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Příloha č. 4: 

Vazba projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ na strategii Smart 

Administration 

Předkládaný projekt "Systémová podpora  meziobecní spolupráce v rámci správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností" vychází z potřeby zlepšení tvorby a implementace politik na místní 

a nadobecní úrovni.  Jako celek přispívá k naplnění globálního cíle Smart Administration – 

„prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický 
růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů“. Přímo navazuje na tři z pěti strategických cílů:  

1. „Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik“, především pak na specifický cíl „Zavést systém 
strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost na finanční řízení“.  

2. „Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu“ a na 

specifické cíle „Zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb, včetně zjišťování 
klientské spokojenosti a Prosazovat principy konkurence ve veřejných službách při garanci 
minimálních standardů“. 

3. „Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy 
a zajistit transparentní výkon veřejné správy“, zejm. ve vztahu ke specifickému cíli „Zlepšit 
vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické působení různých 
úrovní veřejné správy“. 

 
Cílem projektu je podpořit společné strategické plánování a řízené poskytování veřejných 

služeb v samostatné působnosti obcí na základě principů meziobecní spolupráce. Projekt tak reaguje 

na současný nevyhovující stav na poli strategického řízení, kdy plánovací dokumenty obcí často 

nezohledňují širší prostorové vztahy ani různé role obcí při poskytování vlastních služeb nebo 

využívání služeb jiných obcí. Jedná se tedy o vytváření, naplňování a průběžné hodnocení společných 

rozvojových dokumentů obcí správního obvodu ORP na bázi meziobecní spolupráce s cílem vzájemné 

koordinace aktivit obcí při zajišťování veřejných služeb v oblastech předškolní výchovy, základního 

školství, dostupnosti sociálních služeb, odpadového hospodářství a v dalších sférách společného 

(veřejného) zájmu. Předpokládá se provázání těchto společných strategií s plánovacími dokumenty 

obcí (např. programem rozvoje obce, tematickými strategiemi a generely), ale i s již existujících 

účelových svazků obcí. Smyslem koordinace aktivit obcí prostřednictvím těchto dokumentů je zajistit 

dostupnost, kvalitu a efektivitu veřejných služeb a nacházení úsporných opatření vedoucích 

k vytvoření uvolnění prostředků pro realizaci potřebných investičních akcí.  

 

V kontextu dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, Strategie 

realizace Smart Administration v období 2007–2015, rozumíme veřejnými službami služby 

vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy (obcí) takovým způsobem, který 

odpovídá specifickým společenským potřebám a respektuje princip subsidiarity. V kontextu Strategie 

Smart Administration jde především o tzv. věcné veřejné služby, které jsou obcemi organizovány 

(poskytovány) v naturální – věcné – podobě či regulovány, příp. poskytovány ve formě finanční 

podpory.
1
 Reálně se však jedná o takové veřejné služby (viz výše), jejichž zajištění je v zájmu celé 

společnosti a fakticky garantováno rovněž politikami vlády a ústředních správních úřadů.  Jde tedy 

v kontextu Strategie realizace Smart Administration nepřímo i o posilování schopnosti a možnosti 

státu odpovídat za ústavní práva fyzických osob při uspokojování jejich potřeb formou veřejných 

služeb. Jako nutné se jeví potřeba zajistit podmínky pro zjišťování, vyhodnocování a porovnávání 
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 Nikoliv v širším slova smyslu tj. zahrnující i správní činnosti poskytované v samostatné nebo přenesené 

působnosti obcí. 
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kvality a dostupnosti veřejných služeb a tím podporovat jejich rozvoj v souladu s proměňujícími se 

společenskými potřebami (demografický vývoj, prostorový pohyb, migrace apod.).  

 

Projekt reaguje i na doporučení výboru ministrů Rady Evropy číslo R (97)7 ze dne 1. dubna 

1997, ve kterém přijal zásady dobré praxe pro územní veřejné služby v Evropě. Doporučení je 

založeno na obecných zásadách, jako je rovnost, neutralita, nediskriminace občanů z hlediska jejich 

přístupu k veřejným službám. Místní orgány členských států se zde mimo jiné vyzývají k:  

� neustálému zvyšování kvality služeb, důslednému rozšiřování informací,  

� posilování účasti uživatelů na řízení územních veřejných služeb a  

� motivaci a školení pracovníků, kteří v této oblasti působí
2
.  
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 Str. 76-77. dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, Strategie realizace Smart 
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