
       IMPLEMENTACE 

Jedním z důležitých podnětů pro vytvoření dlouhodobého dokumentu bylo naplnění principu evropské 

regionální politiky, kterým je dlouhodobé plánování rozvoje územně správních celků.  

Proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu se nazývá „implementace“. 

Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: 

• politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám městské části 

• vyvážené koncepci, systému přípravy a realizace projektů 

• organizační struktuře a způsobu práce na naplňování plánu 

• spolupráci zainteresovaných subjektů (městské části, příspěvkové a neziskové organizace, 

podnikatelé, partneři apod.) 

• komunikaci, publicitě a osvětě 

• kontrole 

• zpětné vazbě. 

1.1 Institucionální zabezpečení 

Implementace Dlouhodobého plánu rozvoje nemůže vytvářet nové organizační struktury, instituce 

a organizace, ale měla by vhodným způsobem využívat existující organizační strukturu 

a institucionální rámec. 

Řídící skupina po zpracování strategického plánu bude plnit funkci tzv. implementační skupiny a 

nadále zastávat řídící funkci s plným vědomím a zodpovědností vůči těmto úkolům: 

• řídit svoji činnost podle zpracovaného dlouhodobého plánu rozvoje 

• zpracovat aktualizace plánu, které budou sledovat a upřesňovat realizaci dlouhodobého plánu 

rozvoje dle tematických oblastí, priorit, specifických cílů a opatření (tzv. akční plán) 

• zajistit odbornost v systematickém rozvoji městské části 

• zpracovat jasné postupy pro práci na jednotlivých projektech 

• příprava a sběr informací a podkladů 

• zařazení do tematických oblastí, priorit, specifických cílů a opatření 

• příprava a realizace veřejných zakázek 

• zabezpečení smluvních vztahů 

• zpracování přípravné (projektové) dokumentace 

• realizace projektů 

• monitoring a kontrola  

• udržitelnost a životnost projektů  

• komunikace se zainteresovanými subjekty a rozhodujícími partnery  

• koordinace a ustanovení pravidel pro celý rozvojový proces městské části. 

1.2 Financování rozvoje 

Zabezpečení financování projektových záměrů je zcela jednoznačně považováno za klíčový moment  

v celém rozvojovém procesu. 

Nelze však díky němu opomenout další důležité faktory, bez kterých nelze projektový záměr 

uskutečnit, a to: 



• určení priorit 

• správné nastavení celého projektového cyklu  

• personální obsazení 

• transparentnost všech rozhodovacích procesů  

• efektivita a účelnost použití finančních prostředků  

• způsob řešení krizových situací a určení odpovědnosti 

• zapojení a působnost nadřízených a nadregionálních orgánů a institucí. 

 

Všechny tyto faktory významně ovlivňují proces zpracování projektů a předkládání žádostí o finanční 

podporu. Je nutné, aby spolu dobře fungovaly a navzájem se prolínaly a doplňovaly. V opačném 

případě může dojít k chaotickému přístupu, špatné koordinaci a vážnému odklonu od realizace 

dlouhodobého plánu rozvoje, v krajním případě i k nutnosti vrátit poskytovateli dotací získané 

finanční prostředky. 

Významnými zdroji financování jednotlivých záměrů bude rozpočet hlavního města Prahy, státní 

rozpočet, národní a evropské finanční zdroje a ostatní finanční mechanismy. Tyto zdroje mohou hrát 

ve financování projektů zásadní roli, ale musí být na ně pohlíženo jako na zdroje doplňkové, ne zcela 

nahrazující vlastní finanční prostředky městské části na její rozvoj. Pro možnost čerpání externích 

finančních zdrojů je nutná kvalitní a včasná příprava projektových záměrů.  

Po definování jednotlivých opatření a z nich vyplývajících projektových záměrů je nutné, aby byly 

tyto záměry posouzeny pohledem oproštěným od specifických problémů jednotlivých tematických 

oblastí. Tak mohou být vygenerovány ucelené a komplexní projekty, které v sobě zahrnují 

provázanost tematických oblastí a mají na realizaci z jiných finančních zdrojů, než zdrojů MČ, větší 

šanci než velké množství roztříštěných malých a neucelených projektů. 

Tato oblast svojí závažností a rozhodujícím efektem pro naplnění záměrů a cílů dlouhodobého plánu 

rozvoje vyžaduje jasný konsensus, spolupráci, podporu a kvalitní koordinaci všech zainteresovaných 

subjektů. 



2 POSTUP REALIZACE 

Cyklus implementace dlouhodobého plánu rozvoje má tři základní fáze, která vyžadují provádění 

nutných a opakovaných činností  

 

Přípravná fáze 

• hodnocení projektů dle stanovených kritérií 

• rozhodnutí o zařazení projektu do akčního plánu  

• průběžná aktualizace akčního plánu projektů  

Návrh akčního plánu 
• návrh způsobu podpory projektů  

• výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném období  

Realizace akčního plánu 

• schválení vybraných projektů  

• realizace projektů  

• kontrola, monitoring a udržitelnost projektů 

Monitoring, implementace 

SPR a komunikace s okolím 

• opatření k zamezení rigidity plánu (soustavné průběžné 

hodnocení plnění SPR, změny a úpravy dle aktuální situace) 

• monitoring dotačních příležitostí  

• rozvíjení partnerské spolupráce se zainteresovanými subjekty, 

navazování nových partnerství 

• pravidelná projednávání aktualizovaných záměrů s partnery a 

veřejností   

 

 

V následujícím textu jsou blíže popsány jednotlivé fáze implementačního cyklu a činnosti, které se na 

implementaci strategického plánu podílejí. 

2.1 Přípravná fáze 

2.1.1 Identifikace projektů (základní výběr projektů do potenciálu) 

Základním úkolem implementační (řídící) skupiny je vytvářet nové projektové záměry vycházející ze 

strategického plánu, trvale podněcovat zainteresované subjekty k jejich vzniku a vést o nich 

systematický přehled. Díky této činnosti je vytvořena řada záměrů, které tvoří základnu pro realizaci 

opatření vedoucích k jejímu naplnění. Důležitou platformou pro získávání nových námětů je 

komunikace s veřejností, podnikatelskými subjekty, příspěvkovými a neziskovými organizacemi, 

spolky a dalšími subjekty působícími na území městské části. 

2.1.2 Hodnocení projektů dle stanovených kritérií  

Jednotliví předkladatelé projektových záměrů připraví své žádosti dle stanoveného postupu, záměry 

budou posuzovány implementační skupinou, zda svým obsahem a koncepcí jsou v souladu s 

dlouhodobým plánem rozvoje a budou posuzovány dle specifických ukazatelů. Implementační skupina 



zhodnotí kvalitu projektu, jeho soulad se specifickými cíli a opatřeními  relevantní tematické oblasti 

a rozhodne o zařazení projektu do potenciálu a do akčního plánu. 

Ze zpracovaného potenciálu budou na základě dohody všech zainteresovaných subjektů stanoveny 

prioritní projekty, o jejichž uskutečnění budou všichni usilovat ve stanoveném čase.  

Další kritéria, která musí být při výběru prioritních projektů zohledněna: 

• soulad s ostatními cíli strategického plánování 

• reálnost záměru a schopnost jeho realizace 

• finanční náročnost projektu  

• způsob financování projektu  

• harmonogram přípravy a realizace projektu. 

2.2 Návrh akčního plánu 

2.2.1 Návrh způsobu podpory projektu 

Městská část bude schopna poskytovat různé typy podpory projektovým záměrům: 

 

1. Realizace projektů z rozpočtu městské části 

Předkladatel - městská část nebo její příspěvková organizace 

Financování - plně z rozpočtu městské části  

 

2. Přímá podpora projektů hlavním městem Praha  

Předkladatel - městská část 

Financování - financování z rozpočtu HMP, finanční spoluúčast městské části 

 

3. Nepřímá podpora projektů  

Předkladatel - subjekty zainteresované na rozvoji městské části 

Financování - předkladatel, jiné zdroje, MČ se finančně nepodílí 

2.2.2 Výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném období 

Na rozhodnutí o stanovení způsobu podpory projektu navazuje rozhodnutí o zařazení projektu do 

akčního plánu.  

Podmínky úspěšnosti akčního plánu 

• reálnost - provedení záměru a finanční zdroje  

• vhodné časové období - 1-2 roky  

• soulad a podpora - dohoda všech zainteresovaných stran  

• přesná definice projektových záměrů 

• způsob jejich podpory  

• harmonogram projektu 

• personální zabezpečení realizace projektu. 

 



2.3 Realizace akčního plánu 

2.3.1 Schválení vybraných projektů  

Rozhodování zastupitelstva o podpoře vybraných projektů, resp. o schválení akčního plánu, probíhá 

v souladu s nastavenými rozhodovacími mechanismy samosprávy MČ. 

2.3.2 Realizace projektů 

Základní podmínky realizace projektů 

• kvalitní a bezpečný legislativní rámec realizace projektu  

• definování závazků MČ, a to po celou dobu přípravy, realizace, monitoringu a udržitelnosti 

projektu  

• volba vhodného způsobu financování - kofinancování, vhodný dotační titul, bankovní úvěr 

apod.  

2.3.3 Kontrola, monitoring a udržitelnost projektů 

Kontrola a monitoring projektů se odvíjejí od způsobu finanční podpory projektu. Jde o pečlivé 

a soustavné vyhodnocování aktuálního stavu projektu, naplňování jeho cílů, stanovených kritérií, 

dodržování závazků a efektivního způsobu financování, a to nejen ve fázi přípravy a realizace, ale také 

ve fázi tzv. udržitelnosti projektu (tj. minimální doba, po kterou musí být projekt provozován v plném 

rozsahu). 

2.4 Monitoring, implementace dlouhodobého plánu 

rozvoje   

Monitoring tohoto dokumentu v sobě obsahuje průběžné hodnocení plnění dlouhodobého plánu 

rozvoje dle definovaných pravidel, což zabezpečuje aktuální přehled o stavu implementace plánu. 

Získané přehledy jsou předkládány ke schválení zastupitelstvu MČ, které navrhuje také vhodné 

změny, úpravy v jednotlivých projektových záměrech.  

Pro vyhodnocování plánu je třeba sledovat, jak jsou naplňovány stanovené strategické cíle a jaké je 

třeba provést změny a úpravy pro naplnění rozvojových záměrů městské části.  

 

I v této fázi je podmínkou kvalitní a otevřená komunikace všech zúčastněných subjektů, dále účast 

odborníků, jednostranná podpora ze strany vedení městské části i HMP, zainteresovaných subjektů 

působících v MČ, informovanost a zapojení veřejnosti. Nemůže se jednat o uzavřený proces v městské 

části, ale je nutná účast HMP, státních a veřejných institucí.  

Z výše uvedeného vyplývá, že celý proces přípravy a realizace dlouhodobého plánu rozvoje nutně 

musí provázet princip partnerství.  

Partnerství je jedním z principů, na kterém je založeno fungování základních evropských mechanismů. 

Jde o aktivní účast na přípravě, realizaci i udržitelnosti projektu. Partnery mohou být místní, 



nadregionální i zahraniční subjekty, které mají trvalý zájem na kvalitním uskutečnění a fungování 

projektu. Poskytují odbornou a morální podporu projektu, přirozeným způsobem provádějí kontrolu ve 

všech fázích projektového cyklu, pomáhají při řešení krizových situací a naplňují řadu dalších 

neopominutelných funkcí nutných pro úspěšné naplnění projektových záměrů. 

Pro vyvážený přístup k rozvoji města je důležité partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. 

5.4.1. Informování o přípravě a zpracování dlouhodobého plánu rozvoje 

Občané městské části i významné instituce působící na území městské části byli o přípravě a průběhu 

prací na dlouhodobém plánu rozvoje městské části informováni na veřejných projednávání 

dlouhodobého plánu rozvoje, dále na zasedáních Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry. 

Informovanost občanů a potenciálních partnerů probíhala také prostřednictvím webových stránek 

Městské části Praha - Dolní Chabry, na kterých bude také plán zveřejněn. Další uveřejnění 

strategického plánu bude na www.strategie-databaze.cz. 

Celé období zpracování strategického plánu (2020-2021) bylo velmi tvrdě poznamenáno dopadem 

vládních opatření v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.  

 

Konečnou verzi plánu schválilo Zastupitelstvo městské části Praha - Dolní Chabry dne xx.x.2022. 

 

 

http://www.strategie-databaze.cz/

