovněž 
anonymním uživatelům. Aplikace bude podporovat následující prohlížeče: Internet Explorer 8.0+, 
Firefox 4.0+, Chrome 12+, Opera 11+, Safari 4.0+. 

Aplikace bude kapacitně nastavena pro všechny obce ČR. Umožní současný přístup minimálně 
500 uživatelů. 

Registrace a přístup:  

Oprávnění k přístupu do webové aplikace (www.obcepro.cz) a tvorbu vlastního PRO obdrží obce 
datovou schránkou na základě jejich žádosti od Ministerstva pro místní rozvoj (postup uveden na 
www.obcepro.cz)*. 
*/ www.obcepro.cz  bude otevřena do plného provozu pro uživatele 1. dubna 2014 

http://www.obcepro.cz
http://www.obcepro.cz
http://www.obcepro.cz
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 Semináře pro obce  
Na přelomu listopadu a prosince 2013 pořádá MMR v každém z krajů ČR seminář v trvání 3 – 4 hodin  
pro představitele obcí a pracovníky obecních a městských úřadů s cílem představit tvorbu PRO pomocí 
webové aplikace. 

Seminář má následující obsah: 

• Význam programu rozvoje obce  
• Struktura programu rozvoje obce a specifikace jeho částí 
• Představení webové aplikace pro tvorbu PRO 
• Úvodní kroky práce s portálem (registrace, nastavení, uživatelské funkce apod.) 
• Tvorba programu rozvoje obce a zapojení aktérů a občanů 
• Zpracování analytické části PRO pomocí webového portálu 
• Zpracování návrhové části PRO pomocí webového portálu 
• Představení zpracovaného programu obce a zkušenosti z jeho přípravy  

 

Termíny a místa konání seminářů 

Kraj Termín Čas Místo konání 
Středočeský 25. 11. 14:00 Praha – Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, Praha 9 
Jihočeský 25. 11. 13:00 Sezimovo Ústí – Hotel MAS, Nám. T. Bati 417 
Plzeňský 28. 11. 9:00 Plzeň – Hotel Hazuka, Zborovská 18 
Karlovarský 27. 11. 10:00 Sokolov – Parkhotel Sokolov, Husovy sady 2044 
Ústecký 26. 11. 10:00 Lovosice – Hotel Lev, Kostelní 5 
Liberecký 25. 11. 9:00 Turnov – Kulturní centrum Turnov, Markova 311 

 Královéhradecký  2. 12 14:00 Hradec Králové – Kongresové centrum Aldis, Eliščino 
nábřeží 375 

Pardubický 2. 12. 9:00 Pardubice – Dům Techniky Pardubice,  
 Nám. Republiky 2686 

Vysočina 26. 11. 10:00 Žďár nad Sázavou – Hotel Jehla, Kovářova 214/4 
Jihomoravský 2. 12. 9:00 Rozdrojovice – Hotel Atlantis, Brána 177 

Olomoucký 27. 11. 10:00 Olomouc – NH Olomouc Congress,  
  Legionářská 1311/21 

Zlínský 29. 11. 10:00 Otrokovice – Orea Hotel Atrium, Nám. 3. května 1877 
Moravskoslezský 28. 11. 14:00 Ostrava – Hotel Clarion, Zkrácená 2703/84 

 
Účast na kurzu je bezplatná. Pilotně zpracované programy rozvoje 25 obcí jsou umístěny na 
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Elektronicka-metodicka-
podpora-rozvojovych-dokumen/Dokumenty-projektu ve složce „Příloha 3 – Pilotní PRO“.  

 
Přihlášky na kurzy zasílejte na ondrej.pergl@mmr.cz nejpozději 3 dny před konáním kurzů.  

 

Bližší informace k projektu poskytne Ing. Josef Vlk, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj, tel.: 234 154 242, 
email: josef.vlk@mmr.cz. 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Elektronicka-metodicka
mailto:ondrej.pergl@mmr.cz
mailto:josef.vlk@mmr.cz

