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Výsledky analýzy nefinančních dopadů COVID–19 měst a obcí  
na základě řízených rozhovorů se starosty během července 2020 

 
 
Silné stránky 
Fungující územní samospráva měst a obcí 
Dlouhodobě kvalitní finanční řízení měst a obcí 
Finanční rezervy územních samospráv 
Vysoká důvěra občanů starostům a starostkám 
Rozdrobenost územního členění – malé územně samosprávné celky, mají své vedení, které 
se zodpovědně o svěřené území a obyvatele stará 
Operativnost rozhodování vedení měst a obcí 
Blízkost a přímý kontakt s obyvateli  
Dosah na organizaci a řízení základních škol a předškolních zařízení 
Dosah na řízení zařízení poskytujících sociální a zdravotnické služby 
Provozování MHD 
 
Odraz silných stránek v COVID–19  
Rychlost rozhodování 
Důvěra občanů 
Solidarita s občany i státem 
Operativnost krizového řízení – rychlé nastavení krizového řízení 
 
 
 
Slabé stránky 
Kolektivní rozhodování 
Procesně svázané rozhodování legislativním omezením 
Digitální gramotnost v některých malých obcích 
Kapacita datových přenosů 
Soběstačnost v dodávkách veřejných služeb 
 
Odraz Slabých stránek v COVID–19 
Nemožnost svolat zasedání rady a zastupitelstva – paralýza rozhodování  
Technické možnosti elektronizace rozhodování – nedostatečná připravenost 
Procesní stránka rozhodování  
Závislost na externích dodávkách služeb (například odpady) 
Závislost v rámci krizového řízení na informacích od orgánů státní správy 
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Příležitosti 
Využití operativnosti řízení měst a obcí 
Využití důvěry ve starosty a starostky 
Využití znalosti místních samospráv území a občanů 
Aktivace občanské soudržnosti 
Aktivace digitalizace procesů ve veřejné správě 
Rychlá využití financí v rámci krizové situace 
 
Odraz příležitostí v COVID–19 
Vytvoření nových osobních kontaktů – starosta – občan 
Soudržnost obyvatel – šití roušek, donáška nákupů, vzájemná mezigenerační pomoc  
Solidarita  
Rychlý start krizového řízení na obcích 
Suplování finanční pomoci obcemi pro obyvatele i právnické osoby od státu (dary pro 
občany, úlevy nájmů atd.) nákup desinfekce – distribuce občanům 
Podpora lokálních firem (zadávání veřejných zakázek v místě i v době COVID) 
 
 
 
Hrozby 
Legislativní chaos způsobený nekoncepčním rozhodováním vlády, bezpečnostní rady státu, 
krizovým štábem 
Informační mediální chaos 
Vznik nedůvěry starostů ve stát 
Nemožnost operativního rozhodování způsobená nedostatkem včasných a správných 
informací 
Strach občanů o své zdraví – nedostatek ochranných pomůcek 
Strach z rozhodování – nejasnosti v organizaci jednání orgánů obce 
Nejasnosti v rámci nastavovaných a rychle se měnících pravidel chování občanů 
Strach z nákazy od občanů bez domova – nejasné způsoby řešení v této komunitě 
s nastavenými pravidly (karanténa, povinnost nošení roušek aj.) 
 
 


