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Úvod 

 

Diplomová práce  ve společenskovědním oboru by ve svém úvodu měla vymezit společenský problém, jímž se 
bude zabývat. Zároveň by každý úvod, ať již jde o publikaci odbornou či nikoli, měl čtenáře nalákat k dalšímu 
čtení. Pokud se autor zabývá problémem, který čtenáře v nějaké míře „pálí“, kupříkladu kriminalitou, není těžké 
oba požadavky na úvod skloubit. Každý si rád přečte, jaké jsou kořeny a možná řešení problému, který sám 
pociťuje. Jak však nalákat čtenáře ke čtení a přemýšlení o problému, který v každodenním životě akutně 
nepociťuje?  
Nahlédneme-li do odborné literatury zabývající se současnými trendy ve vývoji mechanismů vládnutí, můžeme 
si být téměř jisti, co nás v úvodu čeká. Je to konstatování rychlosti, hloubky a rozsahu změn, jimiž naše 
společnost ve všech svých oblastech v současné době prochází. Patrně najdeme obvyklý výčet nově se 
objevujících celospolečenských hrozeb, čítající povětšinou globální terorismus, riziko epidemií či klimatických 
změn, stárnutí evropské populace a podobně. Optimističtěji ladění autoři přidávají rovněž nové příležitosti 
v podobě prohlubování vědeckého poznání, rozvoje informačních technologií nebo kupříkladu pozitiv 
ekonomické integrace. Ve výčtu celospolečenských změn je evergreenem proces globalizace se všemi svými 
pozitivními i negativními důsledky, praktičtěji orientovaní autoři neopomenou v souvislosti s vládními 
strukturami zdůraznit fiskální tlaky a z nich pramenící potřebu „dělat více a lépe za méně“.  
V závěsu za výčtem změn, problémů a příležitostí se objevuje otázka, jak tyto změny zasahují systém vládnutí a 
jak, na druhé straně, vlády zasahují do těchto procesů. Odvážnější autoři „nechodí kolem horké kaše“ a formulují 
svou otázku přímo: Jsou systémy vládnutí v současné podobě schopny na tyto změny včas a adekvátně 
zareagovat? Či obecněji (a palčivěji): Jsme si coby lidstvo schopni vládnout tak, abychom zajistili, neřkuli 
zdokonalili, podmínky pro život budoucích generací?  
Otázka, jakkoli je naléhavá, může být běžnému občanovi přeci jen vzdálená. Vždyť i tzv. „velká politika“ řadu 
občanů míjí coby sféra mimo jejich vliv, co teprve ještě abstraktnější a subtilnější pojem vládnutí, navíc 
rozprostřený v dlouhodobém časovém horizontu. Pro přiblížení tématu je třeba problém položit jinak: 
představme si vládu, která by zemi spravovala takovým způsobem, že by po skončení volebního období 
zkolaboval penzijní systém, začalo selhávat veřejné zdravotnictví, chátrat dopravní síť a projevilo by se zásadní 
zhoršení životní prostředí. Těžko lze předpokládat občana, který by byl s takovou vládou spokojen. Posuňme 
naší úvahu posuneme do „strategičtější“ roviny, kdy  budeme přemýšlet řekněme v horizontu deseti volebních 
období, tedy čtyřiceti let. Měla by se vláda zajímat o to, jaký dopad budou mít její současná rozhodnutí za 
čtyřicet let? I pak bude patrně znít odpověď občanova/čtenářova: ano. A tím se dostáváme k podstatě problému: 
naše současná rozhodnutí ovlivňují naší budoucnost na dekády dopředu. V případě rozhodnutí 
realizovaných na vládní úrovni jde často o budoucnost celého národa. Nabízí se tak otázka, zda se naše 
vlády, coby jediné k tomu demokraticky pověřené instituce, dostatečně starají o budoucnost. Jaké 
nástroje jim k tomu mohou sloužit a jak (ne)jsou tyto nástroje využívány v našich podmínkách?  

Pojmeme-li prozatím strategické vládnutí jako takový styl správy věcí veřejných, který mj. programově 
bere ohledy i na vzdálenou budoucnost, pak je jeho posilování nezbytné jako kompenzace tržního, ale též obecně 
lidského selhání, které se projevuje v preferenci menší okamžité výhody nad větší výhodou kdesi ve vzdálené 
budoucnosti, v preferenci okamžitého individuálního zisku nad budoucím celospolečenským prospěchem, 
jakkoli tento přístup není vlastní všem lidem, či ekonomickým subjektům. Nejzřetelněji se tato tendence 
projevuje v oblasti životního prostředí, kde se jako nesmírně složité ukazují například snahy o zastavení kácení 
deštných pralesů, či snížení produkce skleníkových plynů, ačkoli je již dnes jasné, že tyto procesy mohou 
v budoucnu mít katastrofické následky. 
Stále častěji se v této souvislosti hovoří o „novém paradigmatu“ (Potůček, 2005), či o „fundamentálním 
transformaci“ (Salomon, 2005) systému vládnutí. Jakých podob v praxi státní správy toto nové paradigma 
nabývá, jak probíhá tato fundamentální transformace a jaké má důsledky? Na tyto otázky se pokusíme nacházet 
odpovědi na následujících stránkách. 
 



Cíle a struktura 

Cílem diplomové práce by mělo být obohacení poznání v daném oboru. Naším cílem  je lépe pochopit stav a 
identifikovat vývojové možnosti na poli uplatnění strategií ve veřejném sektoru. Konkrétní pracovní otázky, 
jimiž se tato práce bude zabývat, jsme již nastínili v úvodu. Budeme se nejprve tázat, jaké postupy jsou 
používány k posílení strategické dimenze vládnutí. Následně se pokusíme určit,  nakolik jsou tyto postupy 
uplatňovány v našich podmínkách. Na závěr si položíme otázku, jakými prostředky lze posílit strategickou 
dimenzi vládnutí v našich podmínkách.  
Práce je rozdělena na teoretickou část zahrnující kapitoly 1 – 6 a na analytickou část, zahrnující kapitoly 7 – 10 , 
jakkoli předěl mezi teorií a praxí není ostrý1, neboť v teoretické části se budeme dotýkat i konkrétních 
praktických postupů, zatímco v praktické části budeme odkazovat na teoretická východiska. Teoretická část je 
dále rozdělena na pasáž shrnující teoretická východiska (kapitola 5), a pasáž rozebírající „teoretické otázky 
praktické povahy“, jako je vztah mezi procesem tvorby a implementace strategií ve veřejném a komerčním 
sektoru nebo specifika užití strategií ve státní správě (kapitola 6). Na teoretickou část navazuje část analytická, 
kde se v první řadě budeme pokoušet nalézt odpověď na první formulovanou otázku, tedy jakými prostředky lze 
posilovat strategickou dimenzi vládnutí (kapitola 7), následně se při shrnutí vývoje dané oblasti po listopadu 
roku 1989 zamyslíme nad mírou uplatnění popsaných principů v podmínkách ČR (kapitola 8), načež se v závěru 
pokusíme navrhnout postupy pro možná zlepšení (kapitola 9). 
Jak uvádí Kaplan (2002, s. 10) „dobrá strategie není jen deklarací toho, co daná organizace chce, nýbrž i 
deklarací toho, co nechce, totiž uvědoměním si omezenosti zdrojů.“ 2 Při vědomí omezenosti vlastních zdrojů a 
možností by bylo rovněž odpovědné deklarovat, čím se tato práce zabývat nebude. Předně, rozsahová omezenost 
nám nedovolí proniknout hlouběji do konkrétních popisovaných metod a nástrojů posilování strategické dimenze 
vládnutí. Tato práce si nečiní nárok stát se praktickým manuálem (stejně jako není naším záměrem opakovat již 
napsané), proto v daných bodech odkážeme na existující zdroje. Nad rámec práce by rovněž šla detailní 
obsahová analýza existujících (ve smyslu vládou schválených) sektorových koncepcí, strategií a plánů. Poslední 
omezení práce se týkají jejího záběru. Strategie jsou ve veřejném sektoru v rozmanitých podobách uplatňovány 
v celé jeho šíři a napříč jeho úrovněmi, od veřejné nemocnice, přes město či ministerstvo, až po vládu jako celek. 
Tato práce se v zájmu udržení alespoň jisté míry konzistentnosti věnuje toliko nejvyšší národní úrodni, tedy 
(ústřední) stání správě.3 Ze stejného důvodu se nebudeme zabývat specifickými otázkami uplatnění strategií 
v občanském sektoru.  

                                                           
1 Provázanost a obtížná oddělitelnost praxe a teorie je dle autorova osobního názoru na jedné straně 

problémem a na druhé devizou veřejné politiky jako vědní disciplíny. Problematičnost se vedle obtížné 

strukturace prací jako tato projevuje především v dynamice vývoje zkoumané oblasti a z ní pramenící nutnosti 

do jisté míry přehodnocovat teoretická východiska. Praktická orientace veřejné politiky a její každodenní 

střetávání se s empirií jí naproti tomu nedovoluje stavět pověstné „slonovinové věže“ příliš vysoké.  
2 Veškeré citáty z anglických originálů jsou přeloženy autorem práce. 
3 Používáme-li tak v práci pojem veřejný sektor, máme na mysli především tuto jeho část. 



Metody a metodologie práce 

Metodologické uchopování daného tématu naráží na řadu problémů, z nichž je na prvním místě třeba jmenovat 
terminologickou nejednotnost. Mnoho autorů v souvislosti využíváním strategií ve veřejném sektoru hovoří o 
„neexistenci konsenzu“ (Vinzant, Vinzant, 1996), „podteoretizování oblasti“ (Stewart, 2004), nebo konstatují, že 
„Stručně řečeno, literatura o strategickém řízení ve veřejném sektoru velmi omezená a inkonkluzivní.“ (Worral, 
Collinge, Bill, 1998, s. 204).4  
Vzhledem k zaměření této práce je nejhojněji užívanou metodou analýza dokumentů. Abychom zmapovali 
proces tvorby a implementace strategie ve veřejném sektoru, včetně jeho teoretických východisek a současné 
odborné debaty, podrobíme analýze jak dokumenty pocházející z akademické oblasti, tak materiály produkované 
veřejným sektorem (právní předpisy, koncepce, atd.). U obou druhů materiálů je třeba mít na paměti jistá 
omezení. Prvním z nich je zpoždění mezi vznikem, publikací a užitím materiálu, které může, především v takto 
dynamicky se vyvíjející oblasti, způsobit, že obsah materiálů již věrně neodpovídá realitě. Další limit těchto 
dokumentů vyplývá ze skutečnosti, že řada procesů ve veřejné politice je příliš subtilních a obtížně 
zachytitelných (například vliv neformálních poradců). U materiálů produkovaných veřejným sektorem může být 
problematické rozlišit mezi „živým“, v praxi užívaným materiálem, a materiálem, který sice existuje, ale v praxi 
není aplikován – „leží v šuplíku“.  
Druhou z klíčových metod této práce tvoří angažované pozorování. Autor této práce je zaměstnán na Odboru 
reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR, přičemž daný útvar se přímo podílí na řešení 
problémů, o nichž tato práce pojednává. Tato skutečnost na jedné straně garantuje bezproblémový přístup ke 
klíčovým aktérům a interním materiálům, včetně možnosti participovat na zkoumaných procesech a seznamovat 
se s faktory vnějšímu pozorovateli nepřístupnými, na druhé straně přílišné uváznutí v empirické oblasti hrozí 
ztrátou akademického nadhledu a objektivního přístupu k tématu. 
Vedle těchto metod se opřeme rovněž o analýzu událostí, při mapování jednotlivých postupů poukážeme na 
nejlepší praxe. Metoda nejlepších praxí naráží na mezinárodní úrovni na úskalí, na které upozorňuje Lynn, když 
připomíná, že 

 

„… jakýkoli systém vládnutí, od místního po mezinárodní, je vestavěný do 

širšího sociálního, fiskálního, politického a kulturního kontextu. … Je prakticky 

ověřená skutečnost, že kontext utváří struktury, praxe a výstupy systémů vládnutí 

a jejich politik – což vytváří složité problémy pro zkoumání vládnutí.“ 

Lynn (2004, s. 8) 

Kontext, ať již specificky správní, politický, nebo obecně kulturní, vždy do značné míry determinuje 
aplikovatelnost konkrétních postupů. Při odkazech na dobré a nejlepší praxe je tuto skutečnost třeba mít na 
paměti.  
Metodologicky práce postupuje od obecného ke konkrétnímu. Vyjdeme z definice pojmu strategie, přiblížíme 
diskuzi k definování pojmů strategické řízení a plánování, z širších teoretických východisek a zmapujeme 
konkrétní aspekty uplatnění těchto konceptů v praxi v současných podmínkách. Následně přiblížíme možné 
podoby strategického procesu a ohlédneme se za jejich užitím v polistopadové historii ČR. Na základě porovnání 
současné situace jak s teoretickými koncepty, tak se zahraničními praxemi se pokusíme identifikovat prostory 
pro možná zlepšení a navrhnout konkrétní doporučení. 
 

                                                           
4 Důvodů pro tuto skutečnost existuje celá řada. Jedním z nich je rozdílná národní zkušenost s praxí 

strategického řízení, pramenící z odlišnosti administrativních modelů i obecných přístupu k užívání strategie. 

Terminologická nejednotnost má však své kořeny u samotného pojmu strategie. O strategii můžeme hovořit při 

obraně států, při zavádění nového výrobku na trh, ale také třeba při šachové partii, nebo volbě zaměstnání.  



Strategický úkol – definovat strategii 

Pojem strategie je hojně užíván v celé řadě významů a souvislostí. Stručný etymologický slovník (Holub, 1978) 
nás odkazuje k řeckému původu slova strategos coby složenině slov stratos – vojenské ležení a ago – vedu. 
Strategií v obecném smyslu dnes rozumíme „plán reagování na jakékoli tahy spoluhráčů  v jakémkoli stádiu 
hry.“    (McLean, 2003, s. 554)  
Pokusme se vymezit pojem strategie přesněji. Dnes již klasická Obecná teorie strategie Henryho Mintzberga 
(1987) hovoří o pěti „P“, coby různých aspektech, či možných podobách strategie: o strategii jakožto plánu, 
strategii jakožto manévru (ploy), strategii jakožto postupu (pattern), pozici a perspektivě. V souvislosti se 
strategií pojímané jako plánem uvádí autor dvě obecné charakteristiky: strategie, ať již jde o ty osobní, 
podnikové či celonárodní, jsou jednak vždy vytvářeny v předstihu událostí, k nimž se vztahují – míří tedy do 
budoucna, a pak jsou vždy vytvářeny záměrně s cílem stanovit postup pro nakládání s určitými skutečnostmi. 
Strategie může také nabýt konkrétní podoby a stát se podkladem pro manévr (ploy). Přistoupíme-li k realizaci 
zamýšleného plánu, dostáváme se do roviny, v níž se strategie stává postupem (pattern), tedy „proudem akcí“, 
konkrétním chováním. Podle čtvrté definice je strategie pozicí, 
 

 „…nástrojem umístění organizace do toho, čemu teoretikové organizace 

s oblibou říkají prostředí. Podle této definice se strategie stává zprostředkujíc 

silou … mezi organizací a prostředím, mezi vnitřním a vnějším kontextem.“ 

 Mintzberg (1987, s. 15)  

Jako posledním „P“ v Mintzbergově výčtu figuruje pojetí strategie jakožto perspektivy, „zakořeněného způsobu 
vnímání světa“. Mohli bychom v této souvislosti hovořit také o filozofii či ideologii organizace. Důležitým 
aspektem takto pojaté strategie je právě její „zakořenění“ – perspektiva či filozofie organizace musí být sdílená a 
přijímaná všemi členy organizace, a to jak v jejich záměrech, tak konkrétních akcích.  
Je přínosné zamyslet se, nakolik lze vztahovat toto pojetí strategie i na veřejný sektor a nakolik mají vládní 
strategie naplňovat výše uvedené aspekty. Definovat vládní strategii, či obecněji strategii ve veřejném sektoru je 
však problematičtější. Situaci komplikuje skutečnost, že pojem strategie je ve veřejné správě používán na všech 
úrovních a v různých významech. Jak uvidíme později, existuje zásadní rozdíl mezi obsahem, formou přípravy a 
způsobem implementace strategií  na úrovni státu jako celku, strategií na úrovni resortu a strategií na úrovni 
vládní agentury či veřejnoprávní korporace. Přesto mají tyto odlišné druhy strategií shodné vlastnosti a lze nalézt 
jednotící definici, byť za cenu značného zobecnění. Strategic Survival Guide (Cabinet Office 2004), příručka pro 
tvorbu strategií z dílny Strategické jednotky britského Úřadu premiéra, definuje strategii ve veřejném sektoru 
jako „... souhrnný proces rozhodování, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme.“ (s. 7) Povšimněme si 
především dvou  slov – rozhodování a proces. Klíčové slovo této definice je rozhodování (decision making). Ve 
svém článku věnovaném problematice strategického řízení na úrovni místních samospráv, rozlišují Worrall, 
Collinge a Bill (1998) dvě pojetí pojmu strategie: 
 

i. slabé pojetí strategie, které odkazuje k rámci cílů a úkolů, jenž vysvětluje, jak spolu jednotlivé  aktivity 

řídícího orgánu navzájem souvisí a jak mohou být konzistentně realizovány a koordinovány – autoři 

v tomto smyslu hovoří o „inkulizivním“ pojetí strategie; 

ii. silné pojetí, které odkazuje na rámec, jenž umožňuje volbu a stanovení priorit mezi jednotlivými cíli 

řídícího orgánu – zde hovoří Worrall, Collinge a Bill (1998) o „exkluzivním“ pojetí strategie.  

 
Strategie tak může být sestavována s úmyslem nalézt optimální koordinaci plnění jednotlivých cílů, ale může být 
rovněž formulována jako nástroj k utřídění priorit, přičemž oba tyto aspekty jsou vzájemně propojeny. V obou 
případech je strategie nástrojem rozhodování. 
Strategie je zároveň vnímána jako proces, nikoli jako dokument, jak je často, a nutno podotknout chybně, 
vnímána v našich podmínkách.5 Samotný proces přípravy a implementace se obvykle označuje strategické řízení 
či plánování. Pojmy strategické řízení a strategické plánování ve veřejném sektoru nejsou v odborné literatuře 

                                                           
5 Na některé příklady budeme moci poukázat dále v textu. 



definovány jednotně, jak dokládají následující citáty, pocházející z publikací zabývajících se uplatněním 
strategie ve veřejném sektoru. 
Někteří autoři (např. Byrson,  Roering, 1988) vnímají tyto procesy jako dvě odlišné a jasně ohraničené aktivity. 
Strategické plánování je pak definováno jako: 

 

„…soustředěné úsilí k produkci klíčových rozhodnutí a akcí, které definují, 

čím organizace je, co dělá a proč to dělá.“ 

Byrso, Roering (1988, s. 995) 

Proces strategického plánování ve veřejném sektoru má pak podle Byrsona a Roeringa (1988) osm fází – i) 
rozhodnutí o  iniciaci samotného plánovacího procesu, ii) identifikaci a vyjasnění mandátu, iii) formulaci 
poslání, iv) analýzu vnějšího prostředí, v) analýzu vnitřního prostředí, vi) identifikaci strategických problémů, 
vii) vývoj samotné strategie a viii) vývoj a popis budoucnosti samotné organizace, její „vize úspěchů“. 
Strategické plánování tak končí v okamžiku, kdy je naformulovaná strategie připravena k implementaci. Od 
tohoto okamžiku vstupuje do hry strategické řízení jako nástroj implementaci strategického plánu.  
Berry a  Wechsler naproti tomu uvádí, že: 
 

„Strategické plánování je definováno jako systematický proces řízení 

organizace a jejího budoucího směřování ve vztahu k prostředí, v němž se 

vyskytuje a potřebám vnějších klíčových aktérů, zahrnujíce formulaci strategie, 

analýzu slabých a silných stránek organizace, identifikaci klíčových aktérů, 

implementaci strategických činností a řízení projektů.“   

      

Berry,  Wechsler (1995, s. 6) 

Jiný přístup zastávají Worrall, Collinge a Bill (1998), kteří již v úvodu upozorňují, že pojmy „strategické řízení“ 
a „strategické plánování“ jsou sice citovány a používány velmi často, ovšem dobře pochopeny zřídkakdy. 
Skutečností je, že tyto termíny nabývají různých významů v souvislosti s kontextem, v jehož rámci jsou 
používány a to i v případě, že  se budeme pohybovat pouze ve veřejném sektoru. Autoři uvádí přehledem definic 
obou pojmů (viz Worrall, Collinge, Bill, 1998), z něhož terminologická nejednotnost dobře patrná.  
Trochu světla vnáší do tohoto terminologického rozporu Vinzant a Vinzatnt, kteří uvádí, že: 
 

 „Ačkoli je strategické plánování centrální součástí strategického řízení, 

strategické plánování a strategické řízení není jedno a totéž. Strategické řízení je 

proces, realizovaný na špici organizační struktury dané instituce za účelem 

poskytnutí vedení, směru a hranic pro všechny aspekty operativního 

managementu. Strategické plánování na druhé straně klade více důrazu na 

strategie než na konkrétní úkony a může být nahlíženo jako proces, který tvoří 

páteř strategického řízení.“  

Vinzant a Vinzant (1996, s. 202)  
Citujíce Steisse (1994), uvádějí tři komponenty strategického řízení: i) strategické plánování, jehož cílem je určit 
cíle a strategie organizace, ii) řízení zdrojů ke konfiguraci a alokaci zdrojů mezi jednotlivými částmi organizace 
tak, aby mohl být realizován plán, a iii) kontrolu a evaluaci, aby byla zajištěna implementace. 
Na nejasnosti v pojmovém aparátu upozorňuje i OCED  
 

 „Rozdíl mezi strategickým řízením a strategickým plánováním není vždy 

jasný. Strategické řízení je zde (stejně jako řadou dalších) vnímáno jako širší 



koncept se strategickým plánováním jako klíčovou součástí, ovšem při kladení 

většího důrazu na implementaci plánů.“     

       OECD (1996, s. 5) 

Než přistoupíme upřesnění teoretických východisek, je třeba předeslat, že tato práce si nečiní nárok učinit tečku 
za akademickou debatou nad významem a vztahy pojmů strategické plánování a strategické řízení ve veřejném 
sektoru. Při představování jednotlivých přístupů k těmto procesům se proto držíme toho termínu, který je v 
daném diskurzu užíván. Při formulaci vlastních východisek je pak v práci užíván termín strategický proces. 
Tímto pojmem nemáme na mysli proces strategického významu, nýbrž souhrnný proces tvorby a implementace 
strategie. 
 



Teoretická východiska strategického procesu 

Jak uvidíme v dalších kapitolách, proces tvorby a implementace strategií nabývá v praxi veřejného sektoru 
různých podob, které lze klasifikovat na základě kritérií, jež budeme později v textu definovat. Stejně tak již na 
teoretické úrovni je možné vysledovat dva základní přístupy k chápání strategického procesu, ať již je označen 
jako strategické řízení, plánování nebo vládnutí.  
První, širší z těchto konceptů, pojímá strategický proces jako specifický přístup ke správě věcí veřejných. 
Historicky bychom mohli jeho počátky vysledovat ve vojenství, v moderní době pak v poválečných 
rekonstrukčních snahách Marshallova plánu, pokusech o národohospodářské plánování v bývalém sovětském 
bloku, či v indikativním ekonomickém plánování v bývalém bloku západním. Teoretickou základnu tohoto pojetí 
můžeme nacházet v řadě oborů, od obecného sociologického poznatku, že naše současné činy formují naší 
budoucnost na dlouho dopředu, přes teorie tržních selhání ospravedlňující existenci veřejného sektoru 
z ekonomického hlediska, až po formulaci ideálních modelů uspořádání ekonomických institucí. Současnou 
podobu tohoto pojetí z hlediska veřejné politiky reprezentuje koncept strategického vládnutí, jak jej v zápětí 
přiblížíme. 
Vedle komplexního přístupu můžeme odlišit užší pojetí strategického procesu orientované na procesní stránku 
tvorby a implementace strategií. Teoreticky toto pojetí vychází z konceptu vědeckého řízení, teorie organizace a 
z nich pramenícího hnutí New Public Management (NPM). Teoretická základna tohoto pojetí má užší záběr a je 
spíše upozaděna, zastánci tohoto přístupu se orientují na konkrétní organizace, procesy v nich probíhající, usilují 
o zvýšení nákladové efektivnosti veřejných organizací – do popředí se dostává praxe a konkrétní nástroje. 
V praxi pak tento přístup v duchu tradic NPM často nabývá podobu přejímání modifikovaných metod 
vyvinutých v komerčním sektoru6.  
Tohoto rozlišení si všímá například Sibeon, který podotýká, že: 
 

„Je poučené zvážit v první řadě vztah mezi vládnutím a New Public 

Management (NPM). Komentátoři naznačují, že operacionální zaměření NPM je 

téměř výhradně intra-organizační s tendencí směrem ′hierarchii′ jako 

organizačnímu principu, a že vládnutí, naproti tomu, je inter-organizační a 

založené na ′ne-hierarchických′ vazbách.“ 

       Sibeon  (2000, s. 291) 

Tato strukturace konvenuje s výše uvedením rozlišením, kdy  první uvedený koncept akcentuje spíše vazby mezi 
institucemi a aktéry, druhý pak vnitřní uspořádání veřejných organizací. V témže duchu rozlišují Bovaird a 
Lolffer (2003) mezi veřejným řízením (public management) a veřejným vládnutím (public governance). 
Vzhledem k zaměření práce se však nebudeme držet obecných pojmů vládnutí a NPM, ale budeme nadále 
hovořit o širším či konceptuálním pojetí strategického procesu v případě dříve popsaného přístupu a o užším 
či instrumentálním pojetí v případě přístupu druhého. Pojem konceptuální volíme s ohledem na skutečnost, že 
tento přístup je v podstatě pojetím (tj. koncepcí) správy věcí veřejných; pojem instrumentální pak vychází z toho, 
že příslušené pojetí je zaměřeno především na aplikaci nástrojů (řízení). Toto rozlišení není ostré. Mezi oběma 
skupinami existuje určitý průnik, reprezentovaný především tím, že širší pojetí uplatňuje v jednom ze svých 
aspektů postupy instrumentálního přístupu. Shodně rovněž oba přístupy svým způsobem přispívají k posílení 
toho, co nazveme strategickou dimenzí vládnutí, totiž k zaměření na budoucnost, a zohledňování 
dlouhodobých dopadů současných rozhodnutí. Myšlenka rozlišovat mezi těmito pojetími není vlastní všem 
autorům zabývajícím se touto oblastí. Jak ukážeme na dalších stránkách, existují přístupy striktně omezující 
strategický proces na pouze jedno z těchto pojetí (viz např. citát na str. 51), což především v případě užšího 
pojetí může budit určité rozpaky. Přestože se práce teoreticky opírá o širší pojetí strategického procesu, 
považujeme toto rozlišení za účelné, neboť může přispět k objasnění dosti nesourodého pojmového aparátu 
v dané oblasti. 

                                                           
6 Příkladem těchto metod může být Systém plánování programovaní a rozpočtování (Planning 

Programming Budgeting System), nebo v současné době rozmáhající se zavádění Metody vyvážených ukazatelů 

(Balanced scorecard). 



V následujících kapitolách přiblížíme nejprve teoretická východiska konceptuálního pojetí strategického procesu 
včetně jeho současného vyjádření v konceptu strategického vládnutí,  přičemž shrneme i historické uplatnění 
tohoto pojetí. Následně se pokusíme přiblížit teoretické pozadí instrumentálního pojetí strategického procesu a 
rovněž zde stručně shrneme jeho historický vývoj. 
V závěru kapitoly se zamyslíme nad pojetím strategického procesu jako specifického přístupu k tvorbě a 
implementaci politik. 

Teoretické pozadí konceptuálního přístupu  

Strategický přístup k veřejné politice jako společenské praxi  má dlouhou historii a jeho teoretické kořeny jsou 
bohaté. Počátky strategického myšlení lze hledat v řadě oborů, vojenskou strategií počínaje a kybernetikou 
konče. Pokud bychom rozšířili problematiku strategického řízení a plánování ve veřejné politice na otázku, co a 
do jaké míry má spravovat a řídit stát, dostali bychom se až na půdu politické a ekonomické filosofie. Z hlediska 
zaměření této práce by se však jednalo o exkurz, proto se s odkazem na možnost hledání filosofických kořenů 
této problematiky spokojíme.  Pohybujíce se v oblasti veřejných politik, opřeme se nejprve o teorie ekonomické. 
Shrneme východiska a historickou zkušenost národohospodářského centrálního plánování jak v bývalém 
sovětském bloku, tak v jeho tehdejším západním protějšku. Následně z širší perspektivy veřejné politiky 
přiblížíme teorii vládnutí a její specifikou část v podobě konceptu strategického vládnutí. 

 Ekonomie, ekonomika a centrální 

plánování 

Moderní úsilí o centrální plánování bylo poměrně úzce spjato s hospodářskou oblastí, hovoří se koneckonců 
národohospodářském, nebo indikativním ekonomickém plánování. Hospodářská krize třicátých let minulého 
století dala názorně pocítit, že „… i v nejbohatší ekonomice na světě existuje řada oblastí, ve kterých tržní  
ekonomika zdánlivě selhává při uspokojování základních sociálních potřeb.“ (Stiglitz, 1997, s. 23) Přesto, 
budeme-li se pohybovat  na půdě ekonomických teorií, bývají jako ospravedlnění existence veřejného sektoru, a 
potažmo nutnosti plánovat jeho aktivity, uváděna většinou tržní selhání. Veřejný sektor existuje proto, že reálný 
trh je velmi vzdálen ideálnímu modelu a stát je zde od toho, aby tyto nedostatky kompenzoval tak, aby trh mohl 
lépe fungovat. Jak uvidíme v následující kapitole, z hlediska teorie vládnutí a veřejné politiky se tento pohled 
ukazuje jako partikulární. Ve výčtu tržních selhání bývá obvykle uváděna existence externalit spolu s existencí 
veřejných statků a nutnost bránit vzniku monopolu.7 Kritérií pro vymezení veřejných statků ve vztahu 
k soukromým existuje celá řada, obvykle se uvádí nemožnost vyloučení ze spotřeby, která je patrná například při 
poskytování obrany státu. Již tento jmenovaný příklad naznačuje, že mnohé veřejné statky musí být poskytovány 
s určitou rozvahou, jejich poskytování musí mít řád či strategii a musí být řízeno v dlouhodobém horizontu. 
Podobně u externalit, tedy nákladů či užitků vznikajících subjektu přímo se nepodílejícímu na tržním kontraktu, 
bývá třeba často zaujmout postoj zohledňující dlouhodobou perspektivu, jak je patrné zejména v oblasti 
životního prostředí. Potůček (1997) vedle výše uvedených uvádí z ekonomického hlediska ještě další tržní 
selhání – informační asymetrii mezi prodávajícím a nakupujícím, měnící se preference účastníků tržní směny a 
zanedbávání budoucnosti: „Trh reaguje jen na bezprostřední zájmy, je „krátkozraký“, může vést k motivovaní 
maximalizace krátkodobých zisků i za cenu dlouhodobých ztrát.“ (Potůček, 1997, s. 34) Toto tržní selhání má, 
jak uvidíme v zápětí, klíčový význam pro koncept strategického vládnutí. 
Pokusy řídit hospodářství se však dostaly za rámec kompenzace tržních selhání. Extrém v této oblasti 
představuje direktivní plánování na půdě bývalého Sovětského svazu. V této souvislosti je však problematické 
hovořit o teoretických východiscích, neboť podle řady autorů nebylo direktivní centrální plánování podepřeno 
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teorií ve vědeckém slova smyslu a opíralo se pouze o východiska ideologická.8 Socialistická ekonomika byla 
přirovnána k podniku, stát měl „...plánovitě řídit a organizovat společenskou výrobu, tj. určovat přímo pracovní 
náklady na jednotku výroby a provádět celkové bilancování ve fyzických veličinách.“ (Sojka, 2000, s. 222), což 
se při totálním nahrazení soukromého vlastnictví kolektivním fakticky rovnalo řízení hospodářství jako celku. 
V praxi stalinského Ruska tak byl centrální plán klíčovým nástrojem řízení ekonomiky. Centrální pětiletý plán 
byl rozepisován do závazných plánů dílčích a to jak sektorově, tak časově do podoby ročního prováděcího plánu, 
který hrál ve faktickém řízení klíčovou úlohu. V realitě docházelo k řadě pokřivení. Zlepšení nepřinesly podle 
Sojky (2000, s. 231) ani reformy Chruščovovy („ubylo strachu a nepřibilo motivace“) ani Brežněvovy (kdy 
„systém zcela zdegeneroval spolu se stárnutím politiků“). Jakkoli by hledání příčin této skutečnosti šlo nad 
rámec této práce, může konstatovat, že historická zkušenost s direktivním plánováním sovětského typu je 
veskrze negativní. Nutno však zdůraznit, že ne všechny teoretické přístupy vzniklé na půdě bývalého sovětského 
bloku měly charakter totalitárního přístupu. Existovala řada výjimek, v nichž lze nalézt dodnes platné otázky a 
odkazy. Příkladem za všechny mohou být práce českého ekonoma Josefa Goldmanna, v nichž může čtenář nalézt 
překvapivě současné problémy.9 
Jiná forma plánování byla rozvíjena v bývalém západním bloku, kde šlo o tvorbu indikativních plánů ve smyslu 
dlouhodobých makroekonomických projekcí a formulaci záměru hospodářských politik při zachování tržního 
mechanismu, nikoli o direktivní řízení veškeré výroby. Největšího rozvoje dosáhl tento styl plánování díky 
historickým předpokladům ve Francii, kde je s modifikacemi uplatňován dodnes. Nachtmannová 
k francouzskému indikativnímu plánování uvádí: 
 

„V původním významu se jednalo z velké míry o průmyslovou politiku, od 

konce padesátých let dostávaly plány další rozměry. Indikativní plánování v 

zásadě zastřešuje strategické i decentralizované plánování – ve všech typech 

plánování zůstávají zachovány základní fáze a principy, kterými jsou: 

• analýza současné situace, 

• předvídání dalšího vývoje (prognózy, projekce, scénáře…), 

•stanovení priorit na základě podkladových studií a otevřených debat, 

• slaďování (koncertace) politik a záměrů na nejrůznějších úrovní a za 

účasti zástupců zájmových skupin, 

• schválení plánu na všech úrovních, 

• sledování průběhu plánu, 

• revize výsledků. 

Podstatou indikativního plánování je harmonizace vztahů a koordinace činností 

mezi sociálními partnery a stanovení priorit a cílů, to vše na pozadí předvídání 

dlouhodobých tendencí.” 

Nachtmannová (2003, s. 22) 

                                                           
8 Jako kvaziteorie je hodnocena rovněž tzv. „teorie optimálního fungování socialistické ekonomiky“ 

vycházející mj. z Kantorovičovy vícestupňové dekompoziční metody. Podrobněji viz Kouba, Kameníček (1992).  
9Vedle dodnes platných podnětů pro sestavování strategií hospodářského růstu (viz. Goldmann, J. 

(1985) kapitola Technologie sestavování strategických rozhodovacích podkladů) se Goldmann vyjadřoval 

kupříkladu ke dnes stále aktuální otázce poměru mezi politickou a expertní stránkou strategií, podnětná je i jeho 

typologie strategií ekonomického růstu (viz tamtéž, kapitola Opce strategického rozhodování). 



V jádru francouzského indikativního plánování tak spočívá analýza hospodářské i sociální oblasti a důraz na 
slaďování zájmů zúčastněných stran.10  
Francie nebyla jedinou enklávou plánovitého přístupu, teorie i praxe tvorby hospodářských plánů se rozvíjela i 
jinde. Jednou z nejvýraznějších osobností této oblasti je bezesporu tehdejší ředitel dánského Úřadu pro centrální 
plánování, první laureát Nobelovy ceny za ekonomii, Jan Tinbergen. Tento dánský ekonom se mimo jiné 
věnoval právě otázkám tvorby krátko-, středně- i dlouhodobých hospodářských plánů, přičemž zkonstruoval 
teorii optimálního režimu coby ideálního nastavení ekonomických institucí za účelem maximalizace sociálního 
blahobytu.11 Tinbergena lze považovat za zakladatele moderního přístupu ke kvantitativnímu ekonomickému 
plánování. Pozornost věnoval nejprve plánování krátkodobému. Ve snaze: 
 

 „...vysvětlit minulý vývoj a testovat konfliktní teorie, Tinbergen posunul 

důraz na tvorbu politik. Jeho záměrem nyní bylo vybudovat model, který by 

umožňoval spolehlivou předpověď krátkodobého vývoje a racionální kalkulaci 

politických opatření nezbytných k dosažení stanovených cílů.“ 

Hansen (2001, s. 15) 

Postupně však Tinbergen, coby ředitel výše zmíněného Úřadu pro centrální 

plánování, obrací svou pozornost ke dlouhodobým makroekonomickým plánům, které 

představují „…souhrn kvantitativních dat reprezentujících na dané období předpovědi pro 

ideální ekonomický růst...“ (Tinbergen, 1964, s. 27). Úřad pro centrální plánování by měl 

podle Tinbergena jednak vytvářet předpovědi ekonomického vývoje v dané zemi, porovnávat 

cíle plánu s nastalou realitou, a evaluovat hospodářskou politiku včetně navrhování 

modifikací nezbytných k dosažení požadovaných cílů. Za svojí dlouhou kariéru navrhl 

Tinbergen řadu konkrétních postupů pro tvorbu dlouhodobých plánů. Některé modely byly 

konstruovány pro použití v rozvojových zemích s omezenými datovými možnostmi. Ty 

postupovaly od stanovení obecných výdajových parametrů pomocí jednoduchým 

makroekonomických modelů, na jejichž základě byly rozpracovány do sektorového plánů. 

Na druhé straně navrhoval Tinbergen značně komplexní a dodnes inspirativní plánovací 

přístupy reprezentované především jeho semi-input-output metodou, kde je marko-plán 

agregován z mikro-plánů sestavených z individuálních projektů.12 

Tinbergenův odkaz zůstává platný mimo jiné v otázce, na kterou v této práci několikrát narazíme, tedy v otázce 
vztahu expertního poznání a vědění k veřejné politice, míry, do níž lze veřejné politiky řídit na základě expertíz, 
či obecněji v otázce vztahu technokracie a demokracie.13 

                                                           
10 Blíže k francouzskému indikativnímu plánování viz Nachtmannovou (2003). 
11 Podrobněji viz Tinbergen (1972). 
12 Podrobněji viz Hanses (2001, s. 332 – 335). 
13 Srovnej např. Freeman (2002). 



 Veřejná politika, teorie vládnutí a 

koncept strategického vládnutí 

Anglický termín governance14 se v odborné literatuře začíná objevovat v druhé polovině 20. století. Jeho 
definice je značně problematická  neboť, jak poukazuje Veselý (2004, s. 12), tento pojem „se snaží zachytit 
multidimenzionální koncept do jedné dimenze“. Veselý tak rozlišuje jednak rovinu vládnutí (místní, národní, 
nadnárodní a globální), model vládnutí (vládnutí spoléhající na vládu, vládnutí se strukturovaným zapojování 
trhu a občanského sektoru, vládnutí jako více či méně neformální sítě), dynamiku vládnutí (vládnutí jako 
struktury a instituce, vládnutí jako proces) a normativitu vládnutí („dobré“ vládnutí, analytické vládnutí).  
Pro podrobnější přehled definic pojmu vládnutí odkážeme na citovanou Veselého práci, neboť, jak poukazují 
Bovaird a Loffler (2003), definování pojmu vládnutí otevírá při různorodosti současného diskurzu Pandořinu 
skřínku. Autoři se navíc domnívají, že definice vládnutí není sama o sobě klíčová, protože většina profesionálů 
je s konceptem vládnutí dobře obeznámena z praxe, pouze je pro ně obtížné rozeznat jej ve formulacích 
akademického jazyka. Proto se zde omezíme na patrně nejjednodušší možnou definici vládnutí coby  „procesu 
řízení společnosti“ (Peters, 2003) a dodáme, že v souvislosti s vládnutím je rovněž často používán anglický 
termín steering, který znamená řízení ve smyslu udávání směru. 
 Jak dokládá Peters (2003), obecná teorie vládnutí vychází z pozorování změny, ke které dochází v přístupu ke 
správě věcí veřejných. V počátcích posunu od tradičního systému vlády k systému vládnutí spočívá uvědomení, 
že „veřejný sektor ztratil (či přesněji zrušil) svůj monopol na řízení záležitostí veřejnosti.“ (Peters, 2003, s. 1) Do 
procesu určování směru vývoje společnosti nově vstupuje řada dalších aktérů z prostředí občanského i 
komerčního sektoru, přičemž odpovědnost za vývoj společnosti paradoxně spočívá nezměněnou měrou na 
bedrech vlády15. Při hledání odpovědi na otázku, co tvoří jádro procesu vládnutí, uvádí Peters (2003 ) aktivity, 
které musí být realizovány, abychom o vládnutí mohli hovořit: 
 

i. Artikulace obecných priorit a cílů společnosti. Ta představuje první a „esenciální“ úkol vládnutí. 

Tato aktivita zároveň podle Peterse určuje pozici vlády v procesu vládnutí, neboť kromě vlády : 

„…žádná jiná institucionální sestava ve společnosti není schopna artikulovat kolektivní cíle“ (s. 3). 

Proces vládnutí musí zároveň zahrnovat mechanismy pro dosahování konsensu ve věci nastavování 

priorit a cílů společnosti. 

ii. Koherence. Artikulované cíle a priority musí být konzistentní a koordinované. Zde opět plní vláda 

a veřejný sektor nezastupitelnou úlohu, neboť „Sítě a trhy, jako alternativní formy vládnutí, bývají 

často ne zrovna úspěšné při zajišťování koherence, zejména koherence napříč širokým spektrem 

politik.“ (s. 3) Nezastupitelná je vláda rovněž při hledání rovnováhy mezi dílčími zájmy a při 

prosazování zájmu veřejného. 

iii. Dosahování cílů. Proces vládnutí musí zajistit dosahování artikulovaných cílů. Konvenčním 

nástrojem vládnutí byla především regulace, popřípadě přímá vládní podpora. Moderní systémy 

vládnutí pak do této fáze vládnutí zahrnují stále častěji aktéry komerčního i občanského sektoru.  

                                                           
14 Termín governance nabízí v zásadě dva možné překlady: vládnutí a správa. V kontextu této studie se 

uchyluji jednoznačně k překladu vládnutí. Slovo správa navádí k pojímání významu anglického governance jako 

záležitosti omezené na administrativu ve významu veřejná správa. Vládnutí však zahrnuje jednak politickou 

sféru a pak i širší vazbu na aktéry občanského a privátního sektoru. 
15 Peters tuto skutečnost dokládá na příkladu privatizace veřejné železnice ve Velké Británii. Přestože 

správa železnice přešla do rukou komerčních subjektů, občané nadále vinili vládu z jejího neutěšeného stavu. 



iv. Zpětná vazba a kontrolovatelnost. Systém vládnutí musí zahrnovat mechanismus, který mu umožní 

reflektovat výsledky minulých činností při rozvaze o činnostech budoucích. Peters v této otázce 

podotýká, že jde „do jisté míry o kybernetický proces.“ (s. 3)  

Zejména první dvě aktivity, tedy hledání společenských cílů, zajišťování jejich koherence a obhajoba veřejného 
zájmu, představují širší rámec zdůvodnění existence veřejného sektoru, než který uvádí ekonomie16, často razící 
myšlenku, že stát má zasahovat až tam, kde selhává trh. Širší perspektiva teorie vládnutí umožňuje nalézat 
důvody pro existenci veřejného sektoru, resp. selhávání trhu, i mimo kritéria ekonomické efektivnosti tržního 
mechanismu. Na prvním místě Potůček (1997) v této souvislosti uvádí, s poukazem na snižující se mezní užitek 
rostoucího bohatství, zmenšení nerovností v rozdělování statků. Další oblast, kde trh selhává je zachování 
lidské důstojnosti. Individualistická logika trhu nebere ohled na jednotlivce neschopné se na trhu prosadit, ať již 
z důvodů sociálních či zdravotních. Z hlediska strategického přístupu, jak jej v zápětí přiblížíme, se jako klíčová 
jeví rovněž oblast kultivace lidského potenciálu, kde rovněž trh nedisponuje prostředky k jejímu zabezpečení.  
 

„Zastánci uplatnění  tohoto kritéria vycházejí z předpokladu, že nerovnost 

výchozích podmínek pro rozvoj jednotlivců, nevyhnutelná tam, kde by působilo 

pouze tržní prostředí, je nespravedlivá. Každému člověku by měla být poskytnuta 

rovná šance pro rozvoj a uplatnění dispozic a sklonů.“ 

Potůček (1997, s. 27) 

Poslední Potůčkem uváděné tržní selhání, objevující se při aplikaci kritérií nad rámec ekonomické efektivnosti, 
má rovněž přímý vztah ke strategickému procesu – jde o trvale udržitelný způsob života, který je nezřídka 
problematicky slučitelný s tržní doktrínou maximalizace zisku a konzumním vztahem k životnímu prostředí. 
Strategické vládnutí lze pak pojímat jako specifický styl vládnutí s určitými charakteristickými rysy. Potůček 
uvádí následující definici: 
 

„Strategické vládnutí může být chápáno jako dynamický proces tvorby a 

implementace politik, politické sféry a administrativy, který je představován 

snahou různorodých sociálních a ekonomických skupin s rozdílnými zájmy, ale 

rovněž hledáním orientace na udržitelný rozvoj a sociálních smluv, které mohou 

vyvážit tyto zájmy způsobem slučitelným  s dlouhodobými zájmy společnosti jako 

celku, včetně budoucích generací.“ 

        Potůček (2005, s. 2) 
Autor v této souvislosti poukazuje na paradoxní situaci, kdy jsou na vlády kladeny stále větší nároky a 
požadavky, přičemž soustavně dochází k oslabování jejich přímé moci, ať již vlivem globalizace, či 
decentralizace. Východisko z této situace spatřuje autor v vývoji nových nástrojů veřejné akce. Tyto nástroje by 
měly být efektivnější při menší přímé kontrole a zasahování. Jako příklady autor uvádí veřejné diskuse nad 
důležitými veřejnými tématy, nastavovaní priorit, vzájemné učení, posilování a podpora, implementace 
obecných regulatorních rámců a spoléhání na interaktivní sítě a mnoho-úrovňové vládnutí.  
Koncept strategického vládnutí v tomto pojetí zahrnuje nejen národní vlády, nadnárodní vazby a nižší územně 
správní celky, nýbrž bere v potaz i další regulátory života společnosti - trh, občanský sektor a média. Ty vstupují 
do procesu vládnutí stále větší mírou. Stává se zřejmější, že řízení společnosti není v silách, ani ve výhradní 
kompetenci státu, respektive veřejné správy samotné. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo 
zapojování odborné i široké veřejnosti do přípravy regulace představují jen některé projevy tohoto trendu. 
Koncept „regulatorního čtvrtce“ tvořeného veřejným sektorem, komerčním sektorem, občanskou společností a 
médii, a zkoumání dynamiky vztahu mezi těmito regulátory představuje základnu vědeckého uchopení 
strategického vládnutí.  
Strategické vládnutí se podle Potůčka (2005) opírá o tři pilíře: schopnost anticipovat možné budoucnosti, tedy 
předpokládat vývoj v klíčových oblastech a rozhodovat s ohledem na něj,  schopnost realizovat volby 

                                                           
16 Viz předchozí kapitola. 



společnosti, tedy hluboké fundamentální změny ve fungování společnosti,  nově se objevující strategie, jimiž 
Potůček rozumí výsledek interakcí různých politických aktérů a procesů. 
Vedle těchto tří klíčových charakteristik strategického vládnutí, hovoří autor rovněž o zdrojích strategického 
vládnutí. Na prvním místě uvádí globální etiku, jejíž potřeba se naléhavě objevuje spolu s rostoucí provázaností 
a vzájemnou závislostí našeho světa doprovázenou technologickým potenciálem zničit podmínky života. 
Strategické vládnutí představuje zodpovědný přístup, vnímající potřeby globální komunity a budoucích generací.  
Dalším ze zdrojů strategického vládnutí jsou zdroje kognitivní, včetně vzdělávání. „Složitý a neustále se 
měnící úkol vládnutí nemůže být efektivně řešen bez důkladné znalosti problémů, příležitostí a 
možností v daném kontextu.“ Potůček (2005, s. 14). Kvalitní vzdělávací systém nejen pro správu 
samu, ale pro všechny aktéry vládnutí, tak představuje další ze zdrojů strategického vládnutí. Další představují 
institucionální zdroje a nástroje, přičemž instituce jsou pojímány širokém smyslu jako normy a pravidla. 
Adekvátní nastavení institucí je zároveň výstupem i podmínkou strategického vládnutí. Vedle vybudování 
příslušných analytických kapacit (podrobněji viz kapitola 7.4) jde především o posílení strategické dimenze 
rozpočtového procesu (viz kapitola 7.2). Jako poslední ze zdrojů strategického vládnutí uvádí Potůček (2005) 
sociální kapitál. Bovens, Hart a Peters (2002) při hledání odpovědi na otázku, kdy lze vládu považovat za 
úspěšnou, rozlišují dvě roviny vládnutí – politickou rovinu a rovinu praktických opatření. Toto rozlišení má 
přitom pro pojetí vládnutí značné důsledky. Při zkoumání úspěšnosti vlády při řešení vybraných problémů na 
základě komparativní analýzy dochází v této souvislosti autoři k zajímavému zjištění. Politická rovina a rovina 
praktických dopadů vládních opatření při hodnocení úspěšnosti nejsou pevně provázány a nezřídka vykazují 
rozdílné výsledky. Jinými slovy – vláda může určitý problém efektivně řešit a paradoxně při tom ztratit 
„politické body“ a naopak – otálení či chybný přístup k řešení problému může za jistých podmínek přispět 
k pozitivnímu obrazu vlády v očích voličů. Koncept strategického vládnutí tento problém reflektuje výzvou ke 
kultivaci široké veřejnosti ve smyslu rozvíjení občanské odpovědnosti a její vnímavosti k dlouhodobému 
horizontu. Zodpovědný přístup k budoucnosti často přináší úsilí bez okamžitého zisku, či obětování současných 
požitků ve prospěch budoucích generací.  
Za klíčovou práci v oblasti strategického vládnutí, můžeme považovat Drorovu publikaci Kapacity vládnutí 
(2001), vydanou jakožto zprávu Římského klubu.  Podobně jako ve zprávě Limity růstu, promlouvá i zde tento 
vlivný think tank17 varovným hlasem. Dror (2001) poukazuje na rozšiřující se propast mezi nárůstem schopností 
lidstva ovlivňovat svou budoucnost na jedné straně (připomeňme, že lidstvo disponuje již řadu desetiletí 
technologickými možnostmi potencionálně ohrožujícími samu jeho existenci) a nedostatkem morálních, 
poznávacích i volních kapacit angažovat se v odpovědném „tkaní budoucnosti“ na straně druhé. Dror 
zdůrazňuje, že v této úloze je nezastupitelná vláda, která má jako jediná demokratický mandát k této činnosti.  
Současný systém vládnutí a především pak uspořádání centrálních vlád se však jeví jako nedostatečný pro 
potýkání se s výzvami nejen současného, ale i budoucích století. Nedostatečné intelektuální a morální kapacity 
v ústřední vládě, nedůvěra ve vládu, riziko negativního vlivu masmédií a napříč společností rozšířené 
nevěnování pozornosti budoucnosti za každodenním horizontem hrozí vyústit ve fatální selhání lidstva jako 
celku v úsilí spravovat udržitelně své záležitosti. Aby tomuto selhání bylo možno předejít, je třeba „revolučně“ 
zasáhnout do současného systému vládnutí. Dror vyzývá k úsilí ke změně v oblasti hodnot, struktury politických 
institucí, personálních nároků i politické kultury v rámci správy, ale i společnosti obecně. Ve své pozdější práci 
(Dror, 2004kdy) shrnuje dimenze tohoto přístupu, který označuje jako strategické plánování a myšlení, do 
osmnácti bodů: 

i) Tkaní budoucnosti, nikoli „vypouštění bublin“. Vlády, ocitající se pod tlakem médií, často upouštějí 

od realizace dlouhodobých politik, jakkoli jsou tyto nezbytné, na úkor tvorby mediálního obrazu, či, 

jak píše Dror, „vypouštění bublin“. Posláním strategického plánování a myšlení je vyvážit tyto tlaky a 

soustředit pozornost vlády, ale též veřejnosti, ke strategickým tématům. 

ii) Strategické volby jako nastavování trajektorií do budoucnosti. Strategické volby představují zásadní 

rozhodnutí o směřování společnosti. Dror upozorňuje na nezbytnost „myšlení v historii“, tedy 

dobrého rozumění historickým procesům a jejich příčinám. 

iii) Rozvažování hodnot a cílů. Hodnotové volby a nastavování cílů klade Dror přirozeně do politické 

oblasti. Úloha strategického mozku pro centrální vládu, jak je popsán níže, pak spočívá v hodnocení 

                                                           
17 Anglický pojem think tank postrádá jednotně uznávaný překlad do češtiny. Obesně můžeme říci, že 

jde o expertní pracoviště zaměřené na analýzu (segmentů) veřejné politiky. Podrobněji k této problematice viz 

Schneider (2003). 



dlouhodobého dopadu struktury priorit, identifikaci  „skrytých dimenzí hodnotových soudů“ a jejich 

vyjasnění tak, aby byl rozhodovací proces zodpovědný. 

iv) Rámce rozvahy politik. Rámce rozvahy politik (Policy cogitation frames) představují základ 

strategického plánování a myšlení. Konkrétně jde o „mapování evolučních procesů, konkurenčních 

schopností, vzestupu a pádu národů a civilizací“ (s. 18) 

v) Diagnóza dynamik. Odhady vývoje v klíčových oblastech politik tvoří „topografii strategického 

plánování a myšlení“. Dror zdůrazňuje zaměření na analýzu a anticipaci nelineárních procesů, 

překvapivých zvratů, hrozeb a příležitostí. 

vi) Kritické volby a nastavování agend. Diagnóza by měla identifikovat, která rozhodnutí jsou kritická, 

jaké volby mohou zásadně ovlivnit budoucí směřování společnosti. 

vii) Modality rozhodování. Volba způsobu rozhodování, resp. řešení, předchází podrobnému 

strategickému plánování a myšlení. Na základě diagnóz by měl být zvolen způsob řešení problému, 

od postupného až po radikální zásah. 

viii) Variantní kreativita. Svěžest myšlení a otevřenost novým postupům představuje další dimenzi 

strategického plánování a myšlení. Jak uvidíme později, tento požadavek má své důsledky pro 

uspořádání strategického mozku pro vládu. 

ix) Analýza variant. Navržené varianty řešení politických problému musí být podrobeny pečlivé analýze, 

aby byly identifikovány jejich možné dopady a důsledky. Dror v této souvislosti varuje před 

nadužíváním kvantitativních metod a upozorňuje, že kvalitativní metody jsou mnohem patřičnější pro 

analýzu vrcholových politických problémů. 

x) „Vychytávání much“. Vedle zavádění nových postupů je  paralelně vyvíjeno úsilí k eliminaci 

„rozhodovacích patologií“ a chybných postupů. 

xi) Alternativní budoucnosti. Formulace alternativních budoucností, obsahující většinou tři scénáře 

variující mezi optimistickou a pesimistickou vizí, poskytuje hlavní vodítko pro formulaci politik. 

Scénáře budoucnosti, pohybující se v horizontu pěti až pětadvaceti let, mohou poukázat na 

dlouhodobý dopad kritických rozhodnutí. 

xii) Politika jako nejistá sázka. Nejistota provází všechna politická rozhodnutí. Jejich dopadem si nikdy 

nemůžeme být jisti zcela. Na druhé straně např. vstup do Evropské unie, jak uvádí Dror, je 

rozhodnutí, jehož některé dopady lze předpokládat se značnou jistotou, ovšem přináší i řadu nejistot. 

Úlohou strategického plánování a myšlení je omezit nejistotu rozhodování, posílit rozhodovací proces 

a učinit jej odpovědnějším. 

xiii) Holistická perspektiva. Holistický, celostní náhled tvoří protiváhu fragmentovanému vnímání 

komplexních problémů. Často vinou dělby práce v rámci jednotlivých ministerstev dochází ke zúžení 

pohledu – jednotlivá ministerstva, hájící si svá teritoria, nahlíží na problém optikou neumožňující 

uchopení problému v celé jeho šíři. Tato situace, podotýká Dror, je zejména patrná u koaličních vlád. 

Strategické plánování a myšlení naproti tomu přichází s komplexním náhledem a systémovým 

přístupem, oproštěným od resortní optiky. 

xiv) Boření politické ortodoxie. „Rapidně se měnící světy politik dělají z moudrosti minulosti 

(pochopitelně, pokud šlo o moudrost) omyl dneška a hlupáctví zítřka.“ (s. 20). Strategické plánování 

a myšlení tak ve svém principu odhaluje a eliminuje rigidní a zastaralé postupy a myšlení.  



xv) Vědomí zdrojů a vazba na rozpočtový proces. Jednotlivé navrhované varianty jsou vždy analyzovány 

s vědomím zdrojů, a to nejen finančních, ale též lidských, implementační kapacity, politických zdrojů 

a nákladů příležitosti. Vedle toho upozorňuje Dror na význam zaměření na rozpočtový proces. 

Víceleté rozpočtování a výkonové rozpočtování jsou uvedeny jako „esenciální dimenze“ 

strategického plánování. 

xvi) Zaměření na tvorbu institucí. Strategické plánování a myšlení neznamená pouze analýzu  

jednotlivých opatření. Jeho podstatou je „makro-design“ institucí podílejících se na realizaci 

konkrétních politik.  

xvii) Orientace na implementaci. Smyslem strategického plánování není vytvářet plány, které zůstanou 

ležet ladem. Orientace na implementaci, minimálně v podobě doporučení případné modifikace 

implementačních struktur tak, aby navržené politiky mohly být realizovány, tvoří jednu z hlavních 

součástí strategického plánování a myšlení 

xviii) Trvalé učení se. Otevřenost ke zpětné vazbě a schopnost neustálého učení se z výsledků je poslední 

dimenzí strategického plánování a myšlení. 

 Pokud shrneme právě uvedené, strategické vládnutí představuje takový styl vládnutí, který programově bere 
ohledy na budoucnost, vyhledává moderní a efektivní metody řešení problému ve spolupráci klíčových makro-
regulátorů života společnosti – státu, občanského a komerčního sektoru. Můžeme tak předpokládat, že zatímco 
obecná teorie vládnutí vnímá potřebu změny stylu správy věcí veřejných pod obecným tlakem společenských 
změn (například rozvoj informačních technologií), strategické vládnutí je při zdůvodňování potřeby změny 
přístupu ke správě věcí veřejných specifičtější v celkové orientaci na budoucnost, budoucí důsledky našich 
současných rozhodnutí a témata blízká environmentálním teoriím. Pro explicitnější podpoření tohoto 
předpokladu by však bylo nutné provést detailní rozbor současného diskurzu v obou oblastech. 

Teoretické pozadí instrumentálního přístupu 

Kořeny instrumentálního přístupu ke strategickému procesu lze vysledovat poměrně snáze ve srovnání 
s přístupem předchozím. Užší pojetí strategického procesu spočívá v uplatnění principů hnutí New Public 
Management. Bohatá literatura k NPM uvádí většinou dva ideové prameny tohoto hnutí18 – novou institucionální 
ekonomii a vědecké řízení a z něj pocházející metody řízení vyvinuté v komerčním sektoru. 
Poválečný rozvoj teorie veřejné volby, transakčních nákladů nebo teorie principal-agent19 

„... pomohl vytvořit soubor administrativních doktrín, založených na 

principech soutěživosti, spotřebitelské volby, transparentnosti a úzkého zaměření 

na pobídkové struktury. Tyto doktríny byly velmi odlišné od vojensko-

byrokratických idejí ‚dobré administrativy‘ s jejich důrazem na řádnou 

hierarchii.“  

        Hood (1991, s. 5) 
Rovněž Kelly (1998) zdůrazňuje, že NPM se opírá jednak  o východiska teorie veřejné a racionální volby, a pak, 
především ve své výzvě po zadávání veřejných zakázek soukromým subjektům, o logiku tržního mechanismu, 
přičemž obě tato východiska spočívají na metodologickém individualismu a instrumentální koncepci 
individuální racionality. 

                                                           
18 Srovnej Hood (1991), Pollit, Bouckret, (2000). 
19 Podrobněji viz např. Arow (1963).  



Druhý ideový zdroj NPM, a potažmo užšího pojetí strategického procesu, lze nalézt v úspěchu manažerských 
metod komerčního sektoru, vycházejících z Talylorova vědeckého řízení. Jak uvádí Cranier, z dnešního pohledu  

 

„…vypadá vědecké řízení jako cokoli jiného jen ne věda. … Taylorismus 

vycházel z předpokladu, že existuje jediný ‚nejlepší způsob‘, jak dělat určitou 

práci; a že poté jde jen o to zadat lidem úkoly, zacvičit je ve správném postupu 

jejich plnění, dohlížet na ně a podle jejich výkonu je odměňovat či trestat. Úkolem 

managementu bylo plánovat a kontrolovat práci.“ 

Cranier (2000, s. 8) 

Tato ideová východiska dala vzniknout proudu souhrnně označovanému jako New Public Management, přičemž 
je třeba upozornit, jak podotýká Hood (1991), že NPM je, stejně jako většina administrativních nálepek, poběduj 
nepřesný termín. Podle Hooda se NPM zdá být spojen s obecnými „megatrendy“, jako je úsilí po zastavení či 
zvrácení růstu vládních výdajů; posun směrem k privatizaci a směrem od centrální vlády při důrazu na 
subsidiaritu; rozvoj automatizace (především na poli informačních technologií) v poskytování veřejných služeb; 
a rozvoj a nárůst mezinárodní agendy s důrazem na mezivládní spolupráci.  
Přes značnou nesourodost praxí shrnovaných pod nálepkou NPM nachází Hood (1991) společné doktrinální 
komponenty tohoto hnutí.  



Tabulka 1. Doktrinální komponenty hnutí New Public Management  

Doktrína  Význam  Typické ospravedlnění 
Praktický (hands-on) 
profesionální management ve 
veřejném sektoru 

Aktivní, viditelná, volnému 
rozhodování přenechaná 
kontrola organizace, svěřená 
jmenované osobě s „volností 
řídit“ („free to manage“) 

Kontrolovatelnost vyžaduje 
jasné přiřazení odpovědnosti, 
ne rozptýlení moci 

Explicitní standardy a měření 
výkonu 

Definování cílů, úkolů a 
indikátorů úspěchu, nejlépe v 
kvantifikované formě  

Kontrolovatelnost vyžaduje 
jasné stanovení cílů, efektivita 
vyžaduje “tvrdý“ pohled na 
výsledky 

Větší důraz na kontrolu 
výstupů 

Alokace zdrojů a odměny 
napojené na měření výkonu, 
rozbití centralizovaného 
byrokratického řízení 
personálu 

Potřeba zdůraznit výsledky 
raději než procesy 

Posun směrem k disagregaci 
jednotek veřejného sektoru 

Rozbití monolitických útvarů, 
do útvarů sdružených kolem 
produktů a služeb 

Potřeba vytvořit řiditelné 
jednotky a využít výhod 
kontraktování a  uspřádání 
typu “franchise” 20 

Posun k větší konkurenci v 
rámci veřejného sektoru 

Posun směrem ke kontraktům 
a veřejným zakázkám 

Konkurence je klíčem ke 
snížení nákladů a zlepšení 
standardů  

Důraz na komerčně-sektorový 
styl řídící praxe 

Posun od vojenského stylu 
“etiky veřejné služby”, větší 
flexibilita v přijímání a 
odměňování zaměstnanců, 
větší využití Public Relations 
technik 

Potřeba používat “osvědčené” 
nástroje převzaté 
z komerčního sektoru 

Důraz na lepší disciplínu v 
používání zdrojů 

Snižování přímých nákladů, 
zvyšování pracovní 
disciplíny, omezování 
odborových požadavků 

Potřeba kontrolovat zdrojové 
požadavky veřejného sektoru 
a “dělat více za méně” 

Zdroj: Hood (1991, s. 4) 

V duchu tradic NPM tak užší pojetí strategického procesu vnímá metodu tvorby a implementace strategií jako 
přejatou z komerčního sektoru. Podobně jako u ostáních metod, není přenos komerčního stylu strategického 
řízení na půdu veřejného sektoru bezproblémovou záležitostí, jak poukážeme následujících kapitolách. 
Srovnáme-li obě představená pojetí strategického procesu, můžeme vysledovat jisté průniky, stejně jako rozdíly. 
Zatímco užší přístup se s odkazem na NPM deklaruje jako ideově (ve smyslu politicky) neutrální21, širší přístup 
se hlásí k ideovým východiskům humanismu, stejně jako myšlenkám udržitelného rozvoje. V jeho výzvě po 
posílení role státu v zájmu obecného dobra je zřetelná i jistá míra ideově-politické orientace.  
Z hlediska praktického uplatnění má snazší cestu instrumentální pojetí strategického procesu. Tato skutečnost 
pramení jednak z jeho samotné orientace na praktickou uplatnitelnost, jistou roli hraje i zmíněná apolitičnost a 
„módnost“.  Především jsou  však principy užšího pojetí strategického procesu snáze implementovatelné než 
principy pojetí konceptuálního. Jinými slovy, je snazší zavést na konkrétní instituci určitý způsob řízení, než 

                                                           
20 Jde de facto o licenční systém, kdy je poskytovaní veřejné služby, ale do jisté míry i regulace, svěřeno 

subjektu mimo veřejný sektor. 
21 Hood (1991, s.8) k tomu poznamenává: „NPM následoval požadavky univerzality tradiční veřejné 

správy … nabídnout neutrální a všestranný nástroj k realizaci jakýchkoli cílů, stanovených zvolenými zástupci.“ 



změnit ústavní pořádek, kteroužto potřebu připomíná Dror (2001), či – obecněji než přimět celý veřejný sektor, 
potažmo společnost, ke změně logiky uvažování.  
Praktická orientace užšího pojetí strategického procesu má však i svá úskalí. Důraz na praxi a upozaďování 
širších teoretických souvislostí může vést k pomíjení aspektů, které mohou fungování principů tohoto přístupu 
omezit nebo docela odstínit. Je rovněž třeba zdůraznit, že jakkoli může zavádění moderních metod strategického 
řízení a plánování na konkrétní instituce přispět k posílení strategické orientace vlády, samo o obě neřeší řadu 
palčivých problémů, na které upozorňuje koncept strategického vládnutí.  
Vědomí odlišnosti přístupů ke strategickému procesu může pomoci vyjasnit odlišná hodnotová východiska a 
orientaci autorů, kteří se touto problematikou zabývají. V rámci této práce budeme usilovat o syntézu obou 
přístupů, či alespoň synoptický pohled. Podle našeho přesvědčení může být konceptuální pojetí strategického 
procesu svým pojmovým aparátem „praktikům“ veřejné politiky sice poněkud vzdálené, přesto tvoří nezbytný 
rámec pro uplatnění praktičtěji orientovaného, užšího pojetí.  

Strategické řízení jako tvorba politik  

Další z možných teoretických rámců strategického procesu ve veřejném sektoru nalezneme opět na půdě veřejné 
politiky. Nabízí se otázka, nakolik můžeme tvorbu a implementaci strategií ve veřejné správě nahlížet jako 
specifický přístup k tvorbě a implementaci politik obecně22. Veřejná politika jako vědní disciplína má v této 
oblasti bohatou teoretickou základnu. Zkoumání veřejně-politického cyklu23 patří do předmětu zájmu veřejné 
politiky již od počátků formování tohoto oboru. Potůček, Vass a Kotlas (2006) při uvedení do této problematiky 
vycházejí z rozlišení dvou Lindblomových modelů. První model, „společnost řízená rozumem“, se opírá o 
tvrzení, že společenské procesy je možné racionálně řídit. To předpokládá vědeckou poznatelnost sociálních 
procesů, možnost stanovit optimální stav společnosti včetně cest k jeho dosažení. Model druhý pak tvrdí, že 
lidský intelekt je omezený a není s to postihnout vývoj společnosti v jeho komplexnosti, tím méně jej řídit. 
V souvislosti s uplatněním strategií nás toto rozlišení přivádí k obecné otázce gnozeologické povahy: Strategické 
řízení se opírá o analýzu jak vnitřních, tak vnějších podmínek, především na vrcholové úrovni komplexních 
strategií je třeba analyzovat a anticipovat vývoj v rozsáhlých oblastech  se složitým uspořádáním vnitřních vazeb 
a vzájemných závislostí a s téměř neomezeným množstvím aktérů. Je vývoj v těchto oblastech vůbec možné 
předpokládat do míry, kdy má smysl s výsledky pracovat při tvorbě politik? Touto otázkou se zabývá Dror, když 
hovoří o politice jako o „nejisté sázce“, jak jsme vzpomněli v předchozí kapitole. V odpovědi nelze než 
s Drorem souhlasit – sebesofistikovanější analytické metody mají své limity, žádná prognóza či analýza 
negarantuje své výsledky stoprocentně. Přesto přispívají analýzy k redukci nejistoty při volbě politických 
opatření, poskytují představu o dopadu přijatých opatření a tím činí rozhodovací proces odpovědnější.   
Vraťme se ale zpět modelům veřejně politického procesu. Modelová strukturace veřejně politického cyklu může 
poukázat na skryté a subtilní procesy, které, ačkoli jsou v každodenní praxi zastíněny, mohou mít na proces 
tvorby a implementace politik značný vliv a jejich osvětlení může přispět ke zkvalitnění politického procesu jako 
takového. Pokusme se proto nyní zasadit proces tvorby a implementace strategií do širšího teoretického rámce 
modelu veřejně poltického procesu.  
Pro tento účel se nejlépe hodí pojetí veřejné politiky jako politického cyklu, jakkoli teorie veřejné politiky zná i 
řadu dalších přístupů.24 I v rámci tohoto konkrétního pojetí existuje řada přístupů. Potůček, Vass a Kotlas (2006) 
uvádějí čtyři modely, z nichž dva přiblížíme zde. Na prvním místě je představen Drorův ideální model veřejně 
poltického cyklu. Ten má tři základní fáze, dále strukturované na celkových sedmnáct.  
 
 

                                                           
22 K obsahové blízkosti v termínů policy a strategy v anglosaském kontextu viz  Llewellyn, Tappin 

(2003), kapitola Strategies or policies? 
23 Čeština si tímto souslovím pomáhá při překladu anglického policy cycle. Doslovný překlad politický 

cyklus je v našem kontextu příliš odkazuje k cyklu volebnímu. 
24 Např. model aktérů, agend a arén , model politických sítí (podrobněji viz Potůček, Vass, Koltlas, 

2005) 



Obrázek 1. Optimální model veřejně politického cyklu 

 
 
Zdroj: Potůček, Vass a Kotlas (2006 ) 

V první fázi, jakémsi předstupni samotných návrhů politik, dochází k analýze východisek daného opatření, a to 
jak hodnotových, tak zdrojových, ať již v podobě vnějšího prostředí či úpravy v systému navrhujícím konkrétní 
politiku. Tato fáze má výrazný strategický rozměr, její jednotlivé podfáze odpovídají fázím strategického řízení, 
jak jej budeme definovat v následujících kapitolách. Ve druhém stádiu dochází k návrhu konkrétního opatření. 
Jsou sublokovány zdroje, cíle jsou upřesněny do podoby operacionalizovatelných úkolů, dochází k hierarchizaci 
priorit, podrobné analýze jednotlivých opatření a volbě optimální varianty. V poslední fázi je politika 
realizována a  hodnocena.    
Potůček, Vass a Kotlas (2006, s. 37) docházejí k názoru, že: „Většina analytiků veřejné politiky si však vystačí 
s modelem sestávajícím z pouhých čtyř fází.“ 

Obrázek 2.  Čtyřsložkový model veřejně politického cyklu 



 
Zdroj: Potůček, Vass a Kotlas (2006) 

První fází čtyřsložkového modelu veřejněpolitického cyklu je identifikace a uznání sociálního problému. 
Tento na první pohled jasný moment se při hlubším zamyšlení jeví jako poměrně problematický. Jak přesně 
vystihnout okamžik pro intervenci státu? Sociologie sociálních problémů nabízí řadu teoretických konceptů 
variujících mezi subjektivním pojetím, kdy se sociálním problémem stává to, co společnost jako problém vnímá, 
a objektivním pojetím, stavícím na předpokladu, že sociální problémy jsou objektivní povahy. V souvislosti 
s tématem této práce je zde nutné uvést dvě poznámky. Strategické vládnutí, jak víme, silně akcentuje 
zodpovědný přístup k budoucnosti. Strategicky jednající vláda tak identifikuje sociální problémy v předstihu, 
čímž se jim snaží předcházet. To v praxi znamená, že strategicky jednající vláda se zabývá i tématy, která 
společnost jako aktuální problémy nepociťuje. Příkladem v našich podmínkách je reforma penzijního systému. 
Penzijní systém je v současné době relativně vyvážený, nicméně vzhledem k demografické struktuře populace je 
zřejmé, že v řádu desítek let dojde neodvratně k rapidnímu růstu jeho schodků. Strategicky jednající vláda by 
situaci řešila již nyní, ne-li v minulosti, a neodkládala nákladné reformy pouze proto, že důchodci zatím své 
penze dostávají. V rámci konceptu strategického vládnutí se tedy vláda nezřídka dostává do role, kdy její 
iniciativa stojí v počátku politického cyklu. Další stádium veřejně politického cyklu představuje rozhodování. 
Veřejná politika analyzuje tyto procesy z řady perspektiv, od správní vědy, přes politologickou analýzu 
demokratických rozhodovacích mechanismů až k teorii her.  Z hlediska strategického přístupu ke správě věcí 
veřejných je třeba upozornit, že:  
 

„Ve veřejněpolitickém rozhodování je kromě zájmů přímo angažovaných 

aktérů nutné brát v úvahu zájmy těch, kteří se rozhodování nemohou účastnit. To 

je zvláště patrné tam, kde se uplatňuje kritérium udržitelného způsobu života, 

které respektuje i zájmy generací dosud nenarozených.“   

     Potůček, Vass, Kotlas (2006, s. 41) 

Další stádium veřejněpolitického procesu představuje implementace rozhodnutých politik. Toto stádium 
zahrnuje, „vše, co nějakým způsobem souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány ve fázi koncipování dané 
politiky, a to včetně výběru způsobů, prostředků, resp. nástrojů jejich realizace“ (tamtéž). Poslední stádium 
uvedeného modelu představuje hodnocení politik, v jehož rámci má dojít k vyhodnocení úspěšnosti realizované 
politiky. Tento bod bývá v našich podmínkách často podceňován, neexistuje např. fungující mechanismus 
provádějící systematické hodnocení dopadu přijatých právních předpisů. O změnu v této oblasti usiluje mj. 
regulatorní reforma, která jedním ze svých nástrojů25 provádí hodnocení přijímaných politik ještě před jejich 
implementací, přičemž zároveň usiluje o systematické sledování skutečně dosažených výsledků. 

                                                           
25 Konkrétně jde o Regulatory Impact Assessment (RIA) blíže k regulatorní reformě viz např.: 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html, cit.: 27. 4. 2006 



Při odpovědi na otázku,  jak zapadá strategický proces do modelů veřejně-politického procesu, musíme opět vyjít 
z rozlišení jeho širšího a užšího pojetí. Budeme-li se pohybovat v rámci instrumentálního pojetí, stávají aktivity 
strategického procesu podpůrnou aktivitou realizační fáze veřejně-politického cyklu. Jádro instrumentálního 
přístupu totiž spočívá ve zefektivňování organizací veřejné správy, tedy jejích implementačních struktur. Na 
úrovni resortů se strategie stává nástrojem realizace politiky. Svou dlouhodobou orientací může přispět i 
k upřesnění, resp. specifikaci a rozložení cílů, nicméně instrumentální přístup ke strategickému procesu 
předpokládá coby vstup učiněné rozhodnutí, alespoň na elementární úrovni. Ve vztahu ke komplexnímu Drorovu 
modelu pak instrumentální pojetí strategického procesu spadá především do fáze návrhu, realizace a hodnocení 
veřejné politiky, přestože analogické aktivity nalezneme i ve fázi přípravné (např. fázi Analýza, hodnocení a 
návrh změn v systému navrhujícímu politiku, můžeme do značné míry ztotožnit z analýzou vnitřního prostředí 
organizace coby fází strategického řízení - viz kapitola 6.1) 
V případě širšího pojetí strategického procesu, jehož nedílnou součástí je tvorba vizí společnosti a formulace 
celospolečenských cílů, se pak ocitáme především v prvních fázích veřejně politického procesu, tedy identifikaci 
sociálního problému a přijímání rozhodnutí.  
 



Strategické řízení a plánování v soukromém a veřejném sektoru 

 
Budeme-li se pohybovat v rámci paradigmatu hnutí NPM, pak je zřejmé, že strategické plánování a řízení 
jakožto metoda proniká do veřejného sektoru ze sektoru komerčního. Z jiného pohledu lze namítnout, že 
samotný původ strategického myšlení leží ve vojenství, tedy v oblasti vždy spjaté se státem. Napětí mezi 
vnímáním strategického řízení a plánování ve veřejném sektoru jako čehosi importovaného z komerčního 
sektoru a pojetím strategického řízení ve veřejném sektoru jako procesu sui generis přispívá k zamlžení 
pojmového aparátu. Světlo do této debaty může opět zanést rozlišení mezi užším a širším pojetím strategického 
procesu. Užší pohled, akcentující nástroje a metody, vnímá jejich původ v komerčním sektoru. Širší pohled, 
přesahující dimenzi technokratických řešení, si je vědom historické zkušenosti s užíváním strategií ve veřejném 
sektoru. Se zajímavým názorem přichází Bovaird (2003, s. 57): 

„Myšlenka strategického řízení je samozřejmě stará. Její zdroje 

v minulých dvou stoletích zahrnovaly jednak urbanistické a rurální plánování, … 

a pak průmyslové plánování s počátkem v sovětském  Rusku pozdních 20. let 20. 

století, rozšířeným do řady dalších zemí RVHP po roce 1945. Paradoxně daly tyto 

„veřejně sektorové“ plánovací aktivity v 50. letech vzniknout komerčně-

sektorovému plánování, jmenovitě plánování rozpočtů a lidských zdrojů, jež se 

následně rozšířily zpět  do řady organizací veřejného sektoru.“  

 
Tímto způsobem lze vysvětlit rozdílnost v nacházení kořenů strategického procesu. Zásadní otázkou však i 
nadále zůstává, zda-li je strategické řízení a plánování v komerčním a veřejném sektoru vůbec vzájemně 
porovnatelné. I zde se odpověď liší na základě teoretického východiska. Instrumentální pohled hledá pro 
strategický proces přirozeně inspiraci v komerčním sektoru. Jeho zastánci jsou si vědomi jistých omezení (viz 
kapitola 6.2), nicméně nespatřují zásadní problém ve srovnávání strategického procesu na úrovni organizace 
veřejného a komerčního sektoru. 
Konceptuální pojetí strategického procesu se nezaměřuje primárně na řešení technické povahy, nýbrž na širší 
rámec. Při odpovídání na výše položenou otázku je tak třeba vyjít z cílových funkcí obou sektorů, které jsou 
fundamentálně odlišné, což tvoří zásadní překážku srovnávání strategického procesu v obou sektorech. Cílová 
funkce komerčního sektoru je zřejmá – je jí maximalizace zisku. Cílová funkce veřejného sektoru je zásadně 
odlišná. Je jí obhajoba veřejného zájmu, se vší odpovědností a komplikacemi, které to přináší. Hledání a nalézání 
veřejného zájmu skrze volební mechanismy a participaci občanské společnosti není jednoduché. Politici 
nemohou od občanů očekávat jednoznačnou deklaraci svých přání již z toho důvodu, že přání a očekávání 
různých skupin občanů bývají protichůdná.  Naproti tomu akcionáři vyžadují po vedení podniku jediné – zisk. 
Stát je tak při formulaci strategií oproti soukromé firmě ve značné nevýhodě – chybí mu jednoznačně 
formulované a konzistentní cíle. I případě, že přejmeme myšlenku, že občan skrze volební mechanismus 
deleguje na politickou reprezentaci právo nacházet vizi pro stát jako celek, představuje takové hledání obtížný a 
komplikovaný proces. Rozdílnost cílových funkcí obou sektorů definuje jejich odlišné postavení ve společnosti. 
Na rozdíl od soukromých podniků stát vytváří regulatorní rámce pro celou společnost, čímž mimo jiné definuje 
pravidla pro fungování soukromého sektoru. „Trh závisí na správě“, píše Potůček (2006, s. 89) a dodává, že 
„zákony zajišťují osobní svobodu, včetně práva svobodně vstupovat do tržních vztahů – uzavírání kupní a 
pracovní smlouvy) a chrání soukromé vlastnictví.“ Veřejný a soukromý sektor tak představují odlišné kategorie. 
Z tohoto pohledu je tak uplatnění strategie v obou sektorech obtížně souměřitelné, neboť jde o sektory 
s rozdílným posláním i pravidly fungování. Podrobněji se ke této problematice vrátíme v kapitola 6.2. 
Jak jsme uvedli, tato práce usiluje při vědomí odlišnosti užšího a širšího přístupu ke strategickému procesu o 
synoptický pohled. V následujících kapitolách se proto budeme zabývat jak strategickým procesem v komerčním 
sektoru, tak jeho specificky v sektoru veřejné. 



 Strategie, její tvorba a implementace v komerčním sektoru 

Ani v podmínkách komerčního sektou nepanuje v této oblasti obecná terminologická shoda. Situace je ve 
srovnání s veřejným sektorem přehlednější v tom smyslu, že v rámci komerčního sektoru se vždy jedná o 
strategii pro konkrétní organizaci, jakkoli se i zde hovoří o hierarchii strategií (přičemž se rozlišuje skupina 
funkčních strategií, zahrnující marketingové strategie, strategie rozvoje lidských zdrojů, finanční strategie, 
právní strategie atd., strategie jednotlivých semi-autonomních součástí organizace a operativní strategie, 
zahrnující řízení každodenní agendy). Přestože i v rámci množiny praktik označovaných jako strategic 
management můžeme nalézt různé skupiny a směry, existuje i hlavní proud, který pojímá strategické řízení jako 
proces specifikace cílů dané organizace, návrhů opatření a plánů směřujících k jejich realizaci a alokaci zdrojů za 
účelem jejich implementace. Zatímco někteří odlišují strategické plánování od strategického řízení, jiní autoři, 
reprezentující obecný proud, vnímají formulaci strategie jako první fázi strategického řízení. 
 Rowe, Mason, Dickel, Mann a Mickler (1994) v  souvislosti se strukturou a provázaností strategického řízení 
s jinými procesy používají Strategický čtyř-faktorový model, coby systémový rámec strategického řízení. Čtyřmi 
faktory definujícími rámec strategického řízení jsou strategické plánování, organizační struktura, strategická 
kontrola a požadavky na zdroje. Na každý z těchto faktorů působí vnější síly. Obrázek 1. dokumentuje jak jsou 
tyto jednotlivé faktory a síly provázány, jak se vzájemně ovlivňují. Každý z faktorů vytváří vazbu mezi 
strategickým řízením a vnějšími podmínkami. 
 
 
 
 
 
 



 Obrázek 4. Strategický čtyř-faktorový model 

 

Podle: Rowe, Mason, Dickel, Mann, Mickler (1994) 

Ve středu modelu je umístěno strategické řízení jako proces řízení všech čtyř faktorů k dosažení strategie. 
Funkcí strategického řízení je propojit interní prostředí organizace, s vnějším prostředím. Strategické plánování 
pak představuje klíčovou spojnici mezi strategickým řízením a vnějším prostředím. Strategické plánování tak 
zahrnuje jednak analýzu vnitřních dispozic organizace, tedy jejích slabých a silných stránek, a pak analýzu 
vnějšího prostředí, hrozeb a příležitostí, které pro organizaci představuje. Dalším krokem je formulace 
alternativních strategií, které využijí vnějších příležitostí a vnitřních silných stránek organizace. Schválené 
strategie jsou následně rozpracovány do plánů, reflektujících jak vnější tak vnitřní podmínky organizace. 
Požadavky na zdroje vytváří rozhraní mezi strategickým řízením a zdroji organizace, a to v nejširším smyslu 
včetně lidských, finančních a hmotných zdrojů, přístupu k informacím atd. Organizační struktura propojuje 
strategické řízení s „realitou organizace“. Formulace strategie musí zohledňovat organizační strukturu a její 
vhodnost pro realizaci strategie. „Odpovídá strategie cílům, úkolům, pracovním možnostem, a operačním 
strukturám jednotlivých součástí organizace? Mají organizační jednotky patřičné komunikační systémy a 
procedury k monitorování kontroly výkonu?“, táží se Rowe, Mason, Dickel, Mann a Mickler (1994, s. 34) a 
připomínají, že někdy je organizační struktura upravena tak, aby vyhovovala strategii. Tvůrci strategických 
plánů musí rovněž rozhodnout, zda neoficiální mocenská struktura organizace, její kultura a styl rozhodování 
manažerů přispěje nebo zkomplikuje implementaci strategie. 
Poslední faktor popisovaného modelu, strategická kontrola, souvisí s implementací strategie. Tvoří rozhraní 
mezi strategickým řízením a vnitřním prostředí organizace a slouží jako nástroj hodnocení implementace 
strategie. 



  
„Strategická kontrola má dvě komponenty, jednu vnitřní a jednu vnější. 

Interní komponenta zahrnuje monitorování alokace zdrojů a činností organizace 

a navrhuje změny potřebné k lepší implementaci strategie. Externí komponenta 

zahrnuje měření úspěšnosti strategie. … Strategická kontrola je kontinuální 

proces používaný k adaptaci strategie v odpovědi na 1) zjištění jak dobře si 

strategie vede, 2) změny vnitřního nebo vnějšího prostředí.“ 

    Rowe, Mason, Dickel, Mann, Mickler (1994, s. 33) 
Z procedurálního hlediska bývá strategické řízení obvykle rozděleno do dvou dále strukturovaných fází – 
formulace a implementace strategie. Formulace strategie bývá nejčastěji rozvržena do tří kroků. V prvním kroku 
je provedena analýza vnějšího i vnitřního prostředí organizace. Cílem analýzy je zmapovat možnosti organizace 
ve vazbě na prostředí, v němž působí. V rámci různých modelů strategického řízení byla vyvinuta řada 
analytických metod, z nichž největší slávy a přesahu nad rámec strategického řízení organizace doznala již 
zmíněná analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí, známa pod zkratkou SWOT. Vedle ní je ke 
zmapování vnějšího prostředí často užívána analýza klíčových aktérů (stakeholder analysis) a řada dalších 
postupů. Souběžně s analytickou částí strategického procesu jsou stanovovány cíle organizace. Obecný proud 
strategického řízení v této fázi obvykle rozlišuje mezi formulací vize (vision statement), jako představy o 
požadované dlouhodobé budoucnosti organizace, poslání (mission statement), coby popisu role organizace ve 
společnosti. Dalším stádiem tohoto procesu je stanovení obecné roviny cílů (nazývané porůznu jako aims, global 
targets, overall objectives, apod.) a rozpracování obecných cílů do roviny konkrétnějších cílů (opět 
označovaných řadou termínů, jako specific objectives, business units objectives), které bývá v některých 
modelech vícestupňové. Obecně jsou rovněž rozlišovány dva přístupy ke stanovování cílů, resp. formulaci 
strategie obecně – přístup shora dolů, kdy jsou cíle stanovovány na nejvyšší úrovní řídící struktury organizace, a 
přístup zdola nahoru, kdy jsou podněty pro formulaci cílů dávány řídícím strukturám od zaměstnanců. 
Na základě výstupů z analýzy a identifikace jednotlivých úrovní cílů organizace je pak ve třetí fázi formulace 
strategie sestavován podrobný plán k jejich dosažení. 
Druhou fázi strategického řízení představuje implementace připravené strategie. I tento proces bývá v různých 
modelech strukturován. Někteří autoři vidí v jejím počátku stanovení odpovědnosti za plnění daných úkolů a 
následné řízení finančních a lidských zdrojů, kontrolu, evaluaci a případně modifikaci strategického plánu.  
V rámci strategického řízení v soukromém sektoru byla vyvinuta řada metod, jež jsou s různou mírou úspěšnosti 
aplikovány ve veřejném sektoru (za všechny jmenujme Management By Objectives – řízení podle cílů). 
Literatura o strategickém řízení je poměrně bohatá a dostupná, proto se v rámci této práce spokojíme s tímto 
stručným přehledem. 

Strategie nebo politika – specifika veřejného sektoru ve vztahu 

k uplatnění strategie 

„‚Kdybych já řídil svou firmu jako vy řídíte stát, tak bych do roka 

zkrachoval. Nemůžete řídit stát víc jako firmu?‘ 

‚Stát není jako firma. Stát nemá univerzální měřítko úspěchu – zisk. Vládní 

úřady nemají konzistentně stanované úkoly. Jedna zájmová skupina chce více 

služeb, druhá menší platby. My jsme chyceni někde uprostřed a snažíme se 

uspokojit všechny. Když jsme pod tolika tlaky z různých směrů, je zázrak, že se 



vůbec něco udělá.‘“        

     Blackerby  (1994a, s. 1) 

Tímto fiktivním, ale nikoli nepravděpodobným rozhovorem podnikatele s úředníkem či politikem je uvozen 
článek pojednávající o zavádění strategického plánování do veřejného sektoru. Zachycuje častou otázku: Proč 
strategie dobře fungují v soukromém sektoru, zatímco jejich zavádění do veřejného sektoru bývá problematické? 
Na některé z důvodů, proč tomu tak je, poukáže tato kapitola.  
Přes přehnanou skepsi fiktivního úředníka je nutno s ním některých bodech souhlasit. Stát není firma. 
Především, stát je ochráncem veřejného zájmu, jak jsme již uvedli výše. Rozdíl mezi veřejnou a soukromou 
správou je identifikovatelný i z právní perspektivy: 
 

„U soukromé správy se tradičně vychází z předpokladu, že její nositel je 

volný ve svém jednání, neboť právní řád jej váže negativně. … Naproti tomu 

veřejná správa je právním řádem vázána nejen negativně, ale i pozitivně 

stanovením působnosti a pravomoci každému jejímu vykonavateli zvlášť…veřejná 

organizace je povinna vykonávat úkoly stanovené v zákonech a jiných právních 

předpisech nebo na základě usnesení zastupitelských sborů či nadřízených 

orgánů.“ 

       Hendrych (2003, s. 13) 
Z toho pramení také relativně nízká flexibilita ve srovnání se soukromým či občanským sektorem, neboť řada 
změn je v našich podmínkách ve státní správě realizovatelná pouze na základě změny legislativy. 
Další zásadní překážku hladké implementace dlouhodobé strategie představuje volební cyklus. Co se stane s 
národní strategií schválenou na deset let, když se v průběhu její realizace dostane k moci opoziční strana se zcela 
jinými ideovými hodnotami? Se změnou vlády se změní priority a to často tak zásadně, že „stará“ strategie není 
vůbec uplatnitelná. OECD (1996) v této souvislosti připomíná, že strategický plán není politickým dokumentem, 
ale spíše dokumentem obsahujícím konkrétní opatření založeným částečně na politických prioritách. Proto je 
pravděpodobné, že strategie budou vyžadovat revizi, pokud se vymění vláda. 
Zavádění strategického řízení do veřejného sektoru komplikuje i další jeho specifikum, a tím je dichotomie 
správa – politika.26 Ve veřejném sektoru je to politická sféra, která formuluje cíle, a administrativní sféra, která 
plní dané zadání. Strategie v sobě přitom zahrnují jak hledání cílů, tak jejich implementaci. Vztah mezi 
politickou reprezentací a úředníky, nezřídka charakterizovaný jistým napětím, může vytvářet propast mezi 
přípravou a implementací strategie a tím ohrožovat její akce schopnost. Tento vztah tak do značné míry 
ovlivňuje možnost a formu uplatnění strategie ve veřejném sektoru. V této souvislosti se ukazuje další 
specifikum strategického procesu ve veřejném sektoru. Na rozdíl od privátního se ve veřejném sektoru formulace 
cílů neděje samovolně ani na vrcholové úrovni. Ani vrcholoví politici nemohou stanovovat své cíle libovolně – 
vždy jsou odpovědni voličům. Tvorba strategií ve veřejném sektoru není ani výhradní záležitostí expertů, 
usilujících o identifikaci variant, které se z expertního, a tedy maximálně objektivního, úhlu pohledu jeví jako 
optimální. Strategie by skrze zastupitelský mechanismus měla reflektovat cíle, potřeby a přání voličů. Na rozdíl 
od soukromé firmy, musí veřejná instituce při formulaci strategie zohledňovat více perspektiv a brát v potaz 
veřejný zájem. 27 

                                                           
26 podrobněji k tomuto tématu viz. Peters, Verheijen, Vass (2005) nebo Verheijen (2001) 
27 Tuto rozdílnost dokládá Greenberg  (2006, s. 192) na odlišném užívání analýzy nákladů a přínosů ve 

veřejném a privátním sektoru:„… rozhodnutí privátního sektoru týkající se změn politiky jsou obvykle 

hodnoceny pouze nebo hlavně z perspektivy těch, kteří vlastní firmu….rozhodnutí o politice veřejného sektoru 

by měla být přinejmenším z principu hodnocena z hlediska dopadů na společnost jako celek. Uvažme například 

dopravní zácpu, která je důsledkem návštěvy fotbalového stadiónu postaveného ze soukromých zdrojů, a 

podobnou zácpu v případě stadionu postaveného ze zdrojů veřejných. V obou případech by vznikly náklady 

způsobené ztrátou času těch řidičů, kteří zápasy nenavštěvují…. Tento náklad nemusí být brán v úvahu při 



Možnosti uplatnění strategie ve veřejném sektoru jsou také determinovány modelem administrativního 
uspořádání. Správní věda obvykle rozlišuje dva základní modely, model právního státu a anglosaský resp. 
westminsterský model28. V modelu právního státu hraje klíčovou úlohu v řízení společnosti právo, což ve vztahu 
k administrativě znamená, že se její činnost důsledně řídí předpisy. Vedle toho v anglosaském modelu je 
určujícím elementem veřejný zájem a „Proces vládnutí v tomto systému lze charakterizovat jako trvalé úsilí o 
získání veřejného souhlasu pro navrhovaná opatření.“ Hendrych (2003, s. 19).  Řada autorů v této souvislosti 
upozorňuje na problematičnost zavádění moderních manažerských nástrojů do administrativní kultury právního 
státu.  
Ve svém článku Význam strategie ve veřejném sektoru upozorňuje Stewartová (2004) na nutnost analyzovat 
v souvislosti se strategií ve veřejném sektoru tři oblasti – oblast politickou, oblast tvorby jednotlivých politik a 
oblast manažerskou. Autorka poukazuje na rozdílnost  mezi vnímáním strategie ve veřejném sektoru v kontextu 
Spojených států amerických a pojetí strategie v zemích, kde je uplatňován (britský) westminsterský model státní 
správy. Americká odborná literatura klade při definování strategie ve veřejném sektoru silný důraz na její sebe-
identifikující roli. V tomto pojetí se strategie ve veřejném sektoru stává nástrojem identifikace poslání a priorit 
dané organizace a zahrnuje tím jak rovinu politickou, tak manažerskou. To je umožněno užší provázaností 
manažerské a politické oblasti v americkém správním modelu. Naproti tomu ve westminsterském modelu státní 
správy se silným důrazem na vládní agentury, je prostor pro strategii relativně omezený: 
 

„Reporting a kontrolní mechanismy new public management ve 

westministerském systému navazují agentury velmi úzce na výkonnostní cíle, 

přičemž ponechávají velmi malý prostor pro strategii…Od manažerů se očekává, 

že přijdou s lepšími a inovativními cestami k dosažení dohodnutých cílů. Ale 

obecně jim není umožněno používat strategii v Byrsonově smyslu, tedy coby 

šablony pro záměry, opatření, programy, akce, rozhodování, nebo alokaci zdrojů, 

tedy aktivity, jenž rozhodují o tom, čím organizace je, co dělá, a proč to dělá.“ 

        Stewart (2004, s. 17)  
Podle Stewartové je tak pro tyto administrativní systémy typické, že strategie je vnímána a užívána jako nástroj 
řízení organizace, nikoli jako nástroj pro identifikaci priorit. Její role je tak svým způsobem zúžena. I tak však 
strategie může velmi dobře posloužit jako komunikační nástroj, jímž organizace sděluje jednak sobě samé, a pak 
svým klientům, jaké jsou její cíle a záměry. Ve svém starším článku identifikovala Stewartowá (2003) další roli 
strategie, a tou je potenciál k prohlubování dialogu mezi vedením a zaměstnanci úřadu. Na základě zhodnocení 
stávající situace pak dochází k zajímavým výsledkům – zavedení strategického řízení představuje příležitost pro 
změnu tradičně daných vazeb mezi administrativou a politickou reprezentací. Stewartová volá po užším zapojení 
administrativy do procesu tvorby politik, do formulace vizí a záměrů. Podle ní by se jednotlivé úřady měly stát 
partery při formulaci politik, nikoli pouze plniteli daného zadání, a v této souvislosti hovoří o třech typech 
strategického myšlení ve veřejném sektoru: i) strategie politik ii) organizační strategie a iii) manažerská 
strategie. 
Strategie politik je podle Stewartové  (2004, s. 19) to: 
 

                                                                                                                                                                                     
rozhodování o soukromně financovaném stadionu, ale měl by se brát v úvahu při rozhodování o stadionu 

financovaném z veřejných zdrojů.“ 
28 Toto rozlišení však není jednohlasné a mnozí autoři si i v základním rozlišení všímají jemnějších detailů. 
Kickert (2002) tak kupříkladu uvádí tři prototypy státního resp. administrativního uspořádání: Napoleonský typ, 
jehož hlavním reprezentantem je porevoluční Francie, Germánský typ s dědictvím pruských a habsburských 
administrativních aparátů a anglosaský typ státního uspořádání s Británií jako hlavním představitelem. Vedle 
„čistých“ příkladů existují i státy kombinující oba modely, což je především  příklad států severských. Tato 
typologie se promítá do řady oblastí, volebními systémy počínaje a vztahem mezi politiky a úředníky konče. Při 
úvahách o přenosu v praxi používaných metod mezi jednotlivými národními státy je třeba mít vždy toto rozlišení 
na paměti a příslušné metody adekvátně modifikovat. 

 



 „… co chce vláda změnit, její agenda a cesta, kterou jí úřady pomohou 

tuto agendu realizovat. Neexistuje jasná analogie strategie politik v soukromém 

sektoru, neboť podniky prodávají zboží a služby, ale nemění autoritativní vztahy 

ve společnosti, v níž působí.“ 

V současné době je podle autorky v kontextu westminsterského správního modelu strategie politik řešena 
v úzkém okruhu ministerských poradců, jejichž vztahy s ministerstvy jsou „notoricky ad hoc a často ovlivněny 
krátkodobou agendou a mediálním tlakem“ (tamtéž). V této situaci je problematické využívat potenciál 
administrativní sféry k dialogu o dlouhodobých cílech. Předefinování role administrativy do pozice partnera při 
hledání priorit vlády by podle autorky značně prospělo výkonu veřejného sektoru jako celku. 
Vedle toho představuje organizační strategie procesy, jimiž úřad či agentura realizuje očekávání klíčových 
aktérů. Manažerská strategie pak zahrnuje technické aktivity tvorby rozpočtu, reportingu, širokou oblast 
operativního rozhodování a nakládání se zdroji. V závěru svého článku dospívá autorka k přesvědčení, že řada 
moderních manažerských metod ve veřejném sektoru, sdružená pod nálepkou New public management, je velmi 
nejasná v otázce kdy a zda vůbec se mají vládní agentury, potažmo úřady, zapojit do řídících procesů. Teoretické 
studie se shodují, že strategické plánování a řízení ve veřejném sektoru by nemělo nahradit, nýbrž zdokonalit 
politické rozhodování skrze zajištění transformace politických priorit do manažerských cílů. Praxe v podmínkách 
westminsterského systému však ukazuje na selhání strategického procesu z důvodů propasti mezi politickou a 
administrativní sférou, neboť manažeři agentur či úřadů nemají možnost podílet se na formulaci cílů.29 
Na další specifické překážky v zavádění strategického plánování a myšlení na úrovni centrální vlády upozorňuje 
i Dror (2004) a mimo jiné jmenuje: 
 

i) přetížení operativní agendou, potřebami a krizemi, 

ii) vliv masmédií s jejich zaměřením na tady a teď, který vlády tlačí k investicím do mediálního 

obrazu za cenu opomíjení a pokřivení aktivit ovlivňujících budoucnost, 

iii) omezenost stabilní politické základy a fragmentace politických stran, 

iv) potřeba hnát se za volebním úspěchem, 

v) nedostatek potřebných materiálních a lidských zdrojů, 

vi) traumatizované populace a elity, 

vii) slabost veřejné správy a jejích implementačních mašinérií, 

viii) v některých zemích se vyskytující korupce, institucionální i individuální, jenž podrývá jak důvěru 

ve vládu (která je zásadní pro strategická dlouhodobá opatření), tak podstatu akcí samých. 

 
Výše citovaný Strategic Survival Guide (Cabinet Office, 2004) pak formuluje požadavky na strategie ve 
veřejném sektoru. Aby mohla být úspěšně implementována, měla by strategie být: 
 

• Jasná ve svých cílech, prioritách a dopadech. Strategie musí být zřetelnou a srozumitelnou deklarací 

záměru. V potaz musí být brány vedlejší dopady a trade-offs30  navrhovaných opatření. 

• Podložena bohatou znalostí trendů, příležitostí a možných budoucností. Strategie vždy míří do 

budoucna. V rámci možností a omezení vědecké prognostiky tak musí brát v úvahu vývoj postižitelných 

trendů. Strategie v jednom ze svých aspektů představuje návrh chtěné budoucnosti. 

• Založena na realistickém vnímání efektivity různých politik (opatření) a kapacity dotyčných institucí 

(strategie, které dobře fungují na papíře, ale ne v praxi, nejsou příliš užitečné). Strategie nemůže být 

                                                           
29 Autorka spatřuje východisko z této situace ve vytvoření „strategického prostoru“, v jehož rámci by 

agentury mohly otevřeně pěstovat své vztahy s klíčovými aktéry včetně ministrů. Podrobněji viz Stewart (2004) 
30 Pojem trade-off bohužel nemá český ekvivalent. Nejblíže je mu naše něco za něco –tímto krátkým 

souslovím upozorňujeme, že každé opatření přináší vedle žádaných i nechtěné dopady.   



prostým seznamem přání. Strategie obsahující nerealistická očekávání či nesplnitelné úkoly nejenže 

jsou předem odsouzeny k nezdaru, ale upnutím se nerealizovatelným cílům mohou způsobit značnou 

újmu, nemluvě o ztrátě důvěry v autory i realizátory takového návrhu. 

• Kreativní – navrhující a objevující nové možnosti. Strategie má objevovat a upozorňovat na nové 

možnosti a být ze své povahy inovativní. Strategie, která nepřináší nic nového, nemá valné 

opodstatnění. Progresivnost strategie však nesmí překračovat realizovatelnost zmíněnou v předchozím 

bodě. 

• Navržena včetně efektivního mechanismu adaptace ve světle nabytých zkušeností. Dodejme, že vedle 

nabytých zkušeností musí být efektivní strategie schopná i adaptace  na změnu vnějších podmínek.  

• Vyvinuta a komunikována se všemi, kteří jsou do předmětu strategie zainteresování nebo se podílejí na 

její implementaci či financování. Tento nesmírně důležitý bod bývá v našich podmínkách notoricky 

opomíjen. Materiály jsou, až na několik výjimek, připravovány „pod pokličkou“, často bez podílu těch, 

kteří se budou podílet na jejich implementaci i těch, kterých se dotknou navrhovaná opatření. Otevření 

procesu přípravy těchto dokumentů se přitom pozitivně promítne nejen do kvality jejich obsahu, ale 

také do přijetí zaváděných opatření. 

 
 
 
 

Podoby strategického procesu ve veřejném sektoru 

V teoretické části jsme rozlišili konceptuální a instrumentální přístup ke strategickému procesu. Toto rozlišení 
odráží především teoretická a ideová východiska přistupování k uplatnění strategie ve veřejném sektoru.  Podobu 
strategického procesu v praxi ovlivňuje vedle toho řada dalších podmínek. Vedle vnějších podmínek, jako je 
kupříkladu administrativní model či správní kultura, ovlivňuje praktickou podobu strategického procesu rovněž 
rozhodnutí o způsobu uplatnění strategie. Při následujícím popisu a analýze vybraných podob strategického 
procesu bude nadále tato práce vycházet ze dvou kritérií. Prvním z nich je úroveň, na níž je strategický proces 
realizován, přičemž rozlišovat budeme mezi komplexní strategií pro vládu jako celek a strategiemi pro 
jednotlivé organizační složky státní správy, ať již půjde o ministerstva nebo vládní agentury. Je zřejmé, že 
úroveň státní správy zásadně ovlivňuje nejen podobu, ale i obsah a účel strategického procesu.  
Vedle toho lze identifikovat dva odlišné přístupy ke strategickému plánování a řízení ve veřejném sektoru. 
Hovoří-li OECD (1996) či Stewartová (2004) o strategickém plánování, byť v různých podobách, má vždy na 
mysli tvorbu strategie pro konkrétní instituci – vládu, ministerstvo, vládní agenturu atd. Svým způsobem 
odlišně vnímá (strategické) plánování ve veřejné správě Hendrych (2003). Strategické plánování je podle něj 
odpovědí na množící se počet a náročnost úkolů, které státní správa musí plnit při existenci rozpočtových 
omezení. 
 

„Rozpor, který vzniká mezi potřebou a zdroji, vyžaduje, aby veřejné úkoly 

byly evidovány a uspořádány tak, aby podle potřeby mohly být posouzeny, 

porovnány z hlediska významnosti a posléze stanoveno pořadí jejich eventuálního 

plnění. Moderní veřejná správa řeší tento problém pomocí různých plánovacích 

technik.“ 

       Hendrych (2003, s. 62) 

Na rozdíl od výše nastíněného pojetí je v této perspektivě strategické plánování spíše než nástrojem řízení 
organizace nástrojem pro specifikaci a utřídění agend, či obecněji, pro tvorbu politik ve smyslu konkrétních 



opatření. Odlišnost tohoto přístupu však netkví v podstatě procesu, jde spíše o zdůraznění jiných aspektů. Do 
popředí vystupuje analýza společenských procesů nikoli primárně za účelem stanovení kvantifikovatelných 
kritérií pro evaluaci výkonu veřejné správy, nýbrž jako nástroj pro identifikaci prostorů pro eventuální intervence 
státu. Tento přístup tak neváže strategický plán na konkrétní instituci veřejného sektoru, nýbrž na určitou oblast, 
agendu, či předmět působnosti strategie. Obecně tak v praxi můžeme rozlišit institucionální a agendovou 
podobu strategického procesu ve veřejném sektoru. Oba přístupy mají svá pro i proti. Navázání strategického 
plánu na konkrétní instituci v rámci institucionálního pojetí činí strategii hmatatelnější, neboť přímo určuje 
subjekt, který ji bude implementovat. Lze očekávat, že ministerstvo, které vypracovalo svou vlastní strategii, se 
jí bude nejen řídit samo, ale bude jí i prosazovat, hájit a usilovat o její implementaci v rámci celé veřejné správy. 
Naproti tomu strategie vyvinuté v rámci agendového přístupu, tedy zaměřené primárně na určitou oblast bez 
návaznosti na konkrétní resort, mohou literárně řečeno „zůstat viset ve vzduchu“, aniž by si jich někdo fakticky 
všímal a řídil se jimi. Slabinu institucionálního pojetí strategického procesu představují průřezová témata. Který 
resort má vypracovat strategii řešení problematiky drog, když tato má agenda svou kriminální, sociální a 
zdravotnickou stránku? Které ministerstvo má v rámci své strategie pečovat o témata hospodářského růstu či 
udržitelného rozvoje, když jde o priority horizontálního charakteru, průřezově zasahující celou státní správu? 
Jaký je vztah mezi právě uvedeným rozlišením a koncepčním a instrumentálním přístupem ke strategickému 
procesu? Budeme-li se teoreticky opírat o širší pojetí strategického procesu, je pravděpodobné, že bude usilovat 
o zavedení strategického procesu na nejvyšší, tj. vládní úrovni. Širší přístup, jak jsme jej definovali, rovněž 
akcentuje spíše agendy nad institucemi. Naproti tomu užší instrumentální pojetí strategického procesu bude 
zaměřeno primárně na instituce a častěji se s ním shledáme na půdě jednotlivých organizací než na (organizačně 
často problematicky uchopitelné) rovině vlády. 
Následující kapitoly představí různé přístupy k uchopování strategického procesu jak  v institucionální, tak 
v agendové podobě. Zabývat se budeme nejprve pojetím strategického plánu, jak jej v 1996 vnímala Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), pokusíme se přiblížit strategickou dimenzí rozpočtového 
procesu, dále komplexní pojetí strategického plánování jako identifikace společenských cílů na nejvyšší vládní 
úrovni, shrneme model strategického mozku pro centrální vládu představovaný především Y. Drorem a stručně 
přiblížíme aplikaci strategického řízení na úrovni resortu či agentury. 

Strategické plánování podle OECD – (především) řízení výkonu 

„Strategické plánování bylo vyvinuto v komerčním sektoru a mnozí mohou 

považovat jeho aplikaci na veřejný sektor za problematickou. Idea veřejné 

organizace vytvářející svou vlastní strategii se dokonce může zdát nevhodná … 

pokud má veřejný sektor používat strategické plánování jako významnou součást 

celkového řízení výkonu, je třeba jej důmyslně modifikovat.“ 

        OECD (1996, s. 5) 
Již z úvodního citátu je patrné, že se pohybujeme na půdě instrumentálního přístupu ke strategickému procesu. 
Oblasti strategického plánování je podle OECD (1996) třeba věnovat pozornost zejména proto, že tato aktivita 
v sobě spojuje významné trendy: a) potřebu zvýšit schopnost vlády jednat více strategicky a b) potřebu zaměřit 
se na výsledek a vybudovat systém sledování výkonnosti v rámci správy. Tyto potřeby vystávají pod tlakem 
významných sociálních, ekonomických a politických změn, jimiž naše civilizace prochází. OECD zřetelně 
vnímá silnou vazbu mezi strategickým plánováním a řízením výkonu (performance management). Tento 
předpoklad je logický, neboť v rámci strategického plánování se předpokládá stanovování (měřitelných) cílů a 
tím i zlepšení možnosti sledování výsledků. Napojením řízení a sledování výkonnosti na strategické plánování je 
navíc posílena dlouhodobá perspektiva hodnotících procesů. To má význam především u politik dlouhodobějšího 
charakteru, neboť nákladové hodnocení realizované v rámci rozpočtového procesu je vázáno na fiskální rok, což 
je doba pro hodnocení postupu při realizaci opatření dlouhodobého charakteru zcela nedostačující. U 
komplexních strategií na národní úrovni je však realizace cílů ovlivněna řadou faktorů. Výkonnost správního 
aparátu je pouze jedním z nich a může tak být na základě plnění stanovených cílů sledována pouze v omezeném 
rozsahu. OECD (1996) na základě zkušeností členských států identifikuje čtyři přístupy ke strategickému 
plánování v státní správě: 



 
i) strategické plánování je užíváno selektivně, omezeným množstvím organizací a není navázáno na 

řízení výkonu; 

ii) organizace jsou podněcovány k zavádění strategického plánování, není však vyžadováno 

obligatorně; 

iii) strategické plánování tvoří významnou součást celkového rámce řízení výkonu a po některých 

organizacích je obligatorně vyžadováno (např. Velká Británie či Irsko); 

iv) strategické plánování je klíčovým elementem hodnocení výkonu a většina organizací musí 

vypracovávat strategické plány (např. USA a Kanada). 

Na základě rozlišného pojetí strategického plánování mohou vlády tento nástroj použít k naplňování různých 
cílů. OECD (1996) identifikuje následující: 

i) Zajištění dlouhodobé perspektivy. Dlouhodobá perspektiva politik a opatření je v současné době 

velmi často opomíjena pod tlakem každodenních událostí. Rovněž rozpočtové období, tedy jeden 

rok, příliš nepřeje realizaci dlouhodobých projektů. Podle OECD (1996, s. 6) „Strategické 

plánování tento problém nevyřeší, ale činí rozhodovatele lépe vybavené k tomu, aby zohledňovali 

dlouhodobé efekty hlavních strategií.“ Přijetím strategického plánu a jeho navázáním na 

rozpočtový proces by mělo být zajištěno zohledňování dlouhodobých priorit v rámci každoročních 

rozpočtů. 

ii) Prohlubování schopnosti vlády reagovat na vnější prostředí. Ústředním bodem strategického 

plánování je analýza a hodnocení vnějšího prostředí. Organizace uplatňující strategické plánování 

se tak stávají citlivějšími vůči vnějším podmínkám a potřebám svých klientů – občanů. 

iii) Posílení zaměření na klienta. Strategické plánování nutí organizace identifikovat své poslání a tím 

si ujasnit, jakým skupinám jsou její služby určeny. Jak jsme již zmínili výše, strategie mohou 

rovněž sloužit jako komunikační prostředek, kterým instituce státní správy sdělují občanům, co jim 

mohou nabídnout. 

iv) Propojení strategie a řízení zdrojů. Velmi častým úkazem ve veřejném sektoru je oddělení 

rozpočtového procesu od procesu formulace politik. Zatímco jedna skupina úředníků připravuje 

programy a konkrétní opatření, druhá skupina „střeží“ rozpočet. Tím dochází ke dvěma negativním 

efektům – a) ti, kteří navrhují konkrétní politiky a opatření, neberou v potaz zdrojovou stránku 

svých návrhů, zatímco b) ti, kteří alokují zdroje, nemají potřebné povědomí a dopadech a širším 

kontextu jimi stanovovaných rozpočtových priorit. Strategické plánování má potenciál provázat 

úžeji rozpočtový proces s formulací konkrétních opatření a zajistit tak optimální alokaci.  

v) Hodnocení. Strategické plánování zahrnuje vnitřní a vnější hodnocení organizace. Nutí je 

k revidování svých priorit i způsobu, jimiž jsou dosahovány, stejně jako k formulaci alternativních 

strategií a hledání cest, jak lépe zabezpečit poskytované služby. 

vi) Zdokonalení managementu31. Zapojení managementu do procesu přípravy strategických plánů 

může přispět k  jeho lepšímu zaměření na cíle a výkony. Aby k tomu došlo, je však podle OECD 

nezbytné zapojení managementu jak do přípravy, tak implementace plánů. 

Přes tyto uvedené cíle strategického plánování klade OECD zásadní důraz na hodnocení výkonu. Řízení výkonu 
tvoří samostatnou oblast v teorii i praxi řízení veřejné správy a je rovněž předmětem řady rozsáhlých diskusí. Na 

                                                           
31 Managementem v tomto kontextu máme na mysli úředníky v řídících funkcích. 



jeho pozadí je především snaha zefektivnit administrativní aparát skrze posílení kontrolovatelnosti jeho činnosti. 
Propojení řízení výkonu se strategickým plánováním představuje podle OECD v této oblasti velkou příležitost, 
neboť přináší dvojí užitek. V první řadě přispívá k tomu, že stanovovaná měřítka, resp. kritéria výkonnosti státní 
správy, jsou navázána na reálné úkoly, neboť vyplývají ze schválených plánů. Nízká výpovědní hodnota 
stanovených kritérií je častým předmětem kritiky řízení výkonu. Lze jí demonstrovat na případě, kdy je dopravní 
policie hodnocena podle počtu udělených pokut. Propojením řízení výkonu se strategickým plánováním je riziko 
chybného stanovení hodnotícího kritéria zmenšeno – pokud v rámci formulace strategie vyjde najevo, že 
posláním dopravní policie není udělovat pokuty, nýbrž zajistit bezpečnost silničního provozu, ukáže se, že dané 
kritérium, tedy počet udělených pokut, není přímo navázáno na globální cíl a dojde k jeho přehodnocení 
(v našem případě patrně na počet dopravních nehod v daném období). Druhým přínosem propojení obou procesů 
je, že přeložením strategického plánu do manažerských (tj. měřitelných a hodnotitelných) cílů je posílena jeho 
implementace. Řada strategických procesů končí vypracováním strategie, tj. dokumentu, aniž by byla 
zabezpečena jeho realizace. Implementační plány obsahující jasné a hodnotitelé úkoly, směřující k naplnění 
globálních cílů strategie se stávají nezbytnou podmínkou úspěšnosti strategického procesu. Jasná strategie, 
rozpracovaná do specifických úkolů, rovněž přispívá ke kvalitnější koordinaci v rámci organizace, neboť každá 
její část naplňuje úkoly směřující ke stejnému obecnému cíli. 
Vedle řízení výkonu je dalším důležitým procesem, který by podle OECD měl být propojen s tvorbou 
strategického plánu, proces rozpočtový. Tím je na jedné straně zajištěna dobrá informovanost rozhodovatelů o 
skutečných nákladech strategie a na druhé straně je tak zajištěna finanční stránka realizace strategie. Některé 
státy svazují rozpočtový proces se strategickým plánem velmi úzce (viz kapitola 7.2). 
I v případě důrazu na řízení výkonu se však strategické plánování stává nástrojem rozhodování. V této 
souvislosti opět vyvstává otázka, nakolik je strategické plánování ve státní správě možné, když tradiční vnímání 
umísťuje centrum rozhodování do politických, nikoli správních struktur. Odpovědí může být, že političtí 
představitelé jednak stanoví výchozí rámec pro formulaci strategických priorit, a pak se zásadně podílejí na 
celém procesu tvorby. OECD (1996) v této souvislosti zdůrazňuje, že:  
 

„... strategické plánování vyžaduje autonomii a to jak autonomii 

manažerskou (pokrývající finanční management, řízení lidských zdrojů a vnitřní 

organizaci), tak jistou míru autonomie strategické (poskytující možnost podílet se 

na definování cílů, volbě způsobu implementace a nastavování priorit s ohledem 

na zvláštní potřeby a okolnosti v jednotlivých organizacích).“ 

        OECD (1996, s. 11) 
Na druhé straně je třeba nalézt rovnováhu mezi autonomií a koherencí, neboť přílišná benevolence v této oblasti 
může vést k přebujelé fragmentaci správního aparátu.  
Při vědomí rozdílnosti pojetí strategického plánování formuluje OECD  minimální požadavky na strategické 
plánování: 

i) Plánování a organizace procesu. Ta zahrnuje především vymezení zodpovědnosti za řízení procesu, 

určení harmonogramu přípravy strategického plánu atd. Měl by být sestaven „plánovací tým“ pro 

koordinaci celého procesu. 

ii) Angažování zaměstnanců. Je důležité, aby plán nebyl připraven pouze skupinou expertů na 

plánování. Ti mohou být pro proces nepostradatelní, na druhé straně podstata práce musí být 

vykonána úředníky. Na formulaci plánu by se také měli zásadně podílet jak rozhodovatelé, tak 

vyšší management veřejných organizací. 

iii) Strategická analýza, která zahrnuje jak analýzu vnějších podmínek, tak analýzu organizace samé. 

Při formulaci strategického plánu je nezbytné mít adekvátní představu o vnějším okolí a jeho 

možném vývoji v době realizace strategie. Strategie musí v rámci možností anticipovat vývoj 

ukazatelů klíčových pro svou implementaci. Veřejné organizace navíc usilují o změnu vývoje 

v oblasti své působnosti. Důležitou součástí hodnocení vnějšího okolí je rovněž realistické 

posouzení míry, do které chtějí organizace své okolí ovlivňovat. Organizace sama pak musí 



zhodnotit, nakolik je vybavena k dosažení požadovaných změn, kde jsou její silná místa a kde 

naopak leží prostory pro zlepšení.  

iv) Konzultovat aktéry. Je nezbytné identifikovat, kdo jsou klienti poskytované veřejné služby a jací 

další aktéři v dané oblasti působí. Zároveň je vhodné získat od těchto skupin jejich vstup již do 

formulačního stádia strategického plánu. Mezi nejvýznamnější aktéry patří v případě veřejných 

organizací bezesporu politici, neboť jejich podpora je nezbytným předpokladem úspěšnosti celého 

procesu. 

v) Identifikovat poslání. Poslání organizace, jakožto základní ukazatel jejího budoucího směřování, 

poskytuje základnu pro plánování. Poslání je vytvořeno na základě vstupů ze strany úředníků, 

konzultací s klíčovými aktéry a reflexe hodnotových pozic dané organizace při naplňování 

obecných cílů veřejného sektoru či společnosti jako celku. Poslání představuje v rámci dané 

organizace nejvyšší úroveň výkonnostního cíle a všechny ostatní cíle by s ním měly korespondovat. 

V některých systémech se rozlišuje mezi posláním a vizí dané organizace. 

vi) Strategické cíle. Poslání musí byt rozloženo do dílčích střednědobých strategických cílů. Ty 

představují stále relativně obecné cíle, měly by však být dostatečně konkrétní, aby se na jejich 

základě daly vypracovat specifické, měřitelné úkoly. Strategie se obvykle soustředí na výsledky, 

tedy na efekt, který ve společnosti vyvolají. Obvyklou praxí je, že každá strategie má jeden 

strategický cíl. 

vii) Strategické volby jsou v zásadě alternativní cesty k dosažení obecných cílů, identifikovaných 

v rámci definice poslání. Klíčovým aspektem strategie je nalézaní nových a inovativních cest 

k naplnění cílů.  

viii) Vývoj strategie. Strategie definuje, jak organizace dosáhne svých strategických cílů. Definuje, co 

musí organizace udělat, jaké změny musí způsobit a jaký vývoj předpokládá ve vnějším prostředí. 

Strategie by měla definovat svou implementační strukturu, tedy institucionální uspořádání, které 

v rámci organizace zajišťuje její realizaci.  

ix) Implementace strategie. Strategický plán není vyvíjen aby byl uložen do šuplíku. Strategický plán 

se musí stát každodenním nástrojem řízení organizace. Sám o sobě bývá v závislosti na pokrývané 

oblasti formulován v obecnější rovině. Bývá tak nezbytné rozložit jej do konkrétních činností. 

Implementace strategie obvykle stanoví, jak je strategický plán napojen na operační plány a 

rozpočtový rámec a stanoví způsoby vyhodnocování strategie.  

x) Publikace. V zemích OECD existuje odlišný přístup ke zveřejňování strategických plánů. Některé 

vlády věnují značné úsilí propagaci strategií na veřejnosti, zatímco jiné je považují za dokumenty 

interního charakteru. Další státy ponechávají rozhodnutí o zveřejnění strategie na té které 

organizaci. Některé strategie musí zůstat neveřejné již ze své povahy (např. strategie 

zpravodajských služeb), nicméně zkušenosti řady zemí dokládají, že strategie je účinným nástrojem 

komunikace jak v rámci veřejného sektoru samotného, tak s privátním sektorem a občanskou 

veřejností. 



Rozpočet jako plán 

Až na výjimky si lze obtížně představit vládní politiku, která by byla realizovatelná bez adekvátního krytí 
finančními zdroji. Rozpočet se tak stává nedílnou součástí a podmínkou realizovatelnosti jakýchkoli vládních 
opatření, ta strategická nevyjímaje. Při formulaci vládní strategie je třeba vždy mít na paměti zajištění jejího 
financování. Logiku tvorby strategického plánu lze však také pojmout jiným způsobem a učinit rozpočtový 
proces jádrem strategického plánování. 
Jak jsme již zmínili, politiky dlouhodobého charakteru se potýkají s problémem zajištění financování v rámci 
jednoletého rozpočtového sytému. Jak upozorňují Boex, Martinez-vazquez a McNab (2000), v  rozvinutých 
zemích sílí trend rozšířit rozpočtový proces o „strategický rozměr“. Tato snaha se promítá do tří trendů 
identifikovatelných v řadě států OECD: i) v rozvinutých zemích dochází k oslabování centrální instituce 
spravující rozpočet a delegaci pravomoci měnit v rámci daných limitů strukturu resortního rozpočtu na 
jednotlivá ministerstva, ii) řada zemí zavádí techniky rozpočtování orientované na výsledek (result oriented 
budgeting) a různé metody výkonnostního rozpočtování (performance budgeting) a iii) stále častěji se v zemích 
OECD objevuje kladení většího důrazu na víceletý „strategický“ rámec každoročních rozpočtů. 
Každý z těchto trendů má určitou vazbu na strategický proces. Posilování fiskální autonomie jednotlivých 
resortů uvolňuje ministerstvům ruce k tvorbě a realizaci strategií, dává jim větší flexibilitu a možnost pružněji 
reagovat na vývoj vnějšího prostředí. Výkonnostní rozpočtování souvisí se strategickým plánováním ještě úžeji, 
jak ukážeme záhy. Víceleté rozpočtové rámce představují specifický druh strategického plánování, který do 
popředí uvažování klade rozvahu o zdrojích. Boex, Martinez-vazquez a McNab (2000) shrnují přínosy 
víceletého rozpočtování32 do pěti bodů: 

i) víceleté rozpočtové rámce nutí vládu k explicitnější a konzistentnější formulaci svých priorit 

v dlouhodobějším horizontu, 

ii) střednědobé rozpočtové projekce odhalují případné rozpory v současnosti realizovaných politik 

s dlouhodobou fiskální strategií, 

iii) víceletá dimenze podporuje kontinuitu rozpočtového procesu skrze zasazení každoroční rozpočtové 

diskuze do širšího rámce střednědobé fiskální strategie a obecných priorit vlády, 

iv) víceletý rozpočet posiluje efektivitu vynakládaných prostředků skrze zlepšení kontrolovatelnosti a 

transparentnosti rozpočtového procesu, 

v) víceletý rozpočet posiluje spolupráci mezi jednotlivými orgány skrze užší zapojení resortů do 

rozpočtového procesu. 

Na druhé straně může víceleté rozpočtování představovat i jistá ohrožení. Příliš těsné navázání každoročních 
rozpočtů na odhady budoucích příjmů a výdajů může jednak ohrozit flexibilitu rozpočtu, a pak vést k jeho 
chybné formulaci v případě, že se odhady ukáží jako nesprávné. Boex, Martinez-vazquez a McNab (2000, s. 92) 
rovněž poukazují na skutečnost, že „… příliš optimistické odhady mohou být použity jako záminka k financování 
jinak neospravedlnitelných aktivit.“ Systém víceletého rozpočtování rovněž klade značné nároky na 
administrativní i intelektuální kapacity, a může tak odlákat zdroje od každoročního sestavování rozpočtu, které 
vždy zůstává jádrem rozpočtového procesu. Samotná praxe víceletého rozpočtování se v rámci jednotlivých 
zemí značně liší. Zatímco například v Rakousku má podobu nezávazných tříletých výhledů informativní povahy, 
které slouží toliko jako kontrolní podklad při sestavování každoročních rozpočtů, v Německu jsou víceleté 
odhady vládních příjmů a výdajů plně integrovány do střednědobých finančních plánů. Na jejich základě se pak 
posuzuje, zda je současná vládní politika konzistentní se střednědobou fiskální strategií. Vedle poskytnutí opory 
pro konzistentní a zodpovědnou fiskální politiku, posiluje víceletý finanční plán kontinuitu a stabilitu 
rozpočtového procesu, neboť odhady výdajů stávajícího roku se stávají výchozím bodem pro formulaci rozpočtu 
na rok následující.                                                                                      

                                                           
32 Termín multi-year budgeting může být chápán dvojím způsobem: buď jako faktické sestavování 

rozpočtu na víceleté bázi nebo jako posílení tradičního jednoletého rozpočtu o prvky dlouhodobého charakteru 

jako je formulace každoročního rozpočtu na základě rozvahy vládních příjmů a výdajů na více let. V této 

kapitole používáme termín ve druhém z uvedených významů. 



Rovněž výkonové rozpočtování (performance budgeting) představuje jednu z podob strategického procesu. 
McNab a Melese (2003, s. 74) definují tento proces      „v nejširším smyslu jako iniciativu či reformu směřující 
ke kvantifikaci výstupů a výsledků veřejného sektoru a explicitní inkorporaci těchto výsledků a výstupů do 
rozpočtového procesu.“ Rozpočet jakožto nástroj pro financování vládních politik má v zásadě tři funkce – 
plánovací, řídící a kontrolní. Těmto třem funkcím odpovídají podle McNaba a Melesa čtyři stádia rozpočtového 
procesu: příprava rozpočtu a jeho schvalování (plánovací funkce), realizace rozpočtu (řídící funkce) a audit 
(kontrolní funkce). Výkonové rozpočtování představuje nástupce tradičního, na kontrolu zaměřeného 
rozpočtování, které zdůrazňuje především alokaci zdrojů jednotlivým oblastem a následnou kontrolu. Výkonové 
rozpočtování naproti tomu staví do popředí výsledky a výstupy, které přímo navazují na rozpočtové požadavky. 
Jde o obrácení tradiční logiky veřejného rozpočtového procesu – neptáme se kolik peněz letos dostane resort 
dopravy či kultury, ale co bychom chtěli v oblasti dopravy či kultury dosáhnout.  Snaha navázat rozpočet na 
měřitelné výstupy a dlouhodobé priority má ve veřejném sektoru již jistou tradici, jakkoli se jedná o jev mladý 
relativně k sektoru soukromému. Vedle Britského Zákona o finančním řízení (Financial Management Initiative) 
z roku 1982 nebo Novo Zélandského Zákona o veřejných financích (Public Finance Act) z roku 1989 má 
výkonnostní rozpočtování nejdelší tradici ve Spojených státech. Všechny tyto iniciativy mají společný cíl – 
překlenout jednoleté rozpočtové období a zajistit tak adekvátní financování dlouhodobých priorit a zároveň 
„odvrátit pozornost tvůrců politik a účastníků rozpočtového procesu od vydávání zdrojů k poskytování služeb a 
výstupů klientům.“( McNab, Melese, 2003, s. 74) 
Jedním z nejambicióznějších a nejostřeji sledovaných počinů v této oblasti je zavedení Vládního zákona o 
výkonu a výsledcích - Government Performance and Result Act (GPRA) schváleného ve Spojených státech 
v roce 1993. Jak uvádí Melese (1999), historické kořeny výkonnostního rozpočtování sahají ve Spojených 
státech do období po druhé světové válce, kdy byl v roce 1950 zaveden zákon o Rozpočtových a účetních 
procedurách (The Budget and Accounting Act). Dalším z kořenů GPRA je Systém plánování, programování a 
rozpočtování (Planning-Programming-Budgeting System – PPBS) zavedený v roce 1965. V roce 1973 se 
objevila metodika Řízení podle cílů (Management by Objectives - MBO) , následovaná Rozpočtováním 
s nulovou bází (Zero Based Budgeting - ZBB).  Jak uvádí Balckerby (1994), většina těchto metod měla původ 
v soukromém sektoru. PPBS bylo prosazováno tehdejším ministrem obrany Robertem S. McNamarou, bývalým 
presidentem Ford Motor Company, ZBB bylo vyvinuto firmou Xerox. Jejich zavádění do federálních resortů 
však neprobíhalo hladce. Rozpočtování s nulovou bází, které stručně řečeno funguje jako překážka proti tomu, 
aby jednotlivé organizace byly financovány pouze na základě faktu, že byly do rozpočtu zahrnuty již minulý rok, 
bylo federální vládou záhy opuštěno jako „neúspěšný experiment“. 
Přímým legislativním předchůdcem GPRA je Chief Financial Officers Act z roku 1990, kterým byla Úřadu pro 
řízení  a rozpočet (Office for management and budget) svěřena odpovědnost za manažerské systémy, včetně 
systematického měření výkonu, a dále uloženo správcům rozpočtů ve federálních agenturách provádět 
systematické měření výkonu a předkládat o něm pravidelně zprávu. 



 
 

„Přes tyto zprávy zůstává rozpočtová debata obecně v taktické rovině: 

počet nakoupených letadel, distribuovaných dokumentů, vyšplhaných 

kopců….Zaměřují se na to, co organizace dělá a produkuje. Nepopisují externí 

dopady těchto aktivit ani to, jak tyto dopady ovlivňují občany, jimž má organizace 

sloužit.“  

(Balckerby 1994a, s. 24) 
 Změnu v této oblasti a posunutí rozpočtové debaty do strategické roviny má přinést právě GPRA. Tento zákon 
stanovuje že: 
 

„… vedoucí každé agentury předloží řediteli Úřadu pro řízení a rozpočet a 

Kongresu strategický plán programových aktivit. Tento plán bude obsahovat: 

i) ucelené poslání zahrnující hlavní funkce a činnosti agentury, 

ii) obecné cíle úkoly, včetně jejich vztahu k výsledkům, pro hlavní funkce 

a činnosti agentury, 

iii) popis činnosti, jak budou cíle úkoly realizovány, včetně popisu 

operativních procesů, dovedností a technologií, lidských zdrojů, 

kapitálu a ostáních zdrojů potřebných k dosažení stanovených cílů, 

iv) popis, jakým způsobem budou výkonnostní cíle integrovány do 

výkonnostních plánů … a napojeny na obecné cíle a úkoly a 

v) identifikace klíčových vnějších vlivů, které jsou mimo kontrolu 

agentury a mohou mít zásadní dopad na dosažení cílů.“ 

Government Performance and Result Act (1993) 
Tento strategický plán má být vypracováván na období ne kratší než 5 let a má být revidován v tříletých 
intervalech. Vedle toho jsou na základě GPRA federální agentury povinny vypracovávat a předkládat každoroční 
výkonnostní plány (Performance plans), které musí obsahovat: „stanovení výkonnostních cílů k určení úrovně 
výkonu, kterou má programová aktivita dosáhnout“ a dále „vyjádření těchto cílů v objektivní, kvantifikované a 
měřitelné formě.“ Výjimku z tohoto bodu může udělit pouze ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet a to za přísných 
podmínek a po řádném zdůvodnění. Agentury jsou dále povinny každoročně předložit presidentu a Kongresu 
zprávu o plnění cílů definovaných Výkonnostním plánem.  Na jejím základě je následně rozhodováno o rozpočtu 
dané agentury na příští fiskální rok. 
Jak je zřejmé z tohoto krátkého shrnutí, GPRA je velmi ambiciózní záměr, uvážíme-li, že pod pojmem agentura 
se v kontextu Spojených států rozumí řada veřejných institucí od Národní správy parků až po federální 
ministerstva. McNab a Melese (2003) identifikují tři hlavní cíle GPRA: a) zlepšit rozhodování Kongresu 
o rozpočtových otázkách, b) propagovat lepší vnitřní řízení vládních programů a c) posílit veřejnou kontrolu ze 
strany daňových poplatníků. GPRA tak může být vnímán jak jako nástroj ke změně řízení ve veřejném sektoru, 
tak jako reforma rozpočtového procesu. Vedle těchto cílů GPRA zajišťuje zohlednění dlouhodobé perspektivy 
při každoročním rozpočtovém procesu. GPRA se stal vlajkovou lodí řady inovačních iniciativ, které jej 
doprovázely. Dílčí nařízení specifikovala jednotlivé oblasti řízení a rozpočtování ve snaze vytvořit optimální 



podmínky pro zavedení samotného GPRA33. Tomu předcházel několikaletý pilotní projekt, během něhož se 
ukázaly první problémy. Na základě zpráv Nejvyššího účetního úřadu - General Accounting Office (2000) se 
jako jedním z hlavních problémů ukázala obtížnost dosažení shody ohledně cílů jednotlivých agentur mezi 
klíčovými aktéry. Na vině byla především skutečnost, že řada agentur poskytuje své služby velmi heterogenním 
skupinám s často protichůdnými zájmy. Bez identifikace reálných cílů agentury, dosažené ve shodě mezi 
agenturou, politickou sférou a klienty poskytované služby, nebylo možné určit relevantní kritéria hodnocení 
výkonu. Jako problematická se rovněž ukázala administrativní náročnost celého procesu, identifikován byl také 
deficit schopností a dovedností řady klíčových pracovníků, a to především z hlediska náročnosti paralelní 
implementace podpůrných opatření (viz pozn. 34) Přesto je zasazení GPRA do prostředí širších inovačních 
iniciativ hodnoceno jako nezbytný předpoklad jeho zdárného fungování. 
Další potencionální slabina GPRA a výkonnostního rozpočtování obecně spočívá ve skutečnosti, že řada aktivit 
veřejného sektoru je obtížně kvantifikovatelná, některé nelze kvantifikovat vůbec. Zřejmým posláním 
ministerstva obrany je zajistit bezpečnost státu. Jak však tuto veličinu vyjádřit v měřitelné hodnotě? GPRA se 
v takovém případě neorientuje na výsledky, nýbrž na výstupy, což jsou v uvedeném případě počty vojáků 
v aktivní službě nebo vojenské techniky. Problém je, že vazba mezi výsledky a výstupy je u celé řady aktivit 
poměrně volná a efektivní měření výkonu na základě kvantifikovaných ukazatelů je tak nemožné. Celkově 
hodnotí McNab (2003) GPRA jako „chvalitebnou snahu“, jejíž budoucnost však zdaleka není zajištěna. Zdárná 
implementace GPRA si vedle rozsáhlých investic do lidského kapitálu a účetních systémů vyžádá rovněž 
posílení externí kontroly sestavování meřících mechanismů. 
Z hlediska úrovně státní správy, na níž jsou tyto procesy zaváděny lze konstatovat, že výkonové rozpočtování i 
víceleté rozpočtování zasahuje správu jako celek napříč jejími úrovněmi. Z hlediska rozlišení na agendová a 
institucionální pojetí strategického procesu jde v tomto případě vždy o strategie pro konkrétní instituce a tedy o 
institucionální pojetí. 

Strategie pro stát – plán jako doplněk tržního mechanismu 

Měl by stát jako celek mít svou strategii, svůj plán rozvoje? Měl by stát definovat celospolečenské cíle a usilovat 
o jejich dosažení, nebo by měl být coby „nutné zlo“ držen na uzdě a zasahovat ex post jen tam, kde evidentně 
selhávají ostatní kontrolní mechanismy společnosti? Na rozdíl od výše popsaného způsobu posílení strategické 
dimenze vládnutí skrze změnu logiky rozpočtového procesu, má strategické plánování jako „institualizovaný 
systém tvorby a implementace společenských cílů“ (Přikryl 2005, s. 3) jistý ideový podtext. Na jeho pozadí stojí 
přesvědčení, že stát je instituce, která by měla vytvářet celospolečenské cíle. Přestože je tato myšlenka z řady 
ideových pozic kritizovatelná34, je zřejmé, že každá vláda má svůj záměr, svůj program, který je prostřednictvím 
strategického plánování možné převést do podoby konkrétních, realizovatelných opatření. V tomto pojetí  je 
cílem strategického plánování:  
 

„… úsilí o vědomé dosahování (v rámci státní, regionální či lokální 

komunity, která se tím stává nejen objektem, ale i subjektem plánování) nejlepšího 

možného využití vždy omezených národních (regionálních, lokálních) zdrojů, a 

to v zájmu dosažení vědomě stanovených rozvojových záměrů.“ 

       Přikryl (2005, s. 51) 

Strategické plánování se tak stává „doplňkem tržního mechanismu alokace společenských zdrojů“ (tamtéž). Na 
rozdíl od pojetí prezentovaného OECD (1996), kdy je strategické plánování de facto nástrojem zefektivňování 
výkonu státní správy, se zde stává strategické plánování nástrojem: 

                                                           
33 Šlo především o Vládní reformu řízení - Government Management Reform (GMR) 1994 a Zákon o 

reformě řízení informačních technologií - Information Technology Management Reform Act (ITMRA) z roku 

1996. 
34 Např. z pozic neoklasické ekonomie.  



 
„...koordinace a regulace spontánně v rámci soukromého i veřejného sektoru 
vznikajících, vzájemně si konkurujících nároků na konkrétní přírodní, lidské, 
ekonomické a kulturní zdroje a vyrovnávání šancí jednotlivých skupin a vrstev 
společnosti na přístup k výsledkům na daných zdrojích založeného ekonomického 
a sociálního rozvoje.“ 

        Přikryl (2005, s. 51)  
Přikryl (2005) identifikuje tři zdroje takto pojímaného strategického plánování. Prvním z nich je prostorové 
plánování. Prostorové plánování bylo v podmínkách předlistopadového Československa redukováno na územní 
plánování. V rozvinutých demokraciích je prostorové plánování (country planning, land-use planning) pojato 
jako komplexní systém rozvoje území, jenž  propojuje prvky urbanistického a socio-ekonomického plánování. 
Druhým ideovým zdrojem strategického plánování je podle Přikryla (2005) společensko-vědní prognostika, 
poměrně mladá vědecká disciplína, která má potenciál anticipovat sociální a ekonomický vývoj, čímž zásadně 
přispívá k rozhodovacímu procesu. V této souvislosti připomeňme, že prognostika tkví v jádru jakkoli pojatého 
strategického plánování, neboť strategie vždy míří do budoucnosti a musí tak fundovaně usuzovat na vývoj 
klíčových segmentů v dané oblasti. Třetím ideovým zdrojem strategického plánování je pak indikativní 
ekonomické plánování. 35To má v evropském kontextu silnou tradici především ve Francii a jeho kořeny 
můžeme vysledovat v poválečném rekonstrukčním úsilí 50. let minulého století. Indikativní plánování můžeme 
nahlížet jako formu hospodářské politiky. Jeho cílem je na základě především makroekonomických analýz a 
prognóz identifikovat optimální cíle vládní politiky za účelem kompenzace tržních selhání.  
Povšimněme si, že Přikryl (2005) mezi ideovými zdroji strategického plánování neuvádí strategické plánování a 
řízení jak se vyvinulo v privátním sektoru. I z toho je patrné, že v jeho pojetí je strategické plánování něčím 
fundamentálně odlišným od strategického plánování jako ho prezentuje např. OECD (1996), které jeho původ 
klade právě do privátní sféry. Uvedený přístup má ze všech prezentovaných prezentovaných nejblíže 
ke konceptuálnímu pojetí strategického procesu. 
Z hlediska úrovně je toto pojetí realizováno na samé špičce exekutivy,  jde svým způsobem o strategii pro vládu 
jako celek. Jak uvádí Přikryl, takto pojaté strategické plány by měly sloužit jako podklady mj. pro „sestavovaní 
dlouhodobých rozpočtových výhledů“, či „zpracování záměrů odvětvových politik“. Jde tedy o postup opačný 
oproti GPRA, kdy je na základě dílčích strategií jednotlivých vládních agentur vypracováván souhrnný přehled 
strategie federální vlády USA.  
V souvislosti s umístěním takto pojatého strategického plánování na samý vrchol procesu tvorby politik, tedy do 
roviny formulace cílů exekutivy jako celku, se výrazně dostává do popředí otázka vazby tvorby a tvůrců tohoto 
komplexního strategického plánu na politické zadání a politickou reprezentaci. Formulace cílů vlády je, a vždy 
bude, oblastí na výsost politickou. Nabízí se otázka, do jaké míry je pak plán skutečně nástrojem identifikace 
společenských cílů a do jaké míry jde o rozpracování a eventuální zhodnocení variant k dosažení cílů, 
stanovených vládou. Těžko si lze představit politickou reprezentaci, která tvorbu svého programu svěří plně do 
rukou expertů na strategické plánování, neboť každá politická strana kandiduje s určitou vizí a určitým 
programem. Na druhé straně, je-li takto pojatý strategický plán redukován na nezávazný materiál poradního 
charakteru, ztrácí mnoho ze svého významu. V situaci, kdy by strategický plán sloužil pouze jako nezávazné 
vodítko, od nějž je možné se libovolně odklonit, přestává plnit svou roli „strážce“ dlouhodobé perspektivy. 
Nastavení rozhraní mezi politickým a expertním stanovováním cílů a následné míry závaznosti vypracovaného 
plánu, je pro toto pojetí strategického plánování naprosto klíčové. Jisté východisko nabízí angažování 
vrcholných politických představitelů do týmů vytvářejících tyto strategické plány. 
Pokud jsou však tyto problémy překonány, má takto pojatý strategický plán potenciál stát se špičkou nejen 
z hlediska úrovně státní správy, na níž je vytvářen, nýbrž i z hlediska hierarchie vládních strategií jako takových. 
Lze si tak představit, že dílčí sektorové či resortní strategie jsou vypracovávány na jeho základě. 

Strategický mozek pro vládu 

Specifický přístup ke strategickému plánování na úrovni centrální vlády představuje přední současný odborník 
na tuto problematiku Y. Dror. Dror (2004, s. 16) používá pojem strategické plánování a myšlení, přičemž jej 
odlišuje jak od plánování sovětského typu, tak od „primitivních módních forem takzvaného strategického 

                                                           
35 Podrobněji viz kapitola 5.1.1. 



plánování v mnoha obchodních korporacích.“ Opět zde tedy vidíme pojetí strategického plánování ve státní 
správě jako procesu sui generis a je zřejmé, že autor vychází z širšího pojetí strategického procesu. Dror hovoří o 
dvou aspektech strategického plánování a myšlení – institucionálním aspektu reprezentovaném níže popsaným 
strategickým mozkem centrální vlády, a o samé podstatě či esenci strategického plánování a myšlení, jak jsme jí 
představili v kapitole 5.1.2. 
Institucionální stránku strategického procesu zabezpečuje vytvoření strategického mozku pro ústřední vládu, 
které podle Drora představuje zásadní podmínku zavádění strategického myšlení, a jeho vytvoření by mělo být 
věnováno značné úsilí. Důvodem pro upřednostňování vytvoření těchto kapacit je skutečnost, že existence 
takovéhoto strategického mozku přispívá svým dílem naplnění zbývajících podmínek pro posílení strategické 
dimenze vládnutí36. Autor upozorňuje, že to platí především pro země střední a východní Evropy, které mají 
institucionální kapacity a kvality potřebné pro dlouhodobé politiky vybudovány jen částečně, a které čelí 
naléhavé potřebě činit strategická rozhodnutí. 
Co se však rozumí strategickým mozkem pro ústřední vládu? Dror (2004) shrnuje jeho strukturu do sedmi bodů. 
Na prvním místě je třeba vybudovat „enklávu pro strategické plánování a myšlení“ (s. 16) v blízkosti předsedy 
vlády. Tato strategická jednotka situovaná v blízkosti premiéra by měla být obsazena zhruba 10-ti a 15-ti 
špičkovými profesionály vzdělanými jak v metodice strategického plánování, tak v konkrétních oblastech 
politik. Za druhé je třeba vybudovat paralelní strategické jednotky při klíčových ministerstvech, jako je resort 
financí, dopravy a komunikací, vzdělávání, vědy a výzkumu, sociálních věcí či obrany. Zde by mělo působit pět 
až deset profesionálů při každé z těchto jednotek. V třetím kroku je třeba zajistit, aby pracovníci těchto útvarů 
měli dobrý přístup k rozhodovatelům a klíčovým procesům. Za čtvrté je nutné vybudovat alespoň jednu národní 
organizaci zaměřenou na výzkum a vývoj, totiž think tank, který by se podílel na mapování budoucnosti a 
formulaci dlouhodobých politik, aniž by byl vystaven politickým tlakům nebo tlaku každodenní agendy. Takové 
pracoviště by spolupracovalo především se svými protějšky situovanými v blízkosti premiéra a mělo by mít mezi 
20-ti až 40-ti zaměstnanci. Za páté je třeba vybudovat špičkové centrum krizového řízení, obsazené 3-mi až 5-ti 
profesionály. Jakkoli se to dle Drora může zdát paradoxní, strategické jednotky musí ke svému zdárnému chodu 
mít protějšek v jednotce schopné zajisti operativní a krizové řízení na základě hluboké znalosti příslušných 
politik. Šestým komponentem strategického mozku je zavedení principů strategického myšlení do parlamentních 
struktur a na nižší úrovně státní správy. Za sedmé je pak třeba integrovat všechny tyto struktury do 
interaktivního systému. Jednotlivé strategické útvary by si měly vybudovat vazbu nejen mezi sebou navzájem, 
ale též na akademickou sféru, státní úředníky a podobné instituce na úrovní Evropské unie. Dror (2004, s. 22) se 
tak domnívá, že „120 až 150 vysoce kvalitních profesionálů může způsobit významný rozdíl pro budoucnost 
země.“  
V souvislosti se vztahem strategických jednotek s politickou reprezentací upozorňuje Dror na několik problémů. 
Předně je třeba nastolit atmosféru profesionální důvěry: „Mezinárodní zkušenost ukazuje na selhání i naprosto 
výjimečných jednotek pro strategické plánování a myšlení, pokud není udržován symbiotický vztah s centry 
moci.“ (tamtéž, s. 23) Dalším rizikem je, že přetížení politici se na strategické jednotky začnou obracet 
s operativními úkoly, což oslabuje jejich strategický potenciál. Hrozbu představují i politické cykly, v jejichž 
rámci se může ukázat jako problematické zajistit kontinuální strategickou linii. Klíčovou však za každých 
okolností zůstává kvalita volených politiků a jejich vůle být „strategickými vůdci“. Dror dokonce uvádí, že 
pokud by měl možnost volby mezi špičkovým institucionálním zázemím a politickým vůdcem odhodlaným 
prosazovat strategické myšlení, volil by druhou variantu a to bez ohledu na to, že takový politik by patrně 
v první řadě vybudoval efektivní systém strategických jednotek.  
Představený model představuje ideální stav, jehož zdárné uvedení v praxi je podmíněno splněním řady 
náročných podmínek. Dror proto nabádá k postupné implementaci a budování výše popsaných kapacit a 
doporučuje začít od vybudování či posílení strategické jednotky umístěné v blízkosti předsedy vlády. Jako další 
kroky pak může následovat vytvoření národního think tanku či špičkového postgraduálního kurzu zaměřeného 
na příslušnou problematiku.  
Z hlediska úrovně uplatnění  je zřejmé, že jádro Drorova pojetí strategického plánování spočívá v blízkosti 
centrální vlády, jakkoli koncept zahrnuje i řadu dalších úrovní společnosti. Rovněž tak lze soudit, že v tomto 
pojetí nejde o vytváření strategií pro konkrétní instituce, nýbrž pro jednotlivé oblasti, resp. agendy. 

                                                           
36 Jako další podmínky pro zavádění strategického plánování a myšlení uvádí Dror existenci politické 

vůle; demokratické a stabilní mocenské struktury včetně případného upravení ústavního pořádku směrem 

k systému produkujícímu silnou exekutivu s dlouhými volebními cykly, existenci osvícených elit; intelektuální 

kreativitu zaměřenou na dlouhodobý horizont; výjimečné implementační kapacity schopné realizovat 

problematicky realizovatelná opatření a oproštění ústřední vlády od operativní agendy jejím přesunem na jiné 

aktéry vládnutí (uzemní samospráva, občanská společnost atd.). 



Strategické řízení na úrovni resortu – kvalita ve státní správě 

Také na úrovni jednotlivých resortů můžeme strategii používat buď jako nástroj pro řízení určité agendy, či jako 
nástroj pro řízení činnosti resortu jako takového. Ve druhém z těchto  pojetí má strategický proces na resortu 
z technického hlediska poměrně blízko ke strategickému řízení, jak jej známe ze soukromého sektoru, neboť i při 
vědomí rozdílného postavení  jsou soukromé firmy i veřejné úřady organizacemi, které mají  řadu společných 
rysů. Problém dichotomie mezi politickou a administrativní úrovní zůstává v platnosti i zde, ačkoli lze 
namítnout, že soukromé firmy a korporace mají rovněž určitou vnitřní hierarchii, totiž sféru, na jejíž úrovni jsou 
definovány cíle, a sféru, která vykonává činnosti směřující k jejich naplnění. Rozhodne-li se ministr vytvořit 
strategii pro svůj úřad, z hlediska vnitřní hierarchie organizace a z hlediska procesní struktury není jeho pozice 
zásadně odlišná od pozice generálního řiditele (ve smyslu Chief Executive Officer) podniku, který se rozhodne 
pro totéž. 
Strategické řízení v tomto pojetí se uplatňuje v momentě, kdy má vedoucí daného úřadu alespoň obecnou 
představu o cílech a poslání, řekněme na úrovni programového prohlášení. Z tohoto pohledu jde o nižší úroveň 
strategického procesu, než v případě strategického plánu ve smyslu kapitoly 7.3. Resortní strategie mohou, ale 
nemusí navazovat na komplexní strategii vlády.  
Ve vyspělých správních systémech představují resortní strategie standard. Při hlubším zamyšlení působí 
představa veřejné instituce, která nezná své poslání a není si jista smyslem své existence, rozpaky. Na 
skutečnost, že strategie jsou vnímány jako běžná součást veřejných organizací upozorňují i modely řízení 
kvality, které existenci strategií v úřadu berou jako jedno z klíčových kritérií hodnocení kvality úřadu. Kritérium 
Strategie a plánování nalezneme nejen v  EFQM37 Modelu excelence, nýbrž i modelu Common Assessment 
Framework (CAF), který je přímo vyvinutý pro aplikaci ve veřejném sektoru. V Aplikační příručce modelu CAF 
(2005) se při popisu kritéria Strategie a plánování dočítáme, že toto kritérium hodnotí: 
 

„způsob, jakým úřad uplatňuje své poslání a vizi prostřednictvím jasné 

strategie zaměřené na zainteresované strany, podporované příslušnými 

politikami, plány, cíli, záměry a procesy. … Úřad by měl trvale a kriticky 

monitorovat svojí politiku a strategii, včetně svých procesů a plánů, a vykazovat, 

jak odpovídají (jako celek) jejich vlastním okolnostem. Politika a strategie musí 

odrážet přístup úřadu k uplatňování procesů modernizace a řízení změn.“ 

Aplikační příručka modelu CAF (2005, s. 31) 

 Kritérium pak hodnotí, jakým způsobem jsou agregovány informace pro tvorbu strategie, jak je strategie 
vypracovávána, přezkoumávána, aktualizována a uplatňována napříč úřadem. Ačkoli to není jejich primárním 
záměrem, modely řízení kvality tak vytvářejí tlak na zpracování resortních strategií, čímž přispívají k posílení 
strategické dimenze vládnutí obecně. 
Jakými způsoby však strategii v rámci úřadu hledat a jak jí rozpracovat do měřitelných a adresovatelných úkolů? 
Postupů existuje celá řada. Jednou z progresivních a obvykle i v rámci veřejného sektoru pozitivně hodnocených 
metod (viz. např. McAdam, Saulters, 2000) jak přeložit vizi a poslání do strategie, a tu do měřitelných úkolů 
představuje, Balanced scorecard (BSC). Tato metoda byla původně vyvinuta jako systém měření výkonnosti 
podniku, založená na sestavování ukazatelů na základě 

„…čtyř různých perspektiv – finanční, zákaznické, interní, inovační a 

růstové. Slovo „balanced“ znamená vyváženost mezi krátkodobými a 

dlouhodobými cíli, mezi finančními a nefinančními měřítky, mezi zpožděnými a 

předstiženými indikátory a mezi vnitřními a vnějšími faktory výkonnosti.“ 

      Kaplan, Norton (2005,  s. 10) 

                                                           
37 Zkratka EFQM označuje European Foundation for Quality Management. 



Zkušenosti s aplikací BSC poukázali na možnost propojení strategie  se systémem ukazatelů. Tento trend vyústil 
v přerod měřícího systému v klíčový manažerský systém. 
 

„Zkušenosti ze spolupráce vedly ke zpřesnění strategických propojení 

scorecardu a poukázaly, že i pouhých 20-25 měřítek napříč čtyřmi uvedenými 

perspektivami umožňuje formulovat a implementovat strategii firmy. Kromě 

přehledného uspořádání měřítek, které usnadňuje komplexní přístup 

k rozhodování, umožnilo jejich vzájemné uspořádání zjistit i příčinné souvislosti.“ 

      Kaplan, Norton (2005,  s. 10) 

BSC tak dnes představuje komplexní metodu, jak pomoci formulovat strategii, jak jí rozložit do podoby cílů a 
úkolů až na úroveň jednotlivých zaměstnanců, a tím zajistit její implementaci. Podrobnější popis této metody by 
přesáhl rozsahové možnosti této studie, proto pouze odkážeme na posledně citovanou publikaci. 
Asi v polovině devadesátých let minulého století začal BSC pronikat i do neziskového a veřejného sektoru. 
Tento sektor představoval pro BSC vhodnou půdu neboť naprostá většina organizací fungujících v jeho rámci 
nemá podle Kaplana (2002) jasnou a dostatečnou strategii. Kaplan upozorňuje, že jejich strategické dokumenty 
čítají okolo 50-ti stran, a „tak zvané strategie“ jsou tvořeny seznamem aktivit a iniciativ, nikoli výsledky, jichž 
chce organizace dosáhnout. Idea strategie v těchto organizacích se musí posunout od plánů co dělat směrem ke 
stanovení toho, čeho zamýšlí organizace dosáhnout, především výsledků, které mohou být měřitelné a skrze něž 
bude organizace kontrolovatelná. 
Pro aplikaci ve veřejném sektoru bývá BSC adekvátně modifikován. Finanční perspektiva, klíčová pro komerční 
sektor, ustupuje poslání, které reprezentuje důvod existence organizace. Podobně v dalších perspektivách je třeba 
nalézt odlišný přístup. Vyvstává např. otázka, zda jsou zákazníky vládní agentury příjemci služeb a nebo vláda, 
která agenturu úkoluje a financuje. BSC však představuje poměrně pružný systém a jeho zavádění ve veřejném 
sektoru (včetně např. britského ministerstva obrany) se zdá slavit úspěchy.  
Vedle aplikace konkrétní modifikované metody, je možné vyjít z obecných zásad strategického řízení 
uplatňovaného v komerčním sektoru a obezřetně je aplikovat na veřejnou organizaci.38 Tento způsob představuje 
např. Koteen (1997), který při úvahách o přínosu strategického řízení uvádí: 
 

„Výzva, které čelí naše organizace sledující veřejný zájem je 

znepokojující: Jak dělat to, co jsme si zvolili – v rámci našich limitů – způsoby, 

které jsou lepší, stojí méně a umožní nám dosáhnout vyšší kvality pro spokojenější 

voliče.“ 

 Koteen (1997, s. xxi)   

I z tohoto citátu je zřejmé, že hovoříme-li o strategickém procesu na úrovni resortu, jsme blíže jeho 
instrumentálnímu pojetí.39 Strategický proces na úrovni resortu pak při zohlednění specifických podmínek 
veřejného sektoru nedoznává v principu zásadních rozdílů oproti aplikaci strategického řízení v komerčním 
sektoru. I zde se strategické řízení opírá o analýzu vnějšího a vnitřního prostředí organizace, kterou strategický 
plán musí reflektovat, i zde je vypracována strategie obsahující hierarchii cílů, i zde musí být ustaven systém 
strategické kontroly. Při formulaci poslání a z něj pramenících cílů, však veřejná organizace kromě analýzy 
prostředí vychází i z politického zadání. Hledání rovnováhy mezi politickou zakázkou (tedy tím, co si žádá 
vláda), a expertním přístupem (tedy tím, co se na základě expertní analýzy ukáže jako možné a vhodné), může 
představovat citlivé místo této úrovně strategického řízení v podmínkách státní správy. 

                                                           
38 Srovnej Bovaird (2003). 
39 O čemž nás přesvědčuje i Koteenovo umísťování kořenů strategického plánování na půdu 

komerčního sektoru, když jako jednoho z pionýrů této metody uvádí společnost General Electric (viz Koteen 

1997, s. 23). 



Strategické řízení a plánování v ČR – historie a současnost 

 
Poté, co jsme v předchozích kapitolách představili možné podoby strategického procesu (byť nutno podotknout, 
že si tento výčet nečiní zdaleka nároky na úplnost), se zaměříme na možnosti posílení strategické dimenze 
vládnutí v podmínkách České republiky. Než však přistoupíme k formulaci konkrétních návrhů, shrneme stručně 
dosavadní polistopadový vývoj na poli strategického plánování a řízení na úrovni ústřední státní správy, 
přiblížíme současný stav a pokusíme se nastínit prostory pro možná zlepšení. V návaznosti na předchozí kapitoly 
se budeme věnovat aplikovatelnosti příkladů pojetí strategického procesu na podmínky ČR. 
V předchozích kapitolách jsme poznali, že pojmy strategické řízení či plánování se ve veřejném sektoru 
používají k  označení řady procesů, často navzájem značně odlišných. V rekapitulaci vývoje na poli uplatnění 
principů strategického myšlení v polistopadové ČR se tak nejprve zaměříme na komplexní pojetí strategického 
plánování jako hledání celospolečenských cílů, jak je popsáno v kapitole 7.3, včetně pokusu o vytvoření obdoby 
strategického centra popsaného v kapitole 7.4, shrneme historii a současné vyhlídky na posilovaní strategické 
dimenze rozpočtů, a přiblížíme dosavadní snahy o zavádění strategického řízení na jednotlivé resorty. 

Strategické plánování vs. dědictví minulosti 

Hektické období po pádu komunismu strategickému plánování příliš nepřálo, ačkoli se řada autorů shoduje, že 
právě tato doba strategické plánování potřebovala. Na vině bylo několik skutečností. V první řadě tu byla 
negativní zkušenost s národohospodářským plánování sovětského stylu. Ta by sama o sobě nebyla překážkou, 
pokud by tehdejší politická reprezentace byla s to pochytit, že strategické plánování představuje zcela odlišný 
koncept, na hony vzdálený principům plánování národohospodářského. Nízké občanské i politické povědomí 
však bylo příčinou ztotožňování obou mechanismů, a tím i apriorního odmítání strategického plánování jako 
takového. Jak upozorňuje Přikryl (2005), nebyli však ani zastánci konceptu strategického plánování jednotní a 
jejich představy o obsahu tohoto pojmu se leckdy výrazně lišily. Na půdě Federálního shromáždění se v letech 
1990 – 1992 vedly diskuze o samotné povaze strategického plánování. Řešilo se, zda jde o disciplínu víceméně 
teoretickou, či o politickou praxi, zda má jít o faktické identifikování společensko-politických priorit, či 
hodnocení dlouhodobých dopadů vládních politik, kdo má strategické plány vytvářet, nakolik mají být závazné, 
či zda je třeba tuto oblast ošetřit vlastním zákonem. Diskuse však neústily v praktické výsledky a myšlenka 
vytvoření legislativní a intistucionální základny strategického plánování brala za své. Vedle nerozvinuté poltické 
kultury a chybějící tradice strategického plánování existoval ještě další faktor, který podle Přikryla (2005) 
komplikoval prosazování principů strategického plánování a tím bylo fakticky totální postátnění tehdejší 
ekonomiky. Tento fakt „vytvářel pro uplatnění systému strategického plánování nebezpečně široké pole (a hrozil 
vytvořit ze strategického plánování překážku pro elementární ekonomické transformační procesy).“ (Přikryl, 
2005, s. 3) 
Přikryl (2005) identifikuje ve vztahu k přístupu ke strategickému plánování v polistopadové době čtyři období. 
První porevoluční roky byly dobou „těhotnou množstvím strategických voleb“. Řešily se otázky způsobu 
přechodu k tržní ekonomice, s čímž souvisela řada strategických rozhodnutí a voleb, systémem sociálního 
zabezpečení počínaje a reformou veřejné správy konče. Přes evidentní přínosnost strategického plánování, byť 
minimalisticky pojatého coby analýzu variant strategických rozhodnutí v dlouhodobém horizontu, se především 
z výše uvedených důvodů strategické plánování do politické praxe příliš neprosazovalo. Přikryl charakterizuje 
toto období jako „strategické rozhodování bez strategického plánování“. Druhé období bylo pak podle Přikryla 
dobou „vítězství ideologie“ a to konkrétně ideologie liberální, která spíše než na hmatatelnou strategii spoléhá na 
neviditelnou ruku trhu. Strategické plánování bylo v té době předem odmítáno jako přežitek zbytečně bránící 
volnému trhu a to, jak Přikryl podotýká, paradoxně i v těch oblastech, které pro promyšlené strategii přímo 
volaly, jako kupříkladu resort obrany. Netečnost ke strategickému plánování dokládají i tehdejší programová 
prohlášení vlád (Stráského vláda z roku 1992 a Klausovy vlády v letech 1992 a 1996), jež „byla ve svém vztahu 
k plánovité regulaci a koordinaci hospodářských a sociálních aktivit upřímná: vždy jí přecházela výmluvným 
mlčení.“ (Přikryl, 2005, s. 7) Politické cíle vlády v takové situaci není třeba podrobovat analýze, natož pak 
přispívat k jejich identifikaci – cíle vyvěrají z ideových východisek. To však podle Přikryla vede k odtržení 
politických cílů od žité reality.  



Oproti předchozím bylo období let 1998 – 2002 ke strategickému plánování pozitivně naladěno. Příčinu lze 
mimo jiné spatřovat v blízkosti tehdejšího předsedy vlády Zemana ke společensko vědní prognostice. Přikryl 
toto období charakterizuje jako snahu preferovat expertní povahu strategických cílů rozvoje. Z hlediska 
strategického plánování a řízení došlo v tomto období ke dvěma významným počinům. Prvním z nich byla 
formulace velkého množství dílčích sektorových strategických dokumentů, které vznikaly jednak pod tlakem 
nutnosti provést racionální rozvahu v dané oblasti, a pak rovněž pod tlakem blížícího vstupu ČR do Evropské 
unie. Přikryl (2005, s. 8) však dopady těchto  materiálů hodnotí jako „dosti rozpačité“, neboť šlo vesměs o 
dokumenty zpracované bez adekvátní metodické základny, bez ukotvení v souhrnné strategii identifikující 
celospolečenské cíle, bez napojení na rozpočet a tedy „bez představy o způsobu vlastní implementace.“  
Druhým významným počinem pak bylo ustavení Rady vlády pro sociální a ekonomickou strategii (RASES) 
v roce 1999. To byl fakticky první pokus o vytvoření institucionální kapacity pro strategické plánování a řízení 
na vládní úrovni v porevoluční ČR. Z hlediska úvah o budoucím posilování strategické dimenze vládnutí v ČR 
představuje RASES a jeho historie nesmírně cenný a ojedinělý zdroj jak pozitivní, tak negativní inspirace, neboť 
jde o zatím jediný pokus svého druhu, realizovaný ve specifických podmínkách ČR.  
RASES byla ve svém počátku pověřena třemi úkoly: i) vytvořením legislativního zázemí pro strategické 
plánování resp. řízení, ii) vytvořením komplexní dlouhodobé vize sociálně-ekonomického rozvoje české 
společnosti a iii) metodické a obsahové vedení tvorby střednědobých resortních koncepcí. Přikryl (2005, s. 8), 
který řídil sekretariát RASES v letech 1999 – 2000, v souvislosti s těmito úkoly RASES uvádí, že „Je holou 
skutečností, že na všech třech úsecích – přes nespornou snahu – ztroskotala.“ Potůček (2004) se podrobněji 
zamýšlí nad příčinami tohoto selhání. První úkol, totiž vypracování návrhu legislativy pro ukotvení strategického 
plánování v právním řádu, ztroskotal na nevůli vlády, která po shlédnutí vypracovaného věcného návrhu zákona 
označila legislativní upravení této oblasti za předčasné, načež další práce na tomto úkolu ustaly. Příčinou 
neúspěchu při plnění druhého úkolu pak bylo špatné načasování – práce na komplexní vizi se kryly s paralelně 
probíhajícími pracemi na sektorových strategiích jednotlivých resortů, čím byla znemožněna hierarchická 
provázanost. Jak konstatuje Potůček (2004, s. 4) „v dané oblasti a v daném čase (od roku 2000) už RASES 
fakticky ujel vlak.“ RASES rovněž nedisponoval dostatečnými kapacitami ani dostatečnými pravomocemi pro 
koordinaci obrovského množství materiálů  vznikajícího na jednotlivých resortech. Práce na komplexní vizi 
rozvoje ČR pak byly v roce 2000 delegovány na nově založené Centrum pro ekonomické a sociální strategie 
(CESES), vzniklé při Fakultě sociálních vědy Univerzity Karlovy v Praze. Na jedné straně tak byly tyto práce 
přeneseny na půdu oproštěnou od politických tlaků a operativních úkolů, ruku v ruce s tím však nutně došlo 
k oddálení celého procesu od mocenských struktur, což do jisté míry omezuje naději na přijetí a zvnitřnění 
vypracovaných výstupů zpětně do struktur státní správy. RASES se od té doby soustředí především na 
monitorování prací na střednědobých koncepcích. Další překážku zdárného působení RASES spatřuje Potůček 
(2004) v nízkém zájmu ze strany vlastních předsedů, jimiž byli ministři Mertlík a Grégr. Ve výsledku se tak: 
 

„‚Klasický‘, a také zpravidla jediným, produktem strategického plánování 

tohoto období se stal ‘strategický dokument‘, který byl brán svými zadavateli i 

zpracovateli vážně jen potud, pokud zachycoval jejich bezprostřední (krátkodobé) 

zájmy a který se – víceméně záměrné - nesnažil vnést řád ani do vztahu vůči 

dokumentu nadřazeným cílům, ani do implementace záměrů prostřednictvím 

nástrojů běžné hospodářské a sociální politiky.“  

        Přikryl (2005, s. 4) 
Přikryl rovněž varuje před „postupnou byrokratizací tvorby koncepčních dokumentů“, která se projevovala ve 
stále se zmenšující vůli otevírat proces přípravy těchto dokumentů externím expertům. Dokumenty koncepční 
povahy se pak čím dál tím více připravovaly „pod pokličkou“ v kuchyních jednotlivých resortů, což je praxe, 
která žel v řadě případů přetrvává dodnes. 
Poslední, současné období, je podle Přikryla (2005, s. 5) charakterizováno „konfusním přístupem k chápání 
povahy společenských cílů“. V některých případech jsou společenské cíle identifikovány na základě expertních 
analýz, jindy jde o průsečíky politických tlaků (Přikryl jako příklad uvádí současné snahy o nalezení 
kompromisního přístupu k důchodové reformě) a jindy jsou společenské cíle odvozovány z ideologických 
základů, toho času sociálně-demokratických. Objevují se snahy o vytvoření komplexních strategií, jmenovitě 
Strategie udržitelného růstu a Strategie hospodářského rozvoje, ovšem již vztah mezi těmito dvěma dokumenty, 
jenž se oba tváří být svým způsobem na vrcholu hierarchie vládních strategií, je problematický. Bez ohledu na 
kvalitu se obě strategie navíc zdají být „hotové“ tím, že jsou schváleny vládou a jejich implementaci již mnoho 
pozornosti a úsilí věnováno není. Postupný odklon od principů strategického vládnutí je vysledovatelný i ve 
vládních prohlášeních. Zatímco Špidlova vláda se ještě otevřeně hlásí k myšlence udržitelného rozvoje, a tím, 



jak podotýká Přikryl (2005, s.  9), de facto deklaruje „… potřebu koordinovat aktivity soukromého a veřejného 
sektoru ve jménu dlouhodobého cíle, v prohlášení vlády Grossovy a Paroubkovy se setkáváme již jen s verbální 
deklarací ‚urychlení hospodářského růstu‘. “ 
Přikryl spatřuje v každém z těchto období určité poselství, které je třeba mít na paměti při úvahách o posilování 
strategické dimenze vládnutí i dnes: 
Poselstvím prvních polistopadových let zůstává především potřeba dialogu o společenských cílech rozvoje. 
Konkrétní podoba tohoto dialogu je však problematicky uchopitelná. Jak by měla být společnost angažována do 
hledání celospolečenských cílů nad rámec volebního mechanismu zůstává otázkou. 
Postoj liberálně naladěných vlád V. Klause zanechal podle Přikryla (2005, s. 4) ve vztahu ke strategickému 
plánování trvale platnou otázku, „… zda a do jaké míry existence politických ideologií znemožňuje formulaci 
konsensuálního (jednotného) stromu společenských cílů.“ V praktické rovině se tento problém projevuje ve 
v dřívějších kapitolách zmíněné problematice vtahu mezi politickou a správní, potažmo expertní úrovní.  
I pozitivnější přístup Zemanovy vlády zanechává ve vztahu ke strategickému plánování a řízení stále platný 
odkaz a tím je zkušenost s RASES, jenž odhalila limity expertního plánování, „které právě pro volbu priorit a 
jejich koordinovanou implementaci do společenské reality nedisponuje žádnými nástroji.“                  
(Přikryl, 2005, s. 5). 
Rovněž současný stav přináší své poselství a tím je především potřeba definování role strategického plánování a 
řízení v našich podmínkách. Současná doba klade na vlády a jejich výkon značné nároky a správně uchopené 
strategické řízení může být nástrojem k předcházení i řešení mnoha problémových situací. 
Jak jsme uvedli již dříve, podmínky pro posilování strategické dimenze vládnutí jsou dány souborem faktorů, 
z nichž vedle klíčové politické vůle hraje roli rovněž obecné naladění společnosti k principům strategického 
myšlení. Přehled klíčových faktorů pro uplatnění strategické dimenze vládnutí uvádí Potůček (2004), který 
hodnotí podmínky pro uplatnění strategického řízení za jednotlivých polistopadových vlád na základě 6-ti 
kritérií. Na prvním místě uvádí autor politickou podporu, která s výjimkou Zemanovy vlády nebyla nijak 
výrazná. Dalším kriteriem je stabilita vlády a její schopnost činit strategická rozhodnutí. V této souvislosti lze 
upozornit na problematičnost posilování strategické dimenze vládnutí v posledním volebním období (2002 – 
2006), kdy se v čele vlády vystřídali tři premiéři. Jako třetí kritérium je uvedeno povědomí občanské i odborné 
veřejnosti o potřebnosti strategického řízení a ochota participovat na strategických procesech. S výjimkou 
prvních porevolučních let hodnotí autor postoj odborné i občanské veřejnosti ke strategickému řízení jako 
„rezervovaný“ a „rozpolcený“. Čtvrtým kritériem je po existence „tvořivých poznávacích kapacit orientovaných 
na zkoumání budoucnosti“, kam Potůček (2004, s. 10) zařazuje vedle Občanské futurologické společnosti a 
Centra pro ekonomické a sociální strategie. Posledním kritériem je „Existence špičkového ‚mozkového centra‘ 
pro strategické řízení na úrovni vlády“(tamtéž), které nebylo zřízeno za žádné z dosavadních polistopadových 
vlád.  

 Posilování strategické dimenze rozpočtového procesu v ČR – 

výsledky se nesledují 

Chápání rozpočtu jako nástroje k prohlubování strategické dimenze vládnutí nemá, podobně jako pojetí popsané 
výše, v ČR velkou tradici. Obdobně jako strategické plánování i nástroje posilování strategického aspektu 
rozpočtu, totiž víceleté a výkonové rozpočtování, hledají zřetelnou a kontinuální politickou podporu jen obtížně. 
Z jistého pohledu je však zavádění těchto metod do rozpočtového procesu oproti strategickému plánování a 
řízení ve výhodě – zatímco pojmy strategické plánování a řízení se užívají k označení řady různorodých jevů a 
úsilí k jejich zavádění tak musí vždy předcházet poměrně náročná explanace a hledání konkrétní podoby 
strategického řízení a plánování aplikovatelné v místních podmínkách. Víceleté a výkonové rozpočtování jsou 
naproti tomu zcela jasné termíny, označující ostře definovanou skupinu metod. Při jejich prosazování se tak lze 
nejen snáze opřít o odbornou literaturu, ale snazší je i odkaz na konkrétní zahraniční zkušenosti, které jsou 
vesměs pozitivní. Paradoxně prospěšný pro zavádění těchto metod je rovněž problematických stav našich 
veřejných rozpočtů, který naléhavě volá po hluboké reformě. Jaká je však současná situace na poli strategické 
dimenze rozpočtů v ČR? 
Současnou podobu rozpočtového procesu upravuje Zákon o rozpočtových pravidlech (č. 218/2000 sb.). 
Z hlediska strategické dimenze rozpočtu je podstatný paragraf 4, který stanovuje, že: 

 



„Zároveň s návrhem státního rozpočtu se zpracovává střednědobý výhled, 

který obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na 

jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž 

se tyto příjmy a výdaje očekávají a plánují...“ 

 

Zákon dále upravuje, že tento výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na který 
je předkládán státní rozpočet. Jakkoli jde z hlediska strategické dimenze rozpočtu o krok vpřed oproti 
předchozímu stavu, není to zdaleka krok dostatečný. Ministerstvo financí (2003, s. 57)  hodnotí střednědobý 
výhled jako „jakýsi modelový scénář, s nímž je nakládáno spíše jako s informativním dokumentem.“ 
Ve věci výkonového rozpočtování je současná situace ještě méně radostná a ČR v tomto ohledu evidentně 
zaostává ze většinou zemí EU. Plnění rozpočtu sleduje v dnešních podmínkách pouze tok peněz, systémově se v 
praxi nesledují výsledky, cíle ani kvalita poskytovaných veřejných služeb a pokud, tak bez návaznosti na 
rozpočtový proces. V manažerské mluvě bychom mohli říct, že z hlediska plnění rozpočtu se kontroluje, zda se 
věci dělají správně (tj. podle pravidel), nesleduje se však, zda se dělají správné věci. Situace, kdy příděl 
prostředků z veřejných rozpočtů není navázán na cíle, výstupy a výsledky,  samozřejmě vyhovuje byrokratickým 
strukturám. Zodpovědná vláda a správa by však měla v maximální možné míře usilovat o změnu stávající 
filozofie, neboť jde o klíčový faktor ve vztahu ke kvalitě výkonu veřejné správy jako celku.  
Prostor pro zásadní změnu k lepšímu byl otevřen v rámci Koncepce reformy veřejných rozpočtů, zpracované 
Ministerstvem financí (MF) v roce 2003. Tato koncepce obsahuje kromě návrhů opatření pro konsolidaci 
veřejných rozpočtů rovněž návrhy na komplexní zkvalitnění systému tvorby rozpočtu, včetně postupů pro 
posílení strategické dimenze rozpočtu, tedy výkonového a víceletého rozpočtování. Víceleté rozpočtování 
realizované formou fiskálního cílení a střednědobého výdajového rámce má podle MF za cíl zavázat vládu:  

„…dodržet ve střednědobém období stanovenou trajektorii vývoje 

výsledku hospodaření (schodku/přebytku) veřejných rozpočtů (resp. státního 

rozpočtu a státních mimorozpočtových fondů)…. Smyslem zavedení závazných 

střednědobých výdajových rámců a povinnosti vlády definovat fiskální cíl je vrátit 

úvahy o udržitelném a zdravém vývoji veřejných financí do centra pozornosti 

politiků. Doposud se vlády zabývaly pouze dílčími politikami na úrovni 

jednotlivých resortů a nevěnovaly odpovídající pozornost tomu, jaké dopady 

budou mít tyto dílčí politiky na celkové zdraví veřejných financí.“ 

     Ministerstvo financí (2003, s. 20) 

Jinými slovy, cílem těchto snah je přimět vládu přemýšlet a jednat strategicky, 

v dlouhodobém horizontu. Ve vztahu k rozpočtovému procesu je tlak na posílení strategické 

dimenze kromě obecného socio-ekonomického vývoje způsobován mj. dvěma faktory. 

Prvním z nich je požadavek Evropské komise realizovat tzv. Konvergenční program. Ten 

představuje dlouhodobý plán konsolidace veřejných rozpočtů tak, aby byla k určitému datu 

plněna maastrichtská konvergenční kritéria a nutí tím vládu provádět dlouhodobou fiskální 

rozvahu. Dalším faktorem, svědčícím ve prospěch zavedení aspektů víceletého rozpočtování, 

je zásadní podíl mandatorních a kvazi-mandatorních výdajů na struktuře rozpočtu. MF v této 

souvislosti uvádí, že v době, kdy je rozpočet sestavován, je rozhodnuto o 90 – 95 % 

celkových výdajů, což zásadně omezuje prostor pro manévrování. Finančně náročné 



programy je tak v těchto podmínkách nezbytné rozložit do několika let, přičemž neexistence 

alespoň do určité míry závazných rozpočtových rámců neposkytuje správcům jednotlivých 

kapitol jistotu financování víceletého projektu po celou dobu jeho trvání. Jak uvádí 

Ministerstvo financí (2003, s. 22):  

 

„Závazné střednědobé výdajové rámce představují nástroj, jak přesunout 

těžiště z každoročního neefektivního vyjednávání o rozpočtu do koncepční víceleté 

roviny. … Stanovení povinnosti vlády prezentovat střednědobé fiskální cíle a 

z nich vyplývající střednědobé výdajové rámce je hlavním systémovým pilířem 

reformy veřejných rozpočtů ČR.“ 

  

V Koncepci reformy veřejných rozpočtů (Ministerstvo financí, 2003) je rovněž věnován prostor výkonově 
orientovanému rozpočtování, které by podle představ MF mělo poskytnout větší pravomoci manažerům 
jednotlivých programů a zároveň je učinit odpovědné za výsledky, výstupy a efekty poskytovaných služeb. 
Formování výkonnostních ukazatelů samo o sobě předpokládá stanovení cílů. Ačkoli MF nehovoří o 
strategickém plánu explicitně, jak činí např. GPRA, uvádí, že: „V principu výkonnostního cílení je běžné takové 
ukazatele plánovat (cílit) dopředu…“ (Ministerstvo financí 2003, s. 63). Podobně se v předchozím citátu hovoří 
o koncepční rovině, do níž je třeba posunout rozpočtový proces. Z hlediska strategické dimenze vládnutí je pak 
vedle ustavení RASES nutno hodnotit záměr koncepce jako patrně nejvýznamnější polistopadový počin v ČR. 
Koncepce byla schválena usnesením vlády ČR č. 624/2003. Ačkoli se v tomto usnesení ukládá ministru financí 
úkol: 
 

„zpracovat a vládě do 30. září 2003 předložit návrh novelizace zákona č. 

218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, který bude zahrnovat principy fiskálního 

cílení a stanovení střednědobých výdajových rámců vlády, povinnost 

organizačních složek státu předkládat výroční zprávy o své činnosti podle 

jednotných pravidel, principy výkonnostního rozpočtování a provádění 

pravidelného vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti činnosti ze 

strany správců rozpočtových kapitol a ostatních správců rozpočtových 

prostředků, který bude dále obsahovat přesný věcný obsah a časový 

harmonogram přípravy návrhů státních rozpočtů České republiky a 

střednědobých rozpočtových výhledů…“ 

 

a tedy fakticky realizovat záměr koncepce, vláda následně aktivity v této oblasti 

oslabila a příslušné změny v zákoně o rozpočtových pravidlech dodnes zapracovány nejsou.  

Kroky směrem k modernizaci rozpočtového procesu jsou konány rovněž v rámci projektu E3 Reformy ústřední 
státní správy40, který se zabývá problematikou sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě 
s důrazem na kontrolu finanční. V jeho rámci byla zpracována Koncepce kontrolního systému v ČR se 
zaměřením na finanční kontrolu. Jejím cílem je „posílit transparentnost, otevřenost, hospodárnost, efektivnost a 

                                                           
40 Schválené vládním usnesením č. 237/2004 



účelnost využívání veřejných zdrojů při zajišťování veřejných služeb ČR“ (s. 10) Koncepce s souvislosti se 
slabými stránkami současného systému kontrol, stejně jako v souvislosti se svými cíli, hovoří o potřebě 
soustředit kontrolu na sledování výstupů a výsledků činností financovaných z veřejných prostředků.  
Obě výše citované koncepce se tak shodují, že je třeba modernizovat rozpočtový proces, zvýšit efektivitu 
vynakládaných prostředků a obrátit pozornost od sledování finančních toků ke sledování výsledků a efektů. 
Pokud však chceme sledovat plnění cílů a výsledky, musí být tyto cíle a výsledky z logiky věci stanoveny 
předem. V souvislosti s navrhovaným zavedením víceletého fiskálního cílení pak musí být stanoveny předem 
v horizontu více let. Ačkoli ani jedna z koncepcí tak nehovoří o nutnosti sestavovat resortní strategie přímo, obě 
implicitně předpokládají jejich existenci. Resortní strategie, ve smyslu strategie pro konkrétní ministerstvo či 
úřad, však v našich podmínkách nejsou standardně sestavovány. Formulují se strategie a koncepce pro jednotlivé 
oblasti, z nichž některé pokrývají oblasti značného rozsahu (např. Státní energetická koncepce, Bezpečnostní 
strategie České republiky), jiné se soustředí na oblast poměrně úzkou (např. Koncepce zahájení digitálního 
televizního vysílání v ČR pro roky 2004-2006, Národní strategie protidrogové politiky). Standardně však 
neexistuje např. strategie Ministerstva obrany nebo Ministerstva práce a sociálních věcí jakožto úřadu. Rozpočet 
však nesleduje agendy, nýbrž právě instituce. Absence ministerských strategií se při prosazování výkonového 
rozpočtování může ukázat jako zásadní problém, neboť při neexistenci strategie bude hledání cílů a  následné 
stanovování výkonových indikátorů nanejvýš problematické. Situaci, kdy metriky pro měření výkonu sestavuje 
centrální správce rozpočtu při neexistenci dlouhodobých cílů jednotlivých ministerstev a bez účasti resortů, si 
sice představit lze, nicméně s ní značně roste pravděpodobnost, že stanovené ukazatele nebudou mít vazbu na 
reálné efekty vládních politik.  

Zavádění strategického řízení na úrovni resortů – první a poslední 

krok 

Jak víme z předchozích kapitol, první krok k formulaci strategie na úrovni organizace, a to bez ohledu na to, zda 
se pohybujeme ve veřejném či soukromém sektoru, je, vedle analýz vnějšího a vnitřního prostřední, identifikace 
poslání organizace. Ptáme-li se po poslání orgánů ústřední státní správy v našich podmínkách, býváme nejčastěji, 
a nutno dodat nesprávně, odkazováni na zákon č. 2/1969 sb., O zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy, pro který se vžilo označení kompetenční zákon. Jak napovídá již rok vydání tohoto předpisu, 
nejde, ani přes četné novelizace, o normu nikterak pokrokovou. Zákon totiž nestanovuje poslání (tedy 
identifikaci důvodu existence toho kterého úřadu, jejich rasion d´etre, jejich odpovědnost za hodnoty ve 
společnosti), nýbrž vymezuje oblast jejich působnosti, aniž by stanovoval cíle či vize těchto úřadů. Pouhé 
vymezení oblasti působnosti přitom nemůže sloužit jako základna pro stanovení globálních obecných, ani 
konkrétních cílů, tedy ani pro formulaci strategie.  
O změnu v této oblasti rovněž usilovala reforma ústřední státní správy, skrze svůj projekt A1, jehož cílem bylo 
právě identifikování poslání a cílů jednotlivých správních úřadů.  
Již samotný průběh projektu ukázal, nakolik obtížné je přimět resorty ke změně myšlení, když řada úřadů 
chápala příslušnou, k resortu se vztahující pasáž kompetenčního zákona, za své poslání. U většiny úřadů se 
nakonec podařilo poslání identifikovat a zformulovat. Identifikace poslání měla být prvním vstupem ke 
zmapování procesů v ústřední státní správě. Rozhodnutí o následném postupu v podobě obligatorního provedení 
procesních auditů však vláda odložila. 
Z praktického hlediska je identifikace poslání úřadu rovněž klíčovou podmínkou pro realizaci strategického 
řízení na úrovni resortu. Rozložení poslání do cílů a úkolů, ať již metodou Balanced scorecard (BSC), či pomocí 
jiného nástroje, představuje až následný krok. Ačkoli záměr projektu nesměřoval k podpoře tvorby resortních 
strategií primárně, bylo by možné a vhodné na jeho výstupy v tomto ohledu navázat. 
Tlak na zavádění strategického řízení na resorty rovněž pramení z potřeby racionalizace činnosti orgánů státní 
správy.  Pokusy o zavádění moderních metod řízení výkonu, např. pilotní projekt BSC realizovaný na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci twinigového projektu Phare v roce 2002, zůstávají spíše ojedinělé a 
jejich přínos vázne na mělké politické podpoře. Jedním z ojedinělých příkladů zdárně dokončené, a tedy 
probíhající, aplikace BSC je Český statistický úřad. Nakolik BCS pomohlo zlepšit fungování úřadu by bylo 



možné říci až na základě hlubší analýzy, nicméně naformulované poslání, vize a strategické cíle dávají 
uživatelům zřetelný obraz o směřování, záměrech ČSÚ, jak se lze přesvědčit na webových stránkách úřadu.41 

Varianty posílení a zefektivnění tvorby celostátních strategií  

Variant posílení strategické dimenze vládnutí se v návaznosti na různorodá teoretická východiska nabízí celá 
řada. Pokusme se však zhodnotit reálné možnosti v současné době probíhajících procesů. Okno příležitosti k 
systematickému zkvalitnění strategického procesu se otevřelo v rámci reformy ústřední státní správy, schválené 
usnesením vlády č. 237 z roku 2004, konkrétně v rámci jejího projektu B1 Efektivní horizontální komunikace a 
podpora tvorby celostátních strategií.42 Zadání projektu B1, je spíše obecného rázu a při definici výstupu 
projektu hovoří v souvislosti se strategiemi pouze o systému pro podporu tvorby celostátních strategií a 
průřezových řešení, aniž by jej blíže specifikovalo. To na jednu stranu dává projektu dostatečnou flexibilitu, na 
druhou stranu však takové zadání neposkytuje příliš vodítek. V první řadě je tedy třeba ujasnit, co se rozumí pod 
pojmem „celostátní strategie a průřezová řešení“, které má projekt podporovat. Za celostátní lze označovat jak 
strategie vázané na jednotlivé resorty, tak strategie vázané na oblasti. Projekt samozřejmě může být cílen na oba 
tyto druhy. V případě strategií vázaných na oblasti je dále třeba rozhodnout, o jaké úrovni strategií hovoříme. 
Půjde o strategie zaměřené na konkrétní oblasti, např. strategie pro nakládání s odpady, nebo o komplexní 
strategii ve smyslu strategického plánu jek jej popisuje kapitola 7.3? Jiný postup tak budeme volit, pokud bude 
naší prioritou zajištění dlouhodobé dimenze politik, jiným opatřením dáme přednost v případě, že naším 
záměrem je prioritně zefektivnit plnění vládních úkolů a zajistit kontrolovatelnost služeb poskytovaných za 
veřejné prostředky.  
Pod poměrně obecným pojem podpora tvorby celostátních strategií a průřezových řešení si tedy lze představit: 
 

1) Vybudování institucionálních kapacit, jejichž cílem je a) metodické vedení resortů při formulaci 

strategií b) tvorba strategií, ať již pro průřezové agendy, nebo vypracovávání komplexních 

strategií pro vládu, c) kontrola plnění strategie. 

 
2) Vytvoření systému tvorby resortních, ministerských strategií včetně jejich případného napojení 

na rozpočtový proces. 

První z variant se autorovi této studie jeví jako bližší uvedenému termínu, proto jí bude věnována větší 
pozornost. Přesto je třeba poukázat na vazbu mezi výkonovým rozpočtováním a tvorbou strategií, resp. na vazbu 
mezi projektem E3, zabývajícím se kontrolou ve státní správě, a projektem B1 reformy ústřední státní správy. 
Na následujících stránkách posoudíme obě varianty z hlediska jejich možných přínosů, administrativní 
a technické náročnosti a úskalí jejich implementace. Pokusíme se poukázat na slabá a silná místa jednotlivých 
variant a shrnout podmínky pro jejich úspěšné fungování.  

Strategické centrum při Úřadu vlády  

Jak víme z kapitoly 7.4, jednou z možností jak posílit strategickou dimenzi vládnutí představuje vybudování 
strategického „mozku“ poblíž centra vládnutí, tj. v našich podmínkách Úřadu vlády, s případnou vazbou na 
obdobné struktury při jednotlivých resortech. Toto řešení se ukazuje jako vhodné pokud je naším záměrem: 

i) zkvalitnit stávající praxi tvorby strategií, tj. vytváření strategií pro oblasti spíše než pro organizace, 

ii) vytvořit institucionální kapacity pro monitorování implementace a dopadu strategií, 

iii) nahradit stávající systém pracovních poradních orgánů vlády, 

iv) posílit dlouhodobou perspektivu politických opatření. 

                                                           
41 viz http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mise_vize_strategicke_cile_a_podcile cit. 20.4.2006 
42 pro podrobný přehled struktury projektů a klíčových východisek reformy viz. www.reforma.vlada.cz 



Tento záměr reaguje na neduhy současné praxe tvorby strategických dokumentů, které shrnuje následující box: 



Box 1. 

Slabá místa současné praxe vládních strategií  

• Neexistuje jednotná metodika a terminologie => strategické materiály používají nesourodou terminologii již 

ve svých názvech, pokrývají nesouměrné oblasti a mají rozdílnou úroveň 

• Neexistuje mechanismus sledování implementace a výsledků strategií => strategický proces je redukován na 

přípravu dokumentu, strategie zůstávají na papíře 

• Příprava materiálů strategické a koncepční povahy není centrálně monitorována a koordinována => 

vznikají duplicity a překryvy 

• Neexistuje centrum, kde by se uchovávaly a rozvíjely dovednosti tvorby strategií ve státní správě => nelze 

kultivovat strategický potenciál 

• Neexistuje instituce střežící dlouhodobý horizont realizovaných politik => vláda nemá k dispozici 

přesvědčivé a veřejností uznávané argumenty pro provádění nepopulárních opatření v zájmu budoucnosti 

 
Pokud bychom provedli rešerši vládou schválených dokumentů nesoucích ve svém názvu pojem strategie či 
koncepce, zjistili bychom, že tyto pojmy jsou používány pro naprosto nesouřadné dokumenty rozličného obsahu, 
záběru i kvality. Prvním krokem ke zlepšení tvorby strategií a založení strategického centra by tak bylo 
sjednocení terminologie, tj. určení jasných kritérií rozlišení mezi koncepcí, strategií, akčním plánem atd., a 
následné uspořádání hierarchické struktury materiálů strategické a koncepční povahy.43 Ve svém dalším 
fungování by takové centrum bylo garantem špičkové kvality vládních strategií a dohlíželo by na jejich 
následnou implementaci. 

Institucionální zajištění 

Navrhované centrum si v našich podmínkách lze představit jako útvar fungující při Úřadu vlády. Konkrétní 
začlenění do hierarchie a struktury Úřadu není esenciální, pracovně budeme o tomto útvaru uvažovat jako o 
odboru. Ten by byl dále strukturován na tři oddělení – Oddělení metodického vedení sektorových strategií, 
Oddělení tvorby průřezových strategií a Oddělení monitorování implementace a dopadů vládních strategií. 
Oddělení metodického vedení sektorových strategií by, jak již napovídá jeho název, dohlíželo především na 
metodickou stránku tvorby strategií v současném pojetí. Lze si tak představit, že pokud by některé ministerstvo 
zpracovávalo vlastními kapacitami strategii pro určitou oblast, která nesporně spadá do jeho gesce, pracovník 
tohoto oddělení by byl k procesu přizván aby dohlížel, že strategie je po metodické stránce dobře připravována 
(viz např. kritéria dobré strategie na straně 47), a že je konzistentní s ostatními materiály strategické povahy. 
V této souvislosti se samozřejmě objevuje otázka, nakolik by byla doporučení a závěry takového oddělení pro 
daný resort závazná a nakolik by byla pouze poradního charakteru. Vhodným řešením by bylo, kdyby toto 
oddělení podávalo připomínky ke všem materiálům strategického a koncepčního charakteru předkládaným 
vládě. Předkladatelé tohoto druhu materiálů by byli zainteresováni na angažování tohoto oddělení do procesu 
přípravy strategie tak, aby předešli jeho případnému negativnímu stanovisku při předkládání samotného 
materiálu. V opačném případě, tedy v situaci, kdy by byla doporučení tohoto oddělení při tvorbě materiálu 
zohledněna a strategie či koncepce by splňovala přísná kritéria špičkového materiálu, by oddělení mohlo vládě 
poskytnou garanci metodické správnosti předkládaného materiálu a tím výrazně zvýšit naději na jeho schválení. 

                                                           
43 V této souvislosti nelze projektu B1 doporučit nic jiného, než začít terminologii budovat na zelené 

louce. V odborné literatuře souměrné autority lze nalézt opačné výklady terminologie. Někdy je koncepce 

chápána pojem širší než strategie, jindy naopak. Neexistuje konsensus, ani převládající proud. Autor této studie 

tak doporučuje vyjít ze etymologické podstaty slov.   



Přínosem této praxe by rovněž byla identifikace duplicit. Oddělení, resp. Odbor, by vyhotovovalo pravidelné 
přehledy připravovaných strategií v jehož rámci by poukazovalo na možné překryvy. 
Jak opět napovídá název, Oddělení tvorby průřezových strategií by vláda využívala v situaci, kdy se objevuje 
problém průřezového charakteru, tedy téma nezařaditelné pod jeden konkrétní resort. V současné době se v 
takové situaci obvykle zakládá rada vlády. Těmto radám však často chybí metodické znalosti a zkušenosti 
potřebné k tvorbě kvalitních průřezových strategií. Nemluvě o skutečnosti, že řada z nich po vypracování 
materiálu, za jehož účelem byly sestaveny, nezaniká, nýbrž působí dál, jakkoli jde většinou o působení poněkud 
mlhavých obrysů. Oddělení tvorby průřezových strategií by tento nevyhovující mechanismus mohlo nahradit – 
v případě vynoření průřezového či komplexního problému by byl pod vedením tohoto oddělení sestaven 
projektový tým ze zástupců dotčených resortů, expertů i dalších aktérů. Tento tým by pod kvalitním metodickým 
vedením zanalyzoval příslušnou oblast, zhodnotil a navrhl varianty řešení a zformuloval příslušný strategický 
materiál. Bohatou inspiraci pro strukturu a fungování takovéhoto útvaru lze nalézt v podobě britské Strategické 
jednoty předsedy vlády (Prime Minister’s Strategy Unit)44. 
V okamžiku schválení materiálu koncepční či strategické povahy vládou by dohled nad jeho implementací a 
dopady přebíralo Oddělení monitorování implementace a dopadů vládních strategií. Jeho poslání by bylo jasné – 
dohlížet, aby přijaté strategie byly uváděny v život a nezůstávaly pouze na papíře. Oddělení by tak plnilo úlohy 
strategické kontroly ve smyslu Strategického čtyř-faktorového modelu popsaného v kapitole 6.1. Monitorováno 
by bylo jednak plnění strategie (vnitřní komponenta strategické kontroly), a pak její faktický dopad  (vnější 
komponenta strategické kontroly). Celý Odbor, jak je pospaný v tabulce 2, by pochopitelně tvořil synergický 
celek – oddělení podílející se na přípravě strategií by dohlížela, aby materiály obsahovaly adresné úkoly, cíle, 
kritéria a indikátory, podle nichž je možné jednoznačně určit, zda jsou strategie naplňovány po formální stránce 
a zda toto naplňování přináší požadované efekty. Tyto indikátory by pak poslední jmenované oddělení sledovalo 
a o průběhu plnění a úspěšnosti strategie by informovalo jejího gestora45 a vládu.  
Přínosem takového přístupu je mimo jiné uchovávání a rozvíjení dovedností tvorby strategií ve státní správě. 
Současná situace, kdy podobné centrum neexistuje, vede praxi sestavování ad hoc týmů, které po vypracování 
příslušného dokumentu mizí včetně svých vedoucích, aniž by existovala struktura uchovávající nabyté 
zkušenosti s náročným procesem přípravy strategie pro další využití. Jako příklad této praxe bychom mohli uvést 
Strategii hospodářské růstu, jejíž realizační tým po vypracování dokumentu opustil státní sféru i spolu 
s nabytými zkušenostmi. V takových podmínkách nemůže dojít ke kultivaci a rozvíjení strategického potenciálu. 

Tabulka 2. Struktura a funkce Odboru pro vládní strategie 

Instituce  Poslání  Funkce 
Oddělení metodického vedení 
sektorových strategií  

Zajistit, aby strategie 
vytvářené orgány ústřední 
státní správy měly špičkovou 
úroveň 

• Metodické vedení strategií 
zpracovávaných na jednotlivých 
ministerstvech 
• „Známkování“ 
metodologické správnosti 
materiálů strategické a koncepční 
povahy předkládaných vládě na 
základě stanovených kritérií 

Oddělení tvorby průřezových 
koncepcí 

Zajistit tvorbu špičkových 
strategií pro průřezová 
témata 

• Tvorba průřezových 
strategií formou projektového 
řízení 

Oddělení monitorování 
implementace a dopadů 
vládních strategií 

Zajistit, aby schválené 
strategie byly úspěšně 
implementovány 

• Monitorování plnění úkolů 
a cílů stanovených ve schválených 
strategiích 
• Monitorování dopadů 
realizovaných strategií 
• Podávání podnětů k 

                                                           
44 Blíže o činnosti tohoto útvaru viz Cabinet Office 2004a. 
45 V případě průřezových strategií vypracovaných v rámci Odboru by gestorem strategie byl vedoucí 

příslušného projektu, který by v případě nutnosti modifikace strategie znovu sestavil projektový tým nebo jeho 

část. 



modifikaci strategie v případě 
identifikace problému 
• Podávání zpráv o plnění 
úkolu stanovených strategiemi a 
dopadech realizovaných opatření 
vládě 

Odbor pro vládní strategie Zajistit špičkovou kvalitu 
strategií vytvářených 
v ústřední státní správě a 
jejich zdárnou implementaci 

• Řízení a koordinace 
činností jednotlivých oddělení  
• Vypracovávání přehledů 
zpracovávaných strategií za 
účelem eliminace duplicit a 
zajištění koordinace 

 
 
Vhodným, ale nikoli nezbytným doplňkem takto navrhované struktury by byla instituce vědeckého charakteru, 
postavená mimo mocenské struktury. Praktickou inspiraci pro fungování takové instituce lze hledat 
v nizozemské Vědecké radě pro vládní politiku (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - WRR). 
WRR funguje jako nezávislý think tank pro vládní politiku. V centru jejího zájmu je zkoumání budoucího vývoje 
v návaznosti na vládní politiky. Jak se uvádí na webových stránkách rady46: 
 

„Oblasti politik jako zdravotní péče, doprava a komunikace nebo 

vzdělávání volají po rozhodnutích, která ovlivní tvář společnosti na dekády 

dopředu. Taková rozhodnutí vyžadují vyvážený obraz budoucnosti. Proto Rada 

usiluje o odhalení nových problémů, analýzu exitujících problémů a jejich řešení 

k načrtnutí nových perspektiv a možných řešení vládních politik. Poukazováním 

na nejistoty a důsledky různých variant řešení  může být zvýšena kvalita 

rozhodování.“ 

 
WRR pracuje i na základě poptávky ze strany vlády, v zásadě však témata svého zkoumání volí sama. Rada 
poskytuje objektivní, vědecky podloženou analýzu vládních politik a vzhledem ke své orientaci na dlouhodobý 
horizont nemusí vždy zastávat současnou vládní politickou linii. Prakticky pak Rada působí skrze tzv. Zprávy 
vládě, které mají řadu funkcí od upozorňování na nové, či v budoucnu vyvstávající problémy, až po konkrétní 
návrhy řešení současných otázek. Organizačně Rada funguje formou projektového řízení. Na základě 
identifikace problému, či zakázky vlády, je členem Rady sestaven projektový tým z odborníků na danou oblast. 
Po vypracování Zprávy je tým rozpuštěn. Tento styl práce umožňuje Radě podávat špičkové a vysoce ceněné 
výkony při pouhých sedmi stálých členech. Přestože doporučení Rady nejsou závazná, mají poměrně značný 
vliv, neboť díky vysoké prestiži, kterou Rada požívá, vytváří na vládu nemalý mediální tlak. Rada tak slouží jako 
„hlídací pes“ dlouhodobé perspektivy vládních politik. Svými zprávami nutí vládu věnovat pozornost i palčivým, 
nepopulárním otázkám. Na druhé straně s podporou doporučení této Rady se vládám nepopulární opatření snáze 
vysvětlují voličům. 
Fungování takovéto instituce si lze i bez větších modifikací představit i v podmínkách České republiky. Vědecká 
rada pro vládní politiky by pak společně s Odborem pro vládní strategie tvořila základ „strategického mozku“ 
centrální vlády. Odbor pro vládní strategie by pracoval výhradně na zakázku vlády, v jeho kompetencích by 
nebylo volit, jaké strategie má vláda zpracovávat, nýbrž zajistit, aby zvolené strategie byly připraveny na 
špičkové odborné úrovni a následně realizovány. Tím by se do značné míry eliminovala otázka angažovanosti 
odboru na volbě politických cílů a priorit - jeho činnost by byla v rovině čistě odborné a přísně apolitické.  Rada 
pro vládní politiku by naopak identifikovala klíčová témata a střežila dlouhodobý horizont vývoje společnosti. 
Její doporučení by sice byla pro vládu nezávazná, ale vytvářela by značný tlak na zohledňování dlouhodobé 
perspektivy a zároveň dávala vládě silné argumenty pro realizaci nepopulárních opatření směrem k voličům. 

                                                           
46 http://www.wrr.nl/english/content.jsp?objectid=2831, cit.: 10.11. 2005 



Podmínky zdárné implementace varianty 

Alfou i omegou zdárné implementace tohoto řešení je silná,  jasně deklarovaná a kontinuální politická vůle 
zlepšit strategickou dimenzi vládnutí a výkon stání správy. Začlenění Odboru pro vládní strategie do struktur 
Úřadu vlády předpokládá posílení v současné době probíhajícího přehodnocování role a poslání  této instituce. 
Studie Role úřadů vlád ve vybraných zemích OECD – Analýza modelů koordinace ústřední státní správy 
(Sedláček, 2005) identifikovala dvě odlišná pojetí role úřadu vlády, resp. jeho ekvivalentů: administrativní a 
koordinační. Zatímco v rámci administrativního modelu úřadu vlády zajišťuje tato instituce především 
administrativní servis vládě, v rámci koordinačního modelu je tento úřad pojímán jako vrcholný koordinační 
orgán ústřední státní správy, dbající na koherenci sektorových i průřezových vládních politik.  Studie tak 
identifikovala současný trend, jímž je: 
 

„posilování role a především koordinačních funkcí úřadů vlád v řadě 

vyspělých i tranzitivních zemí.… příklon ke koordinačnímu modelu úřadu vlády je 

patrný jak z praxe řady vyspělých zemí OECD, tak z doporučení významných 

mezinárodních institucí.“ 

      Sedláček (2005, s. 63)  

Příklon k tomuto modelu úřadu vlády je odpovědí na množící se průřezová témata a obecnou rostoucí  
komplexnost úkolů státní správy, neboť spolu s rostoucími nároky výrazně stoupá potřeba koordinace 
jednotlivých subjektů státní správy. V podmínkách ČR se pod tlakem vnějších okolností začíná tento trend 
rovněž projevovat, ačkoli jde spíše o vedlejší produkt přijatých rozhodnutí než o vědomý záměr. Úřad vlády ČR 
tak dnes fakticky koordinuje řadu průřezových agend, z nichž některé představují klíčové procesy ovlivňující 
státní správu jako celek. I přesto by myšlenka metodické koordinace a monitorování implementace strategií 
z Úřadu vlády mohla narazit na odpor resortů horlivě střežících své agendy. Zavádění tohoto řešení by od 
počátku mělo být vedeno v duchu přátelské spolupráce, odbor by při formulaci strategií poskytoval resortům 
pomocnou ruku v podobě odborného servisu, a nikoli učitelský dozor.  
Neméně nutnou podmínkou pro úspěšné fungování navrhovaného řešení je ovšem existence špičkových 
profesionálů, schopných odborně zajistit chod výše popsaných institucí. Jak výše popsaný Odbor, tak Rada si 
kladou nesmírné nároky na odbornou i osobní kvalitu svého personálu. 
Přestože řešení si vyžádá určité administrativní, technické a finanční kapacity, lze předpokládat, že tyto investice 
nepředstavují nijak závažný problém. Ustavení Odboru by měla předcházet detailní analýza stávajících vládou 
schválených matriálů koncepčního a strategického charakteru. Na jejím základě by bylo možné poměrně 
odpovědně určit, jaké personální kapacity by měl odbor mít, aby mohl efektivně pracovat. Zároveň by bylo třeba 
vytvořit a schválit jednotou metodiku tvorby vládních strategií47. V současnosti se jeví jako velmi 
pravděpodobné, že pro oba tyto úkoly by bylo možné využít prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci 
realizace priority Modernizace veřejné správy. 
Výše uvedený záměr představuje první nástin řešení problémů uvedených v boxu 1. Rozhodnutí o jeho zavedení 
by pochopitelně měla předcházet detailnější analýza současného stavu a vyjasnění konkrétních otázek (např. 
detailní upřesnění působnosti odboru v otázkách koncepčních materiálů vztahujících se k Evropské unii atd., 
otázka, zda by odbor měl mít své protějšky na jednotlivých resortech, způsob jmenování pracovníků popsané 
Rady, atd.).  

                                                           
47 V současnosti existuje tzv. Metodika střednědobých koncepcí, schválená vládním usnesením  č. 

10/2001. Materiál tvoří zhruba 4 strany textu. 



Strategie pro resorty – cíle pro rozpočty 

Jak již víme, vedle strukturace problémů a návrhů řešení mohou být strategie rovněž chápány jako nástroj řízení 
a sledování výkonnosti. Pokud by tedy záměrem vlády bylo primárně posílit kontrolu a výkonnost státní správy, 
jeví se jako vhodnější aplikovat institucionální pojetí strategického procesu, tedy vytvořit systém resortních a 
agenturních strategií. Konkrétní podoba tohoto sytému, včetně eventuálního napojení na rozpočtový proces, musí 
vzejit z důsledné diskuze opírající se o hloubkové analýzy.  
Podobně jako u předchozího řešení je i pro tuto variantu klíčová pevná a trvající politická vůle. Při prosazování 
systému resortních strategií je navíc třeba počítat s jistým setrvačným odporem ze strany resortů. Resortní 
strategie jsou úzce navázané na organizační strukturu dané instituce, odkrývají duplicity a neefektivitu. Pomoci 
mohou i při odstraňování problému shrnutých v Box 2.  
Box 2 
Problémy pramenící z neexistence resortních strategií 

• Úřady nemají zřetelně formulovaná a internalizovaná poslání => jejich role ve společnosti je 

paradoxně odvozována od kompetencí daných zákonem, horlivě střežené kompetence pak určují 

„moc“ ministerstva, což podporuje nekooperativního ducha. 

• Úřadům chybí stanovené dlouhodobé cíle => není možné efektivně měřit výkonnost => není 

možné zavádět výkonové a na cíle orientované rozpočtování. 

• Absence vnímání smyslu úřadu a neexistence dlouhodobých cílů vede k převažování operativního 

až chaotického řízení => neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. 

  
Prosazování strategického řízení na úrovni resortů představuje razantnější a hlubší zásah do správního systému 
než varianta předchozí. Především u výkonového rozpočtování jde o komplexní systémovou změnu, jejíž detailní 
popis překračuje rozsahové možnosti této práce i její záměr, proto se v této otázce budeme pohybovat na 
obecnější rovině než v případě popisu předchozí varianty.  Upozorníme spíše na možná rizika a příležitosti.  
Jakkoli přestavuje zavedení strategického řízení a  tvorby strategií navázaných na výkonové rozpočtování zásah 
radikální, jde o zásah nezbytný. Resortní strategie totiž představují nezbytnou podmínku zavádění prvků 
výkonového a víceletého rozpočtování do procesu přípravy a plnění rozpočtu ČR. Tato podmíněnost však není 
oboustranná – strategie pro resorty lze vypracovávat aniž by bylo uplatňováno výkonové a na cíle zaměřené 
rozpočtování. Čímž úžeji je však strategie navázána na rozpočet, tím pravděpodobněji  dojde k její realizaci.  

Realizace varianty 

Ke komponování systému resortních strategií lze přistoupit se dvěma různými záměry: i) racionalizovat procesy 
v rámci resortů nebo ii) naplnit podmínky pro výkonové rozpočtování. 
V prvním případě se ze zahraničních zkušeností jako účelné ukazuje aplikovat metodu Balanced scorecard, 
přičemž využít lze i zkušeností s aplikací BSC na úrovni místní samosprávy ČR. Nejde pochopitelně o jediný 
možný přístup k tvorbě strategií, vycházet lze i z klasického pojetí strategického řízení, jak je přiblíženo 
v kapitole 6.1, resp. 7.5. Realizace varianty však předpokládá značnou míry flexibility v pracovní náplni resortů. 
Ty musí být schopné modifikovat své poslání na základě poptávky vlády. Ministerské organizační struktury musí 
reflektovat záměr vládní politiky, nikoli naopak. Jinými slovy, vláda stanoví cíle a na jejich základě jsou 
vypracovány resortní strategie. Opačný přístup vede k situaci, kdy jsou agendy „roubovány“ na současnou 
strukturu ministerstev, což vede často k fragmentaci, rozmlžení odpovědnosti a v konečném důsledku k 
pochybnému plnění záměrů vlády. Navrhovaný přístup si žádá změnu nejen obsahu, ale především logiky 
současného kompetenčního zákona. 
V případě vytváření systému resortních strategií se záměrem dospět k výkonovému rozpočtování je třeba 
postupovat ještě obezřetněji. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, zavádění takových systémů je velmi náročné i 
v rámci administrativních systémů, které jsou hodnoceny jako vhodnější pro zavádění manažerských metod 



řízení. Jak jsme přiblížili v kapitole 7.2, zavádění výkonového rozpočtování si klade značné nároky na 
administrativní kapacity, individuální kvality úředníků, správní kulturu i úroveň komunikace mezi správou, 
politikou a dotčenou veřejností při formulaci cílů a z nich pramenících ukazatelů výkonu. Je nutné  objektivně 
přiznat, že naše státní správa řadu z těchto nároků nesplňuje v potřebné míře. Unáhlené zavedení výkonového 
rozpočtování by se tak nejen mohlo minout účinkem, ale mohlo by rovněž odčerpat potřebné kapacity. Jako 
účelné se proto jeví nejprve vybudovat strategické dovednosti na resortech a až následně, v době, kdy budou 
resorty schopné produkovat a implementovat kvalitní a fungující strategie, navazovat strategie přes výkonnostní 
ukazatele na rozpočet.  
Na další slabinu vázání strategií na resorty jsme upozornili v kapitole 7. Resortní strategie neošetřují průřezová 
témata, jimž se nelze vyhnout ani v případě, že strategie, včetně implementačních struktur, jsou formulovány na 
základě cílů vlády. Vytvoření kapacit pro koordinaci průřezových agend ve smyslu kapitoly 9 by tak bylo 
vhodné i v tomto případě.  
Vazba výkonového rozpočtování na projekt B1 – Efektivní horizontální komunikace podpora tvorby celostátních 
strategií je tedy zřejmá. V případě, že by bylo přistoupeno k tvorbě resortních strategií (ať již za účelem 
stanovení ukazatelů pro výkonové rozpočtování či nikoli), musí být tyto strategie terminologicky i 
metodologicky konzistentní se strategiemi pro konkrétní agendy, ať již sektorové či průřezové povahy. Lze 
rovněž uvažovat o variantě vytvoření hierarchického systému strategií, kde by resortní strategie rozpracovávaly 
komplexní strategii vládní. 
Posílení koordinace mezi projektem B1 a E3 (Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě) 
reformy ústřední státní správy, v jehož rámci se posílení cílového orientování rozpočtu řeší, se z tohoto pohledu 
ukazuje jako nanejvýš vhodné. Vzájemnou podporu a synergický efekt lze hledat i v rámci projektu C. 1 – 
Zavádění a rozvoj řízení kvality v ústřední státní správě, jak jsme naznačili v kapitole 7.5. 
 



Závěr 

Problematika vládnutí s ohledem na dlouhodobý horizont představuje velmi obsáhlé téma. Přestože se již nyní 
toto téma ukazuje jako nesmírně naléhavé (především v oblasti životního prostředí), není mu v našich 
podmínkách širokou veřejností věnována dostatečná pozornost. „Závěj ignorace“ ve vztahu ke vzdálené 
budoucnosti se skrze zastupitelské mechanismy přesouvá i do politické oblasti, kde jsou seriózní úvahy nad 
dlouhodobým dopadem současných politik stále spíše výjimkou.  
Významní autoři, zabývající se danou problematikou, se shodují, že v otázce zabezpečování dlouhodobého 
horizontu a udržitelného růstu hraje nezastupitelnou úlohu centrální vláda. Ta má jako jediná instituce 
demokratický mandát k této činnosti na národní úrovni. Klíčový nástroj zabezpečení dlouhodobých politik 
představují vládní strategie. Jejich podoba, účel, způsob jejich vzniku a implementace na úrovní státní správy 
tvoří hlavní předmět zájmu předkládané diplomové práce. Ta klade tři otázky: i) jakými způsoby je možné na 
zajistit úrovni centrální vlády dlouhodobou perspektivu politik; ii) nakolik jsou tyto prostředky uplatňovány 
v podmínkách ČR a iii) jakými prostředky je možné strategickou dimenzi vládnutí v ČR posílit.  
V odpovědi na první otázku jsme přiblížili pět příkladů přístupu k zabezpečování dlouhodobé perspektivy 
veřejných politik. Pro první z nich je charakteristické pojímaní strategického plánu jako součásti řízení 
výkonu veřejných organizací. Tento přístup má především potenciál posílit orientaci na dlouhodobý horizont, 
prohloubit schopnost vlády reagovat na vnější prostředí, posílit kontrolovatelnost výkonu a provázat strategie 
s rozpočtovým procesem. Další z analyzovaných přístupů klade do popředí posilování strategické dimenze 
rozpočtového procesu. Skrze metody výkonového a víceletého rozpočtování je možné především posunout 
rozpočtový proces do strategičtějšího (víceletého) rámce a tím zajistit realizovatelnost dlouhodobých opatření, 
odhalit eventuální rozpory v současnosti realizovaných politik s dlouhodobou fiskální strategií a posílit orientaci 
na výsledky. Čtvrtý představený přístup je zaměřen na posílení kapacit pro strategické myšlení a plánovaní 
formou vybudování adekvátního institucionálního zázemí v blízkosti centra vládnutí. Poslední popsaný 
přístup se zabývá možnostmi posílení strategické dimenze vládnutí skrze aplikaci metod strategického 
řízení na úrovni jednotlivých resortů státní správy. 
Po porovnání popsaných přístupů s polistopadovou praxí ČR nezbývá než konstatovat, že na úrovni 
ústřední vlády nejsou v našich podmínkách mechanismy pro zabezpečování dlouhodobé perspektivy 
veřejných politik systematicky uplatňovány. Dosavadní pokusy posílit strategickou dimenzi vládnutí váznou 
na mělké politické podpoře a neochotě k nezbytné radikální změně zaběhnutých způsobů práce a myšlení. Na 
straně politické reprezentace se ukazuje téměř mizivá motivace prosazovat principy strategického vládnutí, 
neboť, jak se zdá, neexistuje dostatečně důrazně formulovaná společenská poptávka.  
Strategickou dimenzi vládnutí je přesto možné posílit i v rámci stávajících podmínek. Tato diplomová práce 
navrhuje vytvoření institucionálních kapacit pro zkvalitnění tvorby a implementace strategií na úrovni 
centrální vlády. Navržené kapacity mají podobu pracoviště umístěného při Úřadu vlády ČR. Vedle metodické 
pomoci při tvorbě resortních strategií by toto strategické centrum dbalo o tvorbu strategií pro průřezová témata 
nespadající jednoznačně do gesce jednotlivých resortů a dále by dohlíželo na způsob implementace schválených 
strategií.  
Jako další možnost, jak posílit strategickou dimenzi vládnutí v ČR, se jeví aplikace výše popsaných principů 
tvorby a realizace rozpočtu do rozpočtového procesu. V této souvislosti se otvírá okno příležitosti v rámci 
zamýšlené reformy veřejných rozpočtů, která se k principům výkonového a víceletého rozpočtování hlásí. 
Jedním z důležitých poznatků této práce je identifikace nedostatečné komunikace mezi aktéry usilujícími o 
zkvalitnění procesu tvorby strategií (Úřad vlády ČR) a aktéry usilujícími o zavedení principů rozpočtování 
orientovaného na výsledky (Ministerstvo financí ČR). Vzhledem ke skutečnosti, že tento způsob tvorby rozpočtu 
předpokládá identifikaci dlouhodobých cílů jednotlivých resortů, a tím de facto existenci resortních strategií, 
může se nedostatečné komunikace mezi těmito aktéry v budoucnu ukázat jako závažný problém.   
Navržená řešení sice představují podmínku posílení strategické dimenze vládnutí, z obecného hlediska však jde 
však až o následný krok. Prvním krokem směrem ke strategičtější vládě bude vždy zřetelná, trvající a silná 
politická vůle ke změně stávajícího neutěšeného stavu v této oblasti. Záměrným, i když nedeklarovaným, 
cílem této práce bylo rovněž přispět k obecnému povědomí o možnostech strategického procesu.  
Závěr každé diplomové práce by měl rovněž vybídnout k dalšímu bádání. V této práci jsme se z rozsahových 
důvodů byli nuceni řady témat pouze okrajově dotknout. Některá z těchto témat jsou probádána dostatečně, jiná 
představují „pole neorané“. Za podrobnější zkoumání by jistě stály doposud schválené národní i sektorové 
strategie a především výzkum toho, nakolik jsou v praxi uplatňovány a jakými způsoby je tento proces sledován. 
Neméně přínosné bylo by podrobit zkoumání uplatnění konkrétních manažerských metod v úřadech a institucích 
naší státní správy, včetně posouzení jejich přínosu, za použití metodologického instrumentáře veřejné politiky. 
Tuto diplomovou práci tak nelze než uzavřít nadějí, že se autor bude moci těmto tématům v budoucnu věnovat. 



 
  
 
 



Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou vládnutí v dlouhodobém horizontu, konkrétně možnostmi tvorby a implementace 
strategií ve státní správě. V úvodu je identifikování konceptuální pojetí tohoto procesu jakožto úsilí po změně 
přístupu ke správě věcí veřejných, především ve smyslu prosazení vnímání dlouhodobé perspektivy přijímaných 
rozhodnutí. Od něj je rozlišeno instrumentální pojetí, jež primárně usiluje o zdokonalení chodu veřejných 
institucí, což rovněž zahrnuje jistou míru orientace na budoucnost. Následně jsou přiblížena teoretická 
východiska obou pojetí.  
Je předloženo pět příkladů zabezpečování dlouhodobé perspektivy veřejných politik v praxi, přičemž detailnější 
pozornost je věnována pojetí strategického plánování jako řízení výkonu a možnostem posílení strategické 
dimenze rozpočtu. Práce dále shrnuje vývoj v oblasti uplatnění principů strategického vládnutí v ČR po roce 
1989. Následně jsou analyzovány současné možnosti posílení strategické dimenze vládnutí v ČR.  
V závěru je konstatováno, že mechanismy pro zabezpečování dlouhodobé perspektivy veřejných politik nejsou v 
ČR systematicky uplatňovány, přičemž dosavadní snahy váznou především na nedostatečné politické podpoře.   
 



Summary 

The diploma thesis presents analysis of long term governance practices while focusing specifically on the 
process of creation and implementation of strategies within the central state administration. Two general 
approaches are distinguished: the instrumental approach is oriented on the improving processes within a public 
organisation, while paying some attention to long term perspective. The second one is the conceptual approach 
promoting more responsible and future oriented approach to public governance. Theory background of both 
approaches is provided. 
Five examples of securing long term perspective of public policies were assessed with more attention being paid 
on strategic planning understood as performance management and strengthening strategic dimension of 
budgeting process.  
The paper summarises development in this field in the Czech Republic after 1989 revolution including analysis 
of current possibilities of improvements. It concludes that long term perspective securing mechanisms are not 
systematically applied while existing efforts are being undermined by a weak political support. 
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Úvod 

 

Diplomová práce  ve společenskovědním oboru by ve svém úvodu měla vymezit společenský problém, jímž se 
bude zabývat. Zároveň by každý úvod, ať již jde o publikaci odbornou či nikoli, měl čtenáře nalákat k dalšímu 
čtení. Pokud se autor zabývá problémem, který čtenáře v nějaké míře „pálí“, kupříkladu kriminalitou, není těžké 
oba požadavky na úvod skloubit. Každý si rád přečte, jaké jsou kořeny a možná řešení problému, který sám 
pociťuje. Jak však nalákat čtenáře ke čtení a přemýšlení o problému, který v každodenním životě akutně 
nepociťuje?  
Nahlédneme-li do odborné literatury zabývající se současnými trendy ve vývoji mechanismů vládnutí, můžeme 
si být téměř jisti, co nás v úvodu čeká. Je to konstatování rychlosti, hloubky a rozsahu změn, jimiž naše 
společnost ve všech svých oblastech v současné době prochází. Patrně najdeme obvyklý výčet nově se 
objevujících celospolečenských hrozeb, čítající povětšinou globální terorismus, riziko epidemií či klimatických 
změn, stárnutí evropské populace a podobně. Optimističtěji ladění autoři přidávají rovněž nové příležitosti 
v podobě prohlubování vědeckého poznání, rozvoje informačních technologií nebo kupříkladu pozitiv 
ekonomické integrace. Ve výčtu celospolečenských změn je evergreenem proces globalizace se všemi svými 
pozitivními i negativními důsledky, praktičtěji orientovaní autoři neopomenou v souvislosti s vládními 
strukturami zdůraznit fiskální tlaky a z nich pramenící potřebu „dělat více a lépe za méně“.  
V závěsu za výčtem změn, problémů a příležitostí se objevuje otázka, jak tyto změny zasahují systém vládnutí a 
jak, na druhé straně, vlády zasahují do těchto procesů. Odvážnější autoři „nechodí kolem horké kaše“ a formulují 
svou otázku přímo: Jsou systémy vládnutí v současné podobě schopny na tyto změny včas a adekvátně 
zareagovat? Či obecněji (a palčivěji): Jsme si coby lidstvo schopni vládnout tak, abychom zajistili, neřkuli 
zdokonalili, podmínky pro život budoucích generací?  
Otázka, jakkoli je naléhavá, může být běžnému občanovi přeci jen vzdálená. Vždyť i tzv. „velká politika“ řadu 
občanů míjí coby sféra mimo jejich vliv, co teprve ještě abstraktnější a subtilnější pojem vládnutí, navíc 
rozprostřený v dlouhodobém časovém horizontu. Pro přiblížení tématu je třeba problém položit jinak: 
představme si vládu, která by zemi spravovala takovým způsobem, že by po skončení volebního období 
zkolaboval penzijní systém, začalo selhávat veřejné zdravotnictví, chátrat dopravní síť a projevilo by se zásadní 
zhoršení životní prostředí. Těžko lze předpokládat občana, který by byl s takovou vládou spokojen. Posuňme 
naší úvahu posuneme do „strategičtější“ roviny, kdy  budeme přemýšlet řekněme v horizontu deseti volebních 
období, tedy čtyřiceti let. Měla by se vláda zajímat o to, jaký dopad budou mít její současná rozhodnutí za 
čtyřicet let? I pak bude patrně znít odpověď občanova/čtenářova: ano. A tím se dostáváme k podstatě problému: 
naše současná rozhodnutí ovlivňují naší budoucnost na dekády dopředu. V případě rozhodnutí 
realizovaných na vládní úrovni jde často o budoucnost celého národa. Nabízí se tak otázka, zda se naše 
vlády, coby jediné k tomu demokraticky pověřené instituce, dostatečně starají o budoucnost. Jaké 
nástroje jim k tomu mohou sloužit a jak (ne)jsou tyto nástroje využívány v našich podmínkách?  

Pojmeme-li prozatím strategické vládnutí jako takový styl správy věcí veřejných, který mj. programově 
bere ohledy i na vzdálenou budoucnost, pak je jeho posilování nezbytné jako kompenzace tržního, ale též obecně 
lidského selhání, které se projevuje v preferenci menší okamžité výhody nad větší výhodou kdesi ve vzdálené 
budoucnosti, v preferenci okamžitého individuálního zisku nad budoucím celospolečenským prospěchem, 
jakkoli tento přístup není vlastní všem lidem, či ekonomickým subjektům. Nejzřetelněji se tato tendence 
projevuje v oblasti životního prostředí, kde se jako nesmírně složité ukazují například snahy o zastavení kácení 
deštných pralesů, či snížení produkce skleníkových plynů, ačkoli je již dnes jasné, že tyto procesy mohou 
v budoucnu mít katastrofické následky. 
Stále častěji se v této souvislosti hovoří o „novém paradigmatu“ (Potůček, 2005), či o „fundamentálním 
transformaci“ (Salomon, 2005) systému vládnutí. Jakých podob v praxi státní správy toto nové paradigma 
nabývá, jak probíhá tato fundamentální transformace a jaké má důsledky? Na tyto otázky se pokusíme nacházet 
odpovědi na následujících stránkách. 
 



Cíle a struktura 

Cílem diplomové práce by mělo být obohacení poznání v daném oboru. Naším cílem  je lépe pochopit stav a 
identifikovat vývojové možnosti na poli uplatnění strategií ve veřejném sektoru. Konkrétní pracovní otázky, 
jimiž se tato práce bude zabývat, jsme již nastínili v úvodu. Budeme se nejprve tázat, jaké postupy jsou 
používány k posílení strategické dimenze vládnutí. Následně se pokusíme určit,  nakolik jsou tyto postupy 
uplatňovány v našich podmínkách. Na závěr si položíme otázku, jakými prostředky lze posílit strategickou 
dimenzi vládnutí v našich podmínkách.  
Práce je rozdělena na teoretickou část zahrnující kapitoly 1 – 6 a na analytickou část, zahrnující kapitoly 7 – 10 , 
jakkoli předěl mezi teorií a praxí není ostrý1, neboť v teoretické části se budeme dotýkat i konkrétních 
praktických postupů, zatímco v praktické části budeme odkazovat na teoretická východiska. Teoretická část je 
dále rozdělena na pasáž shrnující teoretická východiska (kapitola 5), a pasáž rozebírající „teoretické otázky 
praktické povahy“, jako je vztah mezi procesem tvorby a implementace strategií ve veřejném a komerčním 
sektoru nebo specifika užití strategií ve státní správě (kapitola 6). Na teoretickou část navazuje část analytická, 
kde se v první řadě budeme pokoušet nalézt odpověď na první formulovanou otázku, tedy jakými prostředky lze 
posilovat strategickou dimenzi vládnutí (kapitola 7), následně se při shrnutí vývoje dané oblasti po listopadu 
roku 1989 zamyslíme nad mírou uplatnění popsaných principů v podmínkách ČR (kapitola 8), načež se v závěru 
pokusíme navrhnout postupy pro možná zlepšení (kapitola 9). 
Jak uvádí Kaplan (2002, s. 10) „dobrá strategie není jen deklarací toho, co daná organizace chce, nýbrž i 
deklarací toho, co nechce, totiž uvědoměním si omezenosti zdrojů.“ 2 Při vědomí omezenosti vlastních zdrojů a 
možností by bylo rovněž odpovědné deklarovat, čím se tato práce zabývat nebude. Předně, rozsahová omezenost 
nám nedovolí proniknout hlouběji do konkrétních popisovaných metod a nástrojů posilování strategické dimenze 
vládnutí. Tato práce si nečiní nárok stát se praktickým manuálem (stejně jako není naším záměrem opakovat již 
napsané), proto v daných bodech odkážeme na existující zdroje. Nad rámec práce by rovněž šla detailní 
obsahová analýza existujících (ve smyslu vládou schválených) sektorových koncepcí, strategií a plánů. Poslední 
omezení práce se týkají jejího záběru. Strategie jsou ve veřejném sektoru v rozmanitých podobách uplatňovány 
v celé jeho šíři a napříč jeho úrovněmi, od veřejné nemocnice, přes město či ministerstvo, až po vládu jako celek. 
Tato práce se v zájmu udržení alespoň jisté míry konzistentnosti věnuje toliko nejvyšší národní úrodni, tedy 
(ústřední) stání správě.3 Ze stejného důvodu se nebudeme zabývat specifickými otázkami uplatnění strategií 
v občanském sektoru.  

                                                           
1 Provázanost a obtížná oddělitelnost praxe a teorie je dle autorova osobního názoru na jedné straně 

problémem a na druhé devizou veřejné politiky jako vědní disciplíny. Problematičnost se vedle obtížné 

strukturace prací jako tato projevuje především v dynamice vývoje zkoumané oblasti a z ní pramenící nutnosti 

do jisté míry přehodnocovat teoretická východiska. Praktická orientace veřejné politiky a její každodenní 

střetávání se s empirií jí naproti tomu nedovoluje stavět pověstné „slonovinové věže“ příliš vysoké.  
2 Veškeré citáty z anglických originálů jsou přeloženy autorem práce. 
3 Používáme-li tak v práci pojem veřejný sektor, máme na mysli především tuto jeho část. 



Metody a metodologie práce 

Metodologické uchopování daného tématu naráží na řadu problémů, z nichž je na prvním místě třeba jmenovat 
terminologickou nejednotnost. Mnoho autorů v souvislosti využíváním strategií ve veřejném sektoru hovoří o 
„neexistenci konsenzu“ (Vinzant, Vinzant, 1996), „podteoretizování oblasti“ (Stewart, 2004), nebo konstatují, že 
„Stručně řečeno, literatura o strategickém řízení ve veřejném sektoru velmi omezená a inkonkluzivní.“ (Worral, 
Collinge, Bill, 1998, s. 204).4  
Vzhledem k zaměření této práce je nejhojněji užívanou metodou analýza dokumentů. Abychom zmapovali 
proces tvorby a implementace strategie ve veřejném sektoru, včetně jeho teoretických východisek a současné 
odborné debaty, podrobíme analýze jak dokumenty pocházející z akademické oblasti, tak materiály produkované 
veřejným sektorem (právní předpisy, koncepce, atd.). U obou druhů materiálů je třeba mít na paměti jistá 
omezení. Prvním z nich je zpoždění mezi vznikem, publikací a užitím materiálu, které může, především v takto 
dynamicky se vyvíjející oblasti, způsobit, že obsah materiálů již věrně neodpovídá realitě. Další limit těchto 
dokumentů vyplývá ze skutečnosti, že řada procesů ve veřejné politice je příliš subtilních a obtížně 
zachytitelných (například vliv neformálních poradců). U materiálů produkovaných veřejným sektorem může být 
problematické rozlišit mezi „živým“, v praxi užívaným materiálem, a materiálem, který sice existuje, ale v praxi 
není aplikován – „leží v šuplíku“.  
Druhou z klíčových metod této práce tvoří angažované pozorování. Autor této práce je zaměstnán na Odboru 
reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR, přičemž daný útvar se přímo podílí na řešení 
problémů, o nichž tato práce pojednává. Tato skutečnost na jedné straně garantuje bezproblémový přístup ke 
klíčovým aktérům a interním materiálům, včetně možnosti participovat na zkoumaných procesech a seznamovat 
se s faktory vnějšímu pozorovateli nepřístupnými, na druhé straně přílišné uváznutí v empirické oblasti hrozí 
ztrátou akademického nadhledu a objektivního přístupu k tématu. 
Vedle těchto metod se opřeme rovněž o analýzu událostí, při mapování jednotlivých postupů poukážeme na 
nejlepší praxe. Metoda nejlepších praxí naráží na mezinárodní úrovni na úskalí, na které upozorňuje Lynn, když 
připomíná, že 

 

„… jakýkoli systém vládnutí, od místního po mezinárodní, je vestavěný do 

širšího sociálního, fiskálního, politického a kulturního kontextu. … Je prakticky 

ověřená skutečnost, že kontext utváří struktury, praxe a výstupy systémů vládnutí 

a jejich politik – což vytváří složité problémy pro zkoumání vládnutí.“ 

Lynn (2004, s. 8) 

Kontext, ať již specificky správní, politický, nebo obecně kulturní, vždy do značné míry determinuje 
aplikovatelnost konkrétních postupů. Při odkazech na dobré a nejlepší praxe je tuto skutečnost třeba mít na 
paměti.  
Metodologicky práce postupuje od obecného ke konkrétnímu. Vyjdeme z definice pojmu strategie, přiblížíme 
diskuzi k definování pojmů strategické řízení a plánování, z širších teoretických východisek a zmapujeme 
konkrétní aspekty uplatnění těchto konceptů v praxi v současných podmínkách. Následně přiblížíme možné 
podoby strategického procesu a ohlédneme se za jejich užitím v polistopadové historii ČR. Na základě porovnání 
současné situace jak s teoretickými koncepty, tak se zahraničními praxemi se pokusíme identifikovat prostory 
pro možná zlepšení a navrhnout konkrétní doporučení. 
 

                                                           
4 Důvodů pro tuto skutečnost existuje celá řada. Jedním z nich je rozdílná národní zkušenost s praxí 

strategického řízení, pramenící z odlišnosti administrativních modelů i obecných přístupu k užívání strategie. 

Terminologická nejednotnost má však své kořeny u samotného pojmu strategie. O strategii můžeme hovořit při 

obraně států, při zavádění nového výrobku na trh, ale také třeba při šachové partii, nebo volbě zaměstnání.  



Strategický úkol – definovat strategii 

Pojem strategie je hojně užíván v celé řadě významů a souvislostí. Stručný etymologický slovník (Holub, 1978) 
nás odkazuje k řeckému původu slova strategos coby složenině slov stratos – vojenské ležení a ago – vedu. 
Strategií v obecném smyslu dnes rozumíme „plán reagování na jakékoli tahy spoluhráčů  v jakémkoli stádiu 
hry.“    (McLean, 2003, s. 554)  
Pokusme se vymezit pojem strategie přesněji. Dnes již klasická Obecná teorie strategie Henryho Mintzberga 
(1987) hovoří o pěti „P“, coby různých aspektech, či možných podobách strategie: o strategii jakožto plánu, 
strategii jakožto manévru (ploy), strategii jakožto postupu (pattern), pozici a perspektivě. V souvislosti se 
strategií pojímané jako plánem uvádí autor dvě obecné charakteristiky: strategie, ať již jde o ty osobní, 
podnikové či celonárodní, jsou jednak vždy vytvářeny v předstihu událostí, k nimž se vztahují – míří tedy do 
budoucna, a pak jsou vždy vytvářeny záměrně s cílem stanovit postup pro nakládání s určitými skutečnostmi. 
Strategie může také nabýt konkrétní podoby a stát se podkladem pro manévr (ploy). Přistoupíme-li k realizaci 
zamýšleného plánu, dostáváme se do roviny, v níž se strategie stává postupem (pattern), tedy „proudem akcí“, 
konkrétním chováním. Podle čtvrté definice je strategie pozicí, 
 

 „…nástrojem umístění organizace do toho, čemu teoretikové organizace 

s oblibou říkají prostředí. Podle této definice se strategie stává zprostředkujíc 

silou … mezi organizací a prostředím, mezi vnitřním a vnějším kontextem.“ 

 Mintzberg (1987, s. 15)  

Jako posledním „P“ v Mintzbergově výčtu figuruje pojetí strategie jakožto perspektivy, „zakořeněného způsobu 
vnímání světa“. Mohli bychom v této souvislosti hovořit také o filozofii či ideologii organizace. Důležitým 
aspektem takto pojaté strategie je právě její „zakořenění“ – perspektiva či filozofie organizace musí být sdílená a 
přijímaná všemi členy organizace, a to jak v jejich záměrech, tak konkrétních akcích.  
Je přínosné zamyslet se, nakolik lze vztahovat toto pojetí strategie i na veřejný sektor a nakolik mají vládní 
strategie naplňovat výše uvedené aspekty. Definovat vládní strategii, či obecněji strategii ve veřejném sektoru je 
však problematičtější. Situaci komplikuje skutečnost, že pojem strategie je ve veřejné správě používán na všech 
úrovních a v různých významech. Jak uvidíme později, existuje zásadní rozdíl mezi obsahem, formou přípravy a 
způsobem implementace strategií  na úrovni státu jako celku, strategií na úrovni resortu a strategií na úrovni 
vládní agentury či veřejnoprávní korporace. Přesto mají tyto odlišné druhy strategií shodné vlastnosti a lze nalézt 
jednotící definici, byť za cenu značného zobecnění. Strategic Survival Guide (Cabinet Office 2004), příručka pro 
tvorbu strategií z dílny Strategické jednotky britského Úřadu premiéra, definuje strategii ve veřejném sektoru 
jako „... souhrnný proces rozhodování, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme.“ (s. 7) Povšimněme si 
především dvou  slov – rozhodování a proces. Klíčové slovo této definice je rozhodování (decision making). Ve 
svém článku věnovaném problematice strategického řízení na úrovni místních samospráv, rozlišují Worrall, 
Collinge a Bill (1998) dvě pojetí pojmu strategie: 
 

i. slabé pojetí strategie, které odkazuje k rámci cílů a úkolů, jenž vysvětluje, jak spolu jednotlivé  aktivity 

řídícího orgánu navzájem souvisí a jak mohou být konzistentně realizovány a koordinovány – autoři 

v tomto smyslu hovoří o „inkulizivním“ pojetí strategie; 

ii. silné pojetí, které odkazuje na rámec, jenž umožňuje volbu a stanovení priorit mezi jednotlivými cíli 

řídícího orgánu – zde hovoří Worrall, Collinge a Bill (1998) o „exkluzivním“ pojetí strategie.  

 
Strategie tak může být sestavována s úmyslem nalézt optimální koordinaci plnění jednotlivých cílů, ale může být 
rovněž formulována jako nástroj k utřídění priorit, přičemž oba tyto aspekty jsou vzájemně propojeny. V obou 
případech je strategie nástrojem rozhodování. 
Strategie je zároveň vnímána jako proces, nikoli jako dokument, jak je často, a nutno podotknout chybně, 
vnímána v našich podmínkách.5 Samotný proces přípravy a implementace se obvykle označuje strategické řízení 
či plánování. Pojmy strategické řízení a strategické plánování ve veřejném sektoru nejsou v odborné literatuře 

                                                           
5 Na některé příklady budeme moci poukázat dále v textu. 



definovány jednotně, jak dokládají následující citáty, pocházející z publikací zabývajících se uplatněním 
strategie ve veřejném sektoru. 
Někteří autoři (např. Byrson,  Roering, 1988) vnímají tyto procesy jako dvě odlišné a jasně ohraničené aktivity. 
Strategické plánování je pak definováno jako: 

 

„…soustředěné úsilí k produkci klíčových rozhodnutí a akcí, které definují, 

čím organizace je, co dělá a proč to dělá.“ 

Byrso, Roering (1988, s. 995) 

Proces strategického plánování ve veřejném sektoru má pak podle Byrsona a Roeringa (1988) osm fází – i) 
rozhodnutí o  iniciaci samotného plánovacího procesu, ii) identifikaci a vyjasnění mandátu, iii) formulaci 
poslání, iv) analýzu vnějšího prostředí, v) analýzu vnitřního prostředí, vi) identifikaci strategických problémů, 
vii) vývoj samotné strategie a viii) vývoj a popis budoucnosti samotné organizace, její „vize úspěchů“. 
Strategické plánování tak končí v okamžiku, kdy je naformulovaná strategie připravena k implementaci. Od 
tohoto okamžiku vstupuje do hry strategické řízení jako nástroj implementaci strategického plánu.  
Berry a  Wechsler naproti tomu uvádí, že: 
 

„Strategické plánování je definováno jako systematický proces řízení 

organizace a jejího budoucího směřování ve vztahu k prostředí, v němž se 

vyskytuje a potřebám vnějších klíčových aktérů, zahrnujíce formulaci strategie, 

analýzu slabých a silných stránek organizace, identifikaci klíčových aktérů, 

implementaci strategických činností a řízení projektů.“   

      

Berry,  Wechsler (1995, s. 6) 

Jiný přístup zastávají Worrall, Collinge a Bill (1998), kteří již v úvodu upozorňují, že pojmy „strategické řízení“ 
a „strategické plánování“ jsou sice citovány a používány velmi často, ovšem dobře pochopeny zřídkakdy. 
Skutečností je, že tyto termíny nabývají různých významů v souvislosti s kontextem, v jehož rámci jsou 
používány a to i v případě, že  se budeme pohybovat pouze ve veřejném sektoru. Autoři uvádí přehledem definic 
obou pojmů (viz Worrall, Collinge, Bill, 1998), z něhož terminologická nejednotnost dobře patrná.  
Trochu světla vnáší do tohoto terminologického rozporu Vinzant a Vinzatnt, kteří uvádí, že: 
 

 „Ačkoli je strategické plánování centrální součástí strategického řízení, 

strategické plánování a strategické řízení není jedno a totéž. Strategické řízení je 

proces, realizovaný na špici organizační struktury dané instituce za účelem 

poskytnutí vedení, směru a hranic pro všechny aspekty operativního 

managementu. Strategické plánování na druhé straně klade více důrazu na 

strategie než na konkrétní úkony a může být nahlíženo jako proces, který tvoří 

páteř strategického řízení.“  

Vinzant a Vinzant (1996, s. 202)  
Citujíce Steisse (1994), uvádějí tři komponenty strategického řízení: i) strategické plánování, jehož cílem je určit 
cíle a strategie organizace, ii) řízení zdrojů ke konfiguraci a alokaci zdrojů mezi jednotlivými částmi organizace 
tak, aby mohl být realizován plán, a iii) kontrolu a evaluaci, aby byla zajištěna implementace. 
Na nejasnosti v pojmovém aparátu upozorňuje i OCED  
 

 „Rozdíl mezi strategickým řízením a strategickým plánováním není vždy 

jasný. Strategické řízení je zde (stejně jako řadou dalších) vnímáno jako širší 



koncept se strategickým plánováním jako klíčovou součástí, ovšem při kladení 

většího důrazu na implementaci plánů.“     

       OECD (1996, s. 5) 

Než přistoupíme upřesnění teoretických východisek, je třeba předeslat, že tato práce si nečiní nárok učinit tečku 
za akademickou debatou nad významem a vztahy pojmů strategické plánování a strategické řízení ve veřejném 
sektoru. Při představování jednotlivých přístupů k těmto procesům se proto držíme toho termínu, který je v 
daném diskurzu užíván. Při formulaci vlastních východisek je pak v práci užíván termín strategický proces. 
Tímto pojmem nemáme na mysli proces strategického významu, nýbrž souhrnný proces tvorby a implementace 
strategie. 
 



Teoretická východiska strategického procesu 

Jak uvidíme v dalších kapitolách, proces tvorby a implementace strategií nabývá v praxi veřejného sektoru 
různých podob, které lze klasifikovat na základě kritérií, jež budeme později v textu definovat. Stejně tak již na 
teoretické úrovni je možné vysledovat dva základní přístupy k chápání strategického procesu, ať již je označen 
jako strategické řízení, plánování nebo vládnutí.  
První, širší z těchto konceptů, pojímá strategický proces jako specifický přístup ke správě věcí veřejných. 
Historicky bychom mohli jeho počátky vysledovat ve vojenství, v moderní době pak v poválečných 
rekonstrukčních snahách Marshallova plánu, pokusech o národohospodářské plánování v bývalém sovětském 
bloku, či v indikativním ekonomickém plánování v bývalém bloku západním. Teoretickou základnu tohoto pojetí 
můžeme nacházet v řadě oborů, od obecného sociologického poznatku, že naše současné činy formují naší 
budoucnost na dlouho dopředu, přes teorie tržních selhání ospravedlňující existenci veřejného sektoru 
z ekonomického hlediska, až po formulaci ideálních modelů uspořádání ekonomických institucí. Současnou 
podobu tohoto pojetí z hlediska veřejné politiky reprezentuje koncept strategického vládnutí, jak jej v zápětí 
přiblížíme. 
Vedle komplexního přístupu můžeme odlišit užší pojetí strategického procesu orientované na procesní stránku 
tvorby a implementace strategií. Teoreticky toto pojetí vychází z konceptu vědeckého řízení, teorie organizace a 
z nich pramenícího hnutí New Public Management (NPM). Teoretická základna tohoto pojetí má užší záběr a je 
spíše upozaděna, zastánci tohoto přístupu se orientují na konkrétní organizace, procesy v nich probíhající, usilují 
o zvýšení nákladové efektivnosti veřejných organizací – do popředí se dostává praxe a konkrétní nástroje. 
V praxi pak tento přístup v duchu tradic NPM často nabývá podobu přejímání modifikovaných metod 
vyvinutých v komerčním sektoru6.  
Tohoto rozlišení si všímá například Sibeon, který podotýká, že: 
 

„Je poučené zvážit v první řadě vztah mezi vládnutím a New Public 

Management (NPM). Komentátoři naznačují, že operacionální zaměření NPM je 

téměř výhradně intra-organizační s tendencí směrem ′hierarchii′ jako 

organizačnímu principu, a že vládnutí, naproti tomu, je inter-organizační a 

založené na ′ne-hierarchických′ vazbách.“ 

       Sibeon  (2000, s. 291) 

Tato strukturace konvenuje s výše uvedením rozlišením, kdy  první uvedený koncept akcentuje spíše vazby mezi 
institucemi a aktéry, druhý pak vnitřní uspořádání veřejných organizací. V témže duchu rozlišují Bovaird a 
Lolffer (2003) mezi veřejným řízením (public management) a veřejným vládnutím (public governance). 
Vzhledem k zaměření práce se však nebudeme držet obecných pojmů vládnutí a NPM, ale budeme nadále 
hovořit o širším či konceptuálním pojetí strategického procesu v případě dříve popsaného přístupu a o užším 
či instrumentálním pojetí v případě přístupu druhého. Pojem konceptuální volíme s ohledem na skutečnost, že 
tento přístup je v podstatě pojetím (tj. koncepcí) správy věcí veřejných; pojem instrumentální pak vychází z toho, 
že příslušené pojetí je zaměřeno především na aplikaci nástrojů (řízení). Toto rozlišení není ostré. Mezi oběma 
skupinami existuje určitý průnik, reprezentovaný především tím, že širší pojetí uplatňuje v jednom ze svých 
aspektů postupy instrumentálního přístupu. Shodně rovněž oba přístupy svým způsobem přispívají k posílení 
toho, co nazveme strategickou dimenzí vládnutí, totiž k zaměření na budoucnost, a zohledňování 
dlouhodobých dopadů současných rozhodnutí. Myšlenka rozlišovat mezi těmito pojetími není vlastní všem 
autorům zabývajícím se touto oblastí. Jak ukážeme na dalších stránkách, existují přístupy striktně omezující 
strategický proces na pouze jedno z těchto pojetí (viz např. citát na str. 51), což především v případě užšího 
pojetí může budit určité rozpaky. Přestože se práce teoreticky opírá o širší pojetí strategického procesu, 
považujeme toto rozlišení za účelné, neboť může přispět k objasnění dosti nesourodého pojmového aparátu 
v dané oblasti. 

                                                           
6 Příkladem těchto metod může být Systém plánování programovaní a rozpočtování (Planning 

Programming Budgeting System), nebo v současné době rozmáhající se zavádění Metody vyvážených ukazatelů 

(Balanced scorecard). 



V následujících kapitolách přiblížíme nejprve teoretická východiska konceptuálního pojetí strategického procesu 
včetně jeho současného vyjádření v konceptu strategického vládnutí,  přičemž shrneme i historické uplatnění 
tohoto pojetí. Následně se pokusíme přiblížit teoretické pozadí instrumentálního pojetí strategického procesu a 
rovněž zde stručně shrneme jeho historický vývoj. 
V závěru kapitoly se zamyslíme nad pojetím strategického procesu jako specifického přístupu k tvorbě a 
implementaci politik. 

Teoretické pozadí konceptuálního přístupu  

Strategický přístup k veřejné politice jako společenské praxi  má dlouhou historii a jeho teoretické kořeny jsou 
bohaté. Počátky strategického myšlení lze hledat v řadě oborů, vojenskou strategií počínaje a kybernetikou 
konče. Pokud bychom rozšířili problematiku strategického řízení a plánování ve veřejné politice na otázku, co a 
do jaké míry má spravovat a řídit stát, dostali bychom se až na půdu politické a ekonomické filosofie. Z hlediska 
zaměření této práce by se však jednalo o exkurz, proto se s odkazem na možnost hledání filosofických kořenů 
této problematiky spokojíme.  Pohybujíce se v oblasti veřejných politik, opřeme se nejprve o teorie ekonomické. 
Shrneme východiska a historickou zkušenost národohospodářského centrálního plánování jak v bývalém 
sovětském bloku, tak v jeho tehdejším západním protějšku. Následně z širší perspektivy veřejné politiky 
přiblížíme teorii vládnutí a její specifikou část v podobě konceptu strategického vládnutí. 

 Ekonomie, ekonomika a centrální 

plánování 

Moderní úsilí o centrální plánování bylo poměrně úzce spjato s hospodářskou oblastí, hovoří se koneckonců 
národohospodářském, nebo indikativním ekonomickém plánování. Hospodářská krize třicátých let minulého 
století dala názorně pocítit, že „… i v nejbohatší ekonomice na světě existuje řada oblastí, ve kterých tržní  
ekonomika zdánlivě selhává při uspokojování základních sociálních potřeb.“ (Stiglitz, 1997, s. 23) Přesto, 
budeme-li se pohybovat  na půdě ekonomických teorií, bývají jako ospravedlnění existence veřejného sektoru, a 
potažmo nutnosti plánovat jeho aktivity, uváděna většinou tržní selhání. Veřejný sektor existuje proto, že reálný 
trh je velmi vzdálen ideálnímu modelu a stát je zde od toho, aby tyto nedostatky kompenzoval tak, aby trh mohl 
lépe fungovat. Jak uvidíme v následující kapitole, z hlediska teorie vládnutí a veřejné politiky se tento pohled 
ukazuje jako partikulární. Ve výčtu tržních selhání bývá obvykle uváděna existence externalit spolu s existencí 
veřejných statků a nutnost bránit vzniku monopolu.7 Kritérií pro vymezení veřejných statků ve vztahu 
k soukromým existuje celá řada, obvykle se uvádí nemožnost vyloučení ze spotřeby, která je patrná například při 
poskytování obrany státu. Již tento jmenovaný příklad naznačuje, že mnohé veřejné statky musí být poskytovány 
s určitou rozvahou, jejich poskytování musí mít řád či strategii a musí být řízeno v dlouhodobém horizontu. 
Podobně u externalit, tedy nákladů či užitků vznikajících subjektu přímo se nepodílejícímu na tržním kontraktu, 
bývá třeba často zaujmout postoj zohledňující dlouhodobou perspektivu, jak je patrné zejména v oblasti 
životního prostředí. Potůček (1997) vedle výše uvedených uvádí z ekonomického hlediska ještě další tržní 
selhání – informační asymetrii mezi prodávajícím a nakupujícím, měnící se preference účastníků tržní směny a 
zanedbávání budoucnosti: „Trh reaguje jen na bezprostřední zájmy, je „krátkozraký“, může vést k motivovaní 
maximalizace krátkodobých zisků i za cenu dlouhodobých ztrát.“ (Potůček, 1997, s. 34) Toto tržní selhání má, 
jak uvidíme v zápětí, klíčový význam pro koncept strategického vládnutí. 
Pokusy řídit hospodářství se však dostaly za rámec kompenzace tržních selhání. Extrém v této oblasti 
představuje direktivní plánování na půdě bývalého Sovětského svazu. V této souvislosti je však problematické 
hovořit o teoretických východiscích, neboť podle řady autorů nebylo direktivní centrální plánování podepřeno 

                                                           
7 Srovnej Korytárová, Sádlik, Schusterová (1995), Potůček (1997), Stiglitz (1997) 



teorií ve vědeckém slova smyslu a opíralo se pouze o východiska ideologická.8 Socialistická ekonomika byla 
přirovnána k podniku, stát měl „...plánovitě řídit a organizovat společenskou výrobu, tj. určovat přímo pracovní 
náklady na jednotku výroby a provádět celkové bilancování ve fyzických veličinách.“ (Sojka, 2000, s. 222), což 
se při totálním nahrazení soukromého vlastnictví kolektivním fakticky rovnalo řízení hospodářství jako celku. 
V praxi stalinského Ruska tak byl centrální plán klíčovým nástrojem řízení ekonomiky. Centrální pětiletý plán 
byl rozepisován do závazných plánů dílčích a to jak sektorově, tak časově do podoby ročního prováděcího plánu, 
který hrál ve faktickém řízení klíčovou úlohu. V realitě docházelo k řadě pokřivení. Zlepšení nepřinesly podle 
Sojky (2000, s. 231) ani reformy Chruščovovy („ubylo strachu a nepřibilo motivace“) ani Brežněvovy (kdy 
„systém zcela zdegeneroval spolu se stárnutím politiků“). Jakkoli by hledání příčin této skutečnosti šlo nad 
rámec této práce, může konstatovat, že historická zkušenost s direktivním plánováním sovětského typu je 
veskrze negativní. Nutno však zdůraznit, že ne všechny teoretické přístupy vzniklé na půdě bývalého sovětského 
bloku měly charakter totalitárního přístupu. Existovala řada výjimek, v nichž lze nalézt dodnes platné otázky a 
odkazy. Příkladem za všechny mohou být práce českého ekonoma Josefa Goldmanna, v nichž může čtenář nalézt 
překvapivě současné problémy.9 
Jiná forma plánování byla rozvíjena v bývalém západním bloku, kde šlo o tvorbu indikativních plánů ve smyslu 
dlouhodobých makroekonomických projekcí a formulaci záměru hospodářských politik při zachování tržního 
mechanismu, nikoli o direktivní řízení veškeré výroby. Největšího rozvoje dosáhl tento styl plánování díky 
historickým předpokladům ve Francii, kde je s modifikacemi uplatňován dodnes. Nachtmannová 
k francouzskému indikativnímu plánování uvádí: 
 

„V původním významu se jednalo z velké míry o průmyslovou politiku, od 

konce padesátých let dostávaly plány další rozměry. Indikativní plánování v 

zásadě zastřešuje strategické i decentralizované plánování – ve všech typech 

plánování zůstávají zachovány základní fáze a principy, kterými jsou: 

• analýza současné situace, 

• předvídání dalšího vývoje (prognózy, projekce, scénáře…), 

•stanovení priorit na základě podkladových studií a otevřených debat, 

• slaďování (koncertace) politik a záměrů na nejrůznějších úrovní a za 

účasti zástupců zájmových skupin, 

• schválení plánu na všech úrovních, 

• sledování průběhu plánu, 

• revize výsledků. 

Podstatou indikativního plánování je harmonizace vztahů a koordinace činností 

mezi sociálními partnery a stanovení priorit a cílů, to vše na pozadí předvídání 

dlouhodobých tendencí.” 

Nachtmannová (2003, s. 22) 

                                                           
8 Jako kvaziteorie je hodnocena rovněž tzv. „teorie optimálního fungování socialistické ekonomiky“ 

vycházející mj. z Kantorovičovy vícestupňové dekompoziční metody. Podrobněji viz Kouba, Kameníček (1992).  
9Vedle dodnes platných podnětů pro sestavování strategií hospodářského růstu (viz. Goldmann, J. 

(1985) kapitola Technologie sestavování strategických rozhodovacích podkladů) se Goldmann vyjadřoval 

kupříkladu ke dnes stále aktuální otázce poměru mezi politickou a expertní stránkou strategií, podnětná je i jeho 

typologie strategií ekonomického růstu (viz tamtéž, kapitola Opce strategického rozhodování). 



V jádru francouzského indikativního plánování tak spočívá analýza hospodářské i sociální oblasti a důraz na 
slaďování zájmů zúčastněných stran.10  
Francie nebyla jedinou enklávou plánovitého přístupu, teorie i praxe tvorby hospodářských plánů se rozvíjela i 
jinde. Jednou z nejvýraznějších osobností této oblasti je bezesporu tehdejší ředitel dánského Úřadu pro centrální 
plánování, první laureát Nobelovy ceny za ekonomii, Jan Tinbergen. Tento dánský ekonom se mimo jiné 
věnoval právě otázkám tvorby krátko-, středně- i dlouhodobých hospodářských plánů, přičemž zkonstruoval 
teorii optimálního režimu coby ideálního nastavení ekonomických institucí za účelem maximalizace sociálního 
blahobytu.11 Tinbergena lze považovat za zakladatele moderního přístupu ke kvantitativnímu ekonomickému 
plánování. Pozornost věnoval nejprve plánování krátkodobému. Ve snaze: 
 

 „...vysvětlit minulý vývoj a testovat konfliktní teorie, Tinbergen posunul 

důraz na tvorbu politik. Jeho záměrem nyní bylo vybudovat model, který by 

umožňoval spolehlivou předpověď krátkodobého vývoje a racionální kalkulaci 

politických opatření nezbytných k dosažení stanovených cílů.“ 

Hansen (2001, s. 15) 

Postupně však Tinbergen, coby ředitel výše zmíněného Úřadu pro centrální 

plánování, obrací svou pozornost ke dlouhodobým makroekonomickým plánům, které 

představují „…souhrn kvantitativních dat reprezentujících na dané období předpovědi pro 

ideální ekonomický růst...“ (Tinbergen, 1964, s. 27). Úřad pro centrální plánování by měl 

podle Tinbergena jednak vytvářet předpovědi ekonomického vývoje v dané zemi, porovnávat 

cíle plánu s nastalou realitou, a evaluovat hospodářskou politiku včetně navrhování 

modifikací nezbytných k dosažení požadovaných cílů. Za svojí dlouhou kariéru navrhl 

Tinbergen řadu konkrétních postupů pro tvorbu dlouhodobých plánů. Některé modely byly 

konstruovány pro použití v rozvojových zemích s omezenými datovými možnostmi. Ty 

postupovaly od stanovení obecných výdajových parametrů pomocí jednoduchým 

makroekonomických modelů, na jejichž základě byly rozpracovány do sektorového plánů. 

Na druhé straně navrhoval Tinbergen značně komplexní a dodnes inspirativní plánovací 

přístupy reprezentované především jeho semi-input-output metodou, kde je marko-plán 

agregován z mikro-plánů sestavených z individuálních projektů.12 

Tinbergenův odkaz zůstává platný mimo jiné v otázce, na kterou v této práci několikrát narazíme, tedy v otázce 
vztahu expertního poznání a vědění k veřejné politice, míry, do níž lze veřejné politiky řídit na základě expertíz, 
či obecněji v otázce vztahu technokracie a demokracie.13 

                                                           
10 Blíže k francouzskému indikativnímu plánování viz Nachtmannovou (2003). 
11 Podrobněji viz Tinbergen (1972). 
12 Podrobněji viz Hanses (2001, s. 332 – 335). 
13 Srovnej např. Freeman (2002). 



 Veřejná politika, teorie vládnutí a 

koncept strategického vládnutí 

Anglický termín governance14 se v odborné literatuře začíná objevovat v druhé polovině 20. století. Jeho 
definice je značně problematická  neboť, jak poukazuje Veselý (2004, s. 12), tento pojem „se snaží zachytit 
multidimenzionální koncept do jedné dimenze“. Veselý tak rozlišuje jednak rovinu vládnutí (místní, národní, 
nadnárodní a globální), model vládnutí (vládnutí spoléhající na vládu, vládnutí se strukturovaným zapojování 
trhu a občanského sektoru, vládnutí jako více či méně neformální sítě), dynamiku vládnutí (vládnutí jako 
struktury a instituce, vládnutí jako proces) a normativitu vládnutí („dobré“ vládnutí, analytické vládnutí).  
Pro podrobnější přehled definic pojmu vládnutí odkážeme na citovanou Veselého práci, neboť, jak poukazují 
Bovaird a Loffler (2003), definování pojmu vládnutí otevírá při různorodosti současného diskurzu Pandořinu 
skřínku. Autoři se navíc domnívají, že definice vládnutí není sama o sobě klíčová, protože většina profesionálů 
je s konceptem vládnutí dobře obeznámena z praxe, pouze je pro ně obtížné rozeznat jej ve formulacích 
akademického jazyka. Proto se zde omezíme na patrně nejjednodušší možnou definici vládnutí coby  „procesu 
řízení společnosti“ (Peters, 2003) a dodáme, že v souvislosti s vládnutím je rovněž často používán anglický 
termín steering, který znamená řízení ve smyslu udávání směru. 
 Jak dokládá Peters (2003), obecná teorie vládnutí vychází z pozorování změny, ke které dochází v přístupu ke 
správě věcí veřejných. V počátcích posunu od tradičního systému vlády k systému vládnutí spočívá uvědomení, 
že „veřejný sektor ztratil (či přesněji zrušil) svůj monopol na řízení záležitostí veřejnosti.“ (Peters, 2003, s. 1) Do 
procesu určování směru vývoje společnosti nově vstupuje řada dalších aktérů z prostředí občanského i 
komerčního sektoru, přičemž odpovědnost za vývoj společnosti paradoxně spočívá nezměněnou měrou na 
bedrech vlády15. Při hledání odpovědi na otázku, co tvoří jádro procesu vládnutí, uvádí Peters (2003 ) aktivity, 
které musí být realizovány, abychom o vládnutí mohli hovořit: 
 

i. Artikulace obecných priorit a cílů společnosti. Ta představuje první a „esenciální“ úkol vládnutí. 

Tato aktivita zároveň podle Peterse určuje pozici vlády v procesu vládnutí, neboť kromě vlády : 

„…žádná jiná institucionální sestava ve společnosti není schopna artikulovat kolektivní cíle“ (s. 3). 

Proces vládnutí musí zároveň zahrnovat mechanismy pro dosahování konsensu ve věci nastavování 

priorit a cílů společnosti. 

ii. Koherence. Artikulované cíle a priority musí být konzistentní a koordinované. Zde opět plní vláda 

a veřejný sektor nezastupitelnou úlohu, neboť „Sítě a trhy, jako alternativní formy vládnutí, bývají 

často ne zrovna úspěšné při zajišťování koherence, zejména koherence napříč širokým spektrem 

politik.“ (s. 3) Nezastupitelná je vláda rovněž při hledání rovnováhy mezi dílčími zájmy a při 

prosazování zájmu veřejného. 

iii. Dosahování cílů. Proces vládnutí musí zajistit dosahování artikulovaných cílů. Konvenčním 

nástrojem vládnutí byla především regulace, popřípadě přímá vládní podpora. Moderní systémy 

vládnutí pak do této fáze vládnutí zahrnují stále častěji aktéry komerčního i občanského sektoru.  

                                                           
14 Termín governance nabízí v zásadě dva možné překlady: vládnutí a správa. V kontextu této studie se 

uchyluji jednoznačně k překladu vládnutí. Slovo správa navádí k pojímání významu anglického governance jako 

záležitosti omezené na administrativu ve významu veřejná správa. Vládnutí však zahrnuje jednak politickou 

sféru a pak i širší vazbu na aktéry občanského a privátního sektoru. 
15 Peters tuto skutečnost dokládá na příkladu privatizace veřejné železnice ve Velké Británii. Přestože 

správa železnice přešla do rukou komerčních subjektů, občané nadále vinili vládu z jejího neutěšeného stavu. 



iv. Zpětná vazba a kontrolovatelnost. Systém vládnutí musí zahrnovat mechanismus, který mu umožní 

reflektovat výsledky minulých činností při rozvaze o činnostech budoucích. Peters v této otázce 

podotýká, že jde „do jisté míry o kybernetický proces.“ (s. 3)  

Zejména první dvě aktivity, tedy hledání společenských cílů, zajišťování jejich koherence a obhajoba veřejného 
zájmu, představují širší rámec zdůvodnění existence veřejného sektoru, než který uvádí ekonomie16, často razící 
myšlenku, že stát má zasahovat až tam, kde selhává trh. Širší perspektiva teorie vládnutí umožňuje nalézat 
důvody pro existenci veřejného sektoru, resp. selhávání trhu, i mimo kritéria ekonomické efektivnosti tržního 
mechanismu. Na prvním místě Potůček (1997) v této souvislosti uvádí, s poukazem na snižující se mezní užitek 
rostoucího bohatství, zmenšení nerovností v rozdělování statků. Další oblast, kde trh selhává je zachování 
lidské důstojnosti. Individualistická logika trhu nebere ohled na jednotlivce neschopné se na trhu prosadit, ať již 
z důvodů sociálních či zdravotních. Z hlediska strategického přístupu, jak jej v zápětí přiblížíme, se jako klíčová 
jeví rovněž oblast kultivace lidského potenciálu, kde rovněž trh nedisponuje prostředky k jejímu zabezpečení.  
 

„Zastánci uplatnění  tohoto kritéria vycházejí z předpokladu, že nerovnost 

výchozích podmínek pro rozvoj jednotlivců, nevyhnutelná tam, kde by působilo 

pouze tržní prostředí, je nespravedlivá. Každému člověku by měla být poskytnuta 

rovná šance pro rozvoj a uplatnění dispozic a sklonů.“ 

Potůček (1997, s. 27) 

Poslední Potůčkem uváděné tržní selhání, objevující se při aplikaci kritérií nad rámec ekonomické efektivnosti, 
má rovněž přímý vztah ke strategickému procesu – jde o trvale udržitelný způsob života, který je nezřídka 
problematicky slučitelný s tržní doktrínou maximalizace zisku a konzumním vztahem k životnímu prostředí. 
Strategické vládnutí lze pak pojímat jako specifický styl vládnutí s určitými charakteristickými rysy. Potůček 
uvádí následující definici: 
 

„Strategické vládnutí může být chápáno jako dynamický proces tvorby a 

implementace politik, politické sféry a administrativy, který je představován 

snahou různorodých sociálních a ekonomických skupin s rozdílnými zájmy, ale 

rovněž hledáním orientace na udržitelný rozvoj a sociálních smluv, které mohou 

vyvážit tyto zájmy způsobem slučitelným  s dlouhodobými zájmy společnosti jako 

celku, včetně budoucích generací.“ 

        Potůček (2005, s. 2) 
Autor v této souvislosti poukazuje na paradoxní situaci, kdy jsou na vlády kladeny stále větší nároky a 
požadavky, přičemž soustavně dochází k oslabování jejich přímé moci, ať již vlivem globalizace, či 
decentralizace. Východisko z této situace spatřuje autor v vývoji nových nástrojů veřejné akce. Tyto nástroje by 
měly být efektivnější při menší přímé kontrole a zasahování. Jako příklady autor uvádí veřejné diskuse nad 
důležitými veřejnými tématy, nastavovaní priorit, vzájemné učení, posilování a podpora, implementace 
obecných regulatorních rámců a spoléhání na interaktivní sítě a mnoho-úrovňové vládnutí.  
Koncept strategického vládnutí v tomto pojetí zahrnuje nejen národní vlády, nadnárodní vazby a nižší územně 
správní celky, nýbrž bere v potaz i další regulátory života společnosti - trh, občanský sektor a média. Ty vstupují 
do procesu vládnutí stále větší mírou. Stává se zřejmější, že řízení společnosti není v silách, ani ve výhradní 
kompetenci státu, respektive veřejné správy samotné. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo 
zapojování odborné i široké veřejnosti do přípravy regulace představují jen některé projevy tohoto trendu. 
Koncept „regulatorního čtvrtce“ tvořeného veřejným sektorem, komerčním sektorem, občanskou společností a 
médii, a zkoumání dynamiky vztahu mezi těmito regulátory představuje základnu vědeckého uchopení 
strategického vládnutí.  
Strategické vládnutí se podle Potůčka (2005) opírá o tři pilíře: schopnost anticipovat možné budoucnosti, tedy 
předpokládat vývoj v klíčových oblastech a rozhodovat s ohledem na něj,  schopnost realizovat volby 

                                                           
16 Viz předchozí kapitola. 



společnosti, tedy hluboké fundamentální změny ve fungování společnosti,  nově se objevující strategie, jimiž 
Potůček rozumí výsledek interakcí různých politických aktérů a procesů. 
Vedle těchto tří klíčových charakteristik strategického vládnutí, hovoří autor rovněž o zdrojích strategického 
vládnutí. Na prvním místě uvádí globální etiku, jejíž potřeba se naléhavě objevuje spolu s rostoucí provázaností 
a vzájemnou závislostí našeho světa doprovázenou technologickým potenciálem zničit podmínky života. 
Strategické vládnutí představuje zodpovědný přístup, vnímající potřeby globální komunity a budoucích generací.  
Dalším ze zdrojů strategického vládnutí jsou zdroje kognitivní, včetně vzdělávání. „Složitý a neustále se 
měnící úkol vládnutí nemůže být efektivně řešen bez důkladné znalosti problémů, příležitostí a 
možností v daném kontextu.“ Potůček (2005, s. 14). Kvalitní vzdělávací systém nejen pro správu 
samu, ale pro všechny aktéry vládnutí, tak představuje další ze zdrojů strategického vládnutí. Další představují 
institucionální zdroje a nástroje, přičemž instituce jsou pojímány širokém smyslu jako normy a pravidla. 
Adekvátní nastavení institucí je zároveň výstupem i podmínkou strategického vládnutí. Vedle vybudování 
příslušných analytických kapacit (podrobněji viz kapitola 7.4) jde především o posílení strategické dimenze 
rozpočtového procesu (viz kapitola 7.2). Jako poslední ze zdrojů strategického vládnutí uvádí Potůček (2005) 
sociální kapitál. Bovens, Hart a Peters (2002) při hledání odpovědi na otázku, kdy lze vládu považovat za 
úspěšnou, rozlišují dvě roviny vládnutí – politickou rovinu a rovinu praktických opatření. Toto rozlišení má 
přitom pro pojetí vládnutí značné důsledky. Při zkoumání úspěšnosti vlády při řešení vybraných problémů na 
základě komparativní analýzy dochází v této souvislosti autoři k zajímavému zjištění. Politická rovina a rovina 
praktických dopadů vládních opatření při hodnocení úspěšnosti nejsou pevně provázány a nezřídka vykazují 
rozdílné výsledky. Jinými slovy – vláda může určitý problém efektivně řešit a paradoxně při tom ztratit 
„politické body“ a naopak – otálení či chybný přístup k řešení problému může za jistých podmínek přispět 
k pozitivnímu obrazu vlády v očích voličů. Koncept strategického vládnutí tento problém reflektuje výzvou ke 
kultivaci široké veřejnosti ve smyslu rozvíjení občanské odpovědnosti a její vnímavosti k dlouhodobému 
horizontu. Zodpovědný přístup k budoucnosti často přináší úsilí bez okamžitého zisku, či obětování současných 
požitků ve prospěch budoucích generací.  
Za klíčovou práci v oblasti strategického vládnutí, můžeme považovat Drorovu publikaci Kapacity vládnutí 
(2001), vydanou jakožto zprávu Římského klubu.  Podobně jako ve zprávě Limity růstu, promlouvá i zde tento 
vlivný think tank17 varovným hlasem. Dror (2001) poukazuje na rozšiřující se propast mezi nárůstem schopností 
lidstva ovlivňovat svou budoucnost na jedné straně (připomeňme, že lidstvo disponuje již řadu desetiletí 
technologickými možnostmi potencionálně ohrožujícími samu jeho existenci) a nedostatkem morálních, 
poznávacích i volních kapacit angažovat se v odpovědném „tkaní budoucnosti“ na straně druhé. Dror 
zdůrazňuje, že v této úloze je nezastupitelná vláda, která má jako jediná demokratický mandát k této činnosti.  
Současný systém vládnutí a především pak uspořádání centrálních vlád se však jeví jako nedostatečný pro 
potýkání se s výzvami nejen současného, ale i budoucích století. Nedostatečné intelektuální a morální kapacity 
v ústřední vládě, nedůvěra ve vládu, riziko negativního vlivu masmédií a napříč společností rozšířené 
nevěnování pozornosti budoucnosti za každodenním horizontem hrozí vyústit ve fatální selhání lidstva jako 
celku v úsilí spravovat udržitelně své záležitosti. Aby tomuto selhání bylo možno předejít, je třeba „revolučně“ 
zasáhnout do současného systému vládnutí. Dror vyzývá k úsilí ke změně v oblasti hodnot, struktury politických 
institucí, personálních nároků i politické kultury v rámci správy, ale i společnosti obecně. Ve své pozdější práci 
(Dror, 2004kdy) shrnuje dimenze tohoto přístupu, který označuje jako strategické plánování a myšlení, do 
osmnácti bodů: 

i) Tkaní budoucnosti, nikoli „vypouštění bublin“. Vlády, ocitající se pod tlakem médií, často upouštějí 

od realizace dlouhodobých politik, jakkoli jsou tyto nezbytné, na úkor tvorby mediálního obrazu, či, 

jak píše Dror, „vypouštění bublin“. Posláním strategického plánování a myšlení je vyvážit tyto tlaky a 

soustředit pozornost vlády, ale též veřejnosti, ke strategickým tématům. 

ii) Strategické volby jako nastavování trajektorií do budoucnosti. Strategické volby představují zásadní 

rozhodnutí o směřování společnosti. Dror upozorňuje na nezbytnost „myšlení v historii“, tedy 

dobrého rozumění historickým procesům a jejich příčinám. 

iii) Rozvažování hodnot a cílů. Hodnotové volby a nastavování cílů klade Dror přirozeně do politické 

oblasti. Úloha strategického mozku pro centrální vládu, jak je popsán níže, pak spočívá v hodnocení 

                                                           
17 Anglický pojem think tank postrádá jednotně uznávaný překlad do češtiny. Obesně můžeme říci, že 

jde o expertní pracoviště zaměřené na analýzu (segmentů) veřejné politiky. Podrobněji k této problematice viz 

Schneider (2003). 



dlouhodobého dopadu struktury priorit, identifikaci  „skrytých dimenzí hodnotových soudů“ a jejich 

vyjasnění tak, aby byl rozhodovací proces zodpovědný. 

iv) Rámce rozvahy politik. Rámce rozvahy politik (Policy cogitation frames) představují základ 

strategického plánování a myšlení. Konkrétně jde o „mapování evolučních procesů, konkurenčních 

schopností, vzestupu a pádu národů a civilizací“ (s. 18) 

v) Diagnóza dynamik. Odhady vývoje v klíčových oblastech politik tvoří „topografii strategického 

plánování a myšlení“. Dror zdůrazňuje zaměření na analýzu a anticipaci nelineárních procesů, 

překvapivých zvratů, hrozeb a příležitostí. 

vi) Kritické volby a nastavování agend. Diagnóza by měla identifikovat, která rozhodnutí jsou kritická, 

jaké volby mohou zásadně ovlivnit budoucí směřování společnosti. 

vii) Modality rozhodování. Volba způsobu rozhodování, resp. řešení, předchází podrobnému 

strategickému plánování a myšlení. Na základě diagnóz by měl být zvolen způsob řešení problému, 

od postupného až po radikální zásah. 

viii) Variantní kreativita. Svěžest myšlení a otevřenost novým postupům představuje další dimenzi 

strategického plánování a myšlení. Jak uvidíme později, tento požadavek má své důsledky pro 

uspořádání strategického mozku pro vládu. 

ix) Analýza variant. Navržené varianty řešení politických problému musí být podrobeny pečlivé analýze, 

aby byly identifikovány jejich možné dopady a důsledky. Dror v této souvislosti varuje před 

nadužíváním kvantitativních metod a upozorňuje, že kvalitativní metody jsou mnohem patřičnější pro 

analýzu vrcholových politických problémů. 

x) „Vychytávání much“. Vedle zavádění nových postupů je  paralelně vyvíjeno úsilí k eliminaci 

„rozhodovacích patologií“ a chybných postupů. 

xi) Alternativní budoucnosti. Formulace alternativních budoucností, obsahující většinou tři scénáře 

variující mezi optimistickou a pesimistickou vizí, poskytuje hlavní vodítko pro formulaci politik. 

Scénáře budoucnosti, pohybující se v horizontu pěti až pětadvaceti let, mohou poukázat na 

dlouhodobý dopad kritických rozhodnutí. 

xii) Politika jako nejistá sázka. Nejistota provází všechna politická rozhodnutí. Jejich dopadem si nikdy 

nemůžeme být jisti zcela. Na druhé straně např. vstup do Evropské unie, jak uvádí Dror, je 

rozhodnutí, jehož některé dopady lze předpokládat se značnou jistotou, ovšem přináší i řadu nejistot. 

Úlohou strategického plánování a myšlení je omezit nejistotu rozhodování, posílit rozhodovací proces 

a učinit jej odpovědnějším. 

xiii) Holistická perspektiva. Holistický, celostní náhled tvoří protiváhu fragmentovanému vnímání 

komplexních problémů. Často vinou dělby práce v rámci jednotlivých ministerstev dochází ke zúžení 

pohledu – jednotlivá ministerstva, hájící si svá teritoria, nahlíží na problém optikou neumožňující 

uchopení problému v celé jeho šíři. Tato situace, podotýká Dror, je zejména patrná u koaličních vlád. 

Strategické plánování a myšlení naproti tomu přichází s komplexním náhledem a systémovým 

přístupem, oproštěným od resortní optiky. 

xiv) Boření politické ortodoxie. „Rapidně se měnící světy politik dělají z moudrosti minulosti 

(pochopitelně, pokud šlo o moudrost) omyl dneška a hlupáctví zítřka.“ (s. 20). Strategické plánování 

a myšlení tak ve svém principu odhaluje a eliminuje rigidní a zastaralé postupy a myšlení.  



xv) Vědomí zdrojů a vazba na rozpočtový proces. Jednotlivé navrhované varianty jsou vždy analyzovány 

s vědomím zdrojů, a to nejen finančních, ale též lidských, implementační kapacity, politických zdrojů 

a nákladů příležitosti. Vedle toho upozorňuje Dror na význam zaměření na rozpočtový proces. 

Víceleté rozpočtování a výkonové rozpočtování jsou uvedeny jako „esenciální dimenze“ 

strategického plánování. 

xvi) Zaměření na tvorbu institucí. Strategické plánování a myšlení neznamená pouze analýzu  

jednotlivých opatření. Jeho podstatou je „makro-design“ institucí podílejících se na realizaci 

konkrétních politik.  

xvii) Orientace na implementaci. Smyslem strategického plánování není vytvářet plány, které zůstanou 

ležet ladem. Orientace na implementaci, minimálně v podobě doporučení případné modifikace 

implementačních struktur tak, aby navržené politiky mohly být realizovány, tvoří jednu z hlavních 

součástí strategického plánování a myšlení 

xviii) Trvalé učení se. Otevřenost ke zpětné vazbě a schopnost neustálého učení se z výsledků je poslední 

dimenzí strategického plánování a myšlení. 

 Pokud shrneme právě uvedené, strategické vládnutí představuje takový styl vládnutí, který programově bere 
ohledy na budoucnost, vyhledává moderní a efektivní metody řešení problému ve spolupráci klíčových makro-
regulátorů života společnosti – státu, občanského a komerčního sektoru. Můžeme tak předpokládat, že zatímco 
obecná teorie vládnutí vnímá potřebu změny stylu správy věcí veřejných pod obecným tlakem společenských 
změn (například rozvoj informačních technologií), strategické vládnutí je při zdůvodňování potřeby změny 
přístupu ke správě věcí veřejných specifičtější v celkové orientaci na budoucnost, budoucí důsledky našich 
současných rozhodnutí a témata blízká environmentálním teoriím. Pro explicitnější podpoření tohoto 
předpokladu by však bylo nutné provést detailní rozbor současného diskurzu v obou oblastech. 

Teoretické pozadí instrumentálního přístupu 

Kořeny instrumentálního přístupu ke strategickému procesu lze vysledovat poměrně snáze ve srovnání 
s přístupem předchozím. Užší pojetí strategického procesu spočívá v uplatnění principů hnutí New Public 
Management. Bohatá literatura k NPM uvádí většinou dva ideové prameny tohoto hnutí18 – novou institucionální 
ekonomii a vědecké řízení a z něj pocházející metody řízení vyvinuté v komerčním sektoru. 
Poválečný rozvoj teorie veřejné volby, transakčních nákladů nebo teorie principal-agent19 

„... pomohl vytvořit soubor administrativních doktrín, založených na 

principech soutěživosti, spotřebitelské volby, transparentnosti a úzkého zaměření 

na pobídkové struktury. Tyto doktríny byly velmi odlišné od vojensko-

byrokratických idejí ‚dobré administrativy‘ s jejich důrazem na řádnou 

hierarchii.“  

        Hood (1991, s. 5) 
Rovněž Kelly (1998) zdůrazňuje, že NPM se opírá jednak  o východiska teorie veřejné a racionální volby, a pak, 
především ve své výzvě po zadávání veřejných zakázek soukromým subjektům, o logiku tržního mechanismu, 
přičemž obě tato východiska spočívají na metodologickém individualismu a instrumentální koncepci 
individuální racionality. 

                                                           
18 Srovnej Hood (1991), Pollit, Bouckret, (2000). 
19 Podrobněji viz např. Arow (1963).  



Druhý ideový zdroj NPM, a potažmo užšího pojetí strategického procesu, lze nalézt v úspěchu manažerských 
metod komerčního sektoru, vycházejících z Talylorova vědeckého řízení. Jak uvádí Cranier, z dnešního pohledu  

 

„…vypadá vědecké řízení jako cokoli jiného jen ne věda. … Taylorismus 

vycházel z předpokladu, že existuje jediný ‚nejlepší způsob‘, jak dělat určitou 

práci; a že poté jde jen o to zadat lidem úkoly, zacvičit je ve správném postupu 

jejich plnění, dohlížet na ně a podle jejich výkonu je odměňovat či trestat. Úkolem 

managementu bylo plánovat a kontrolovat práci.“ 

Cranier (2000, s. 8) 

Tato ideová východiska dala vzniknout proudu souhrnně označovanému jako New Public Management, přičemž 
je třeba upozornit, jak podotýká Hood (1991), že NPM je, stejně jako většina administrativních nálepek, poběduj 
nepřesný termín. Podle Hooda se NPM zdá být spojen s obecnými „megatrendy“, jako je úsilí po zastavení či 
zvrácení růstu vládních výdajů; posun směrem k privatizaci a směrem od centrální vlády při důrazu na 
subsidiaritu; rozvoj automatizace (především na poli informačních technologií) v poskytování veřejných služeb; 
a rozvoj a nárůst mezinárodní agendy s důrazem na mezivládní spolupráci.  
Přes značnou nesourodost praxí shrnovaných pod nálepkou NPM nachází Hood (1991) společné doktrinální 
komponenty tohoto hnutí.  



Tabulka 1. Doktrinální komponenty hnutí New Public Management  

Doktrína  Význam  Typické ospravedlnění 
Praktický (hands-on) 
profesionální management ve 
veřejném sektoru 

Aktivní, viditelná, volnému 
rozhodování přenechaná 
kontrola organizace, svěřená 
jmenované osobě s „volností 
řídit“ („free to manage“) 

Kontrolovatelnost vyžaduje 
jasné přiřazení odpovědnosti, 
ne rozptýlení moci 

Explicitní standardy a měření 
výkonu 

Definování cílů, úkolů a 
indikátorů úspěchu, nejlépe v 
kvantifikované formě  

Kontrolovatelnost vyžaduje 
jasné stanovení cílů, efektivita 
vyžaduje “tvrdý“ pohled na 
výsledky 

Větší důraz na kontrolu 
výstupů 

Alokace zdrojů a odměny 
napojené na měření výkonu, 
rozbití centralizovaného 
byrokratického řízení 
personálu 

Potřeba zdůraznit výsledky 
raději než procesy 

Posun směrem k disagregaci 
jednotek veřejného sektoru 

Rozbití monolitických útvarů, 
do útvarů sdružených kolem 
produktů a služeb 

Potřeba vytvořit řiditelné 
jednotky a využít výhod 
kontraktování a  uspřádání 
typu “franchise” 20 

Posun k větší konkurenci v 
rámci veřejného sektoru 

Posun směrem ke kontraktům 
a veřejným zakázkám 

Konkurence je klíčem ke 
snížení nákladů a zlepšení 
standardů  

Důraz na komerčně-sektorový 
styl řídící praxe 

Posun od vojenského stylu 
“etiky veřejné služby”, větší 
flexibilita v přijímání a 
odměňování zaměstnanců, 
větší využití Public Relations 
technik 

Potřeba používat “osvědčené” 
nástroje převzaté 
z komerčního sektoru 

Důraz na lepší disciplínu v 
používání zdrojů 

Snižování přímých nákladů, 
zvyšování pracovní 
disciplíny, omezování 
odborových požadavků 

Potřeba kontrolovat zdrojové 
požadavky veřejného sektoru 
a “dělat více za méně” 

Zdroj: Hood (1991, s. 4) 

V duchu tradic NPM tak užší pojetí strategického procesu vnímá metodu tvorby a implementace strategií jako 
přejatou z komerčního sektoru. Podobně jako u ostáních metod, není přenos komerčního stylu strategického 
řízení na půdu veřejného sektoru bezproblémovou záležitostí, jak poukážeme následujících kapitolách. 
Srovnáme-li obě představená pojetí strategického procesu, můžeme vysledovat jisté průniky, stejně jako rozdíly. 
Zatímco užší přístup se s odkazem na NPM deklaruje jako ideově (ve smyslu politicky) neutrální21, širší přístup 
se hlásí k ideovým východiskům humanismu, stejně jako myšlenkám udržitelného rozvoje. V jeho výzvě po 
posílení role státu v zájmu obecného dobra je zřetelná i jistá míra ideově-politické orientace.  
Z hlediska praktického uplatnění má snazší cestu instrumentální pojetí strategického procesu. Tato skutečnost 
pramení jednak z jeho samotné orientace na praktickou uplatnitelnost, jistou roli hraje i zmíněná apolitičnost a 
„módnost“.  Především jsou  však principy užšího pojetí strategického procesu snáze implementovatelné než 
principy pojetí konceptuálního. Jinými slovy, je snazší zavést na konkrétní instituci určitý způsob řízení, než 

                                                           
20 Jde de facto o licenční systém, kdy je poskytovaní veřejné služby, ale do jisté míry i regulace, svěřeno 

subjektu mimo veřejný sektor. 
21 Hood (1991, s.8) k tomu poznamenává: „NPM následoval požadavky univerzality tradiční veřejné 

správy … nabídnout neutrální a všestranný nástroj k realizaci jakýchkoli cílů, stanovených zvolenými zástupci.“ 



změnit ústavní pořádek, kteroužto potřebu připomíná Dror (2001), či – obecněji než přimět celý veřejný sektor, 
potažmo společnost, ke změně logiky uvažování.  
Praktická orientace užšího pojetí strategického procesu má však i svá úskalí. Důraz na praxi a upozaďování 
širších teoretických souvislostí může vést k pomíjení aspektů, které mohou fungování principů tohoto přístupu 
omezit nebo docela odstínit. Je rovněž třeba zdůraznit, že jakkoli může zavádění moderních metod strategického 
řízení a plánování na konkrétní instituce přispět k posílení strategické orientace vlády, samo o obě neřeší řadu 
palčivých problémů, na které upozorňuje koncept strategického vládnutí.  
Vědomí odlišnosti přístupů ke strategickému procesu může pomoci vyjasnit odlišná hodnotová východiska a 
orientaci autorů, kteří se touto problematikou zabývají. V rámci této práce budeme usilovat o syntézu obou 
přístupů, či alespoň synoptický pohled. Podle našeho přesvědčení může být konceptuální pojetí strategického 
procesu svým pojmovým aparátem „praktikům“ veřejné politiky sice poněkud vzdálené, přesto tvoří nezbytný 
rámec pro uplatnění praktičtěji orientovaného, užšího pojetí.  

Strategické řízení jako tvorba politik  

Další z možných teoretických rámců strategického procesu ve veřejném sektoru nalezneme opět na půdě veřejné 
politiky. Nabízí se otázka, nakolik můžeme tvorbu a implementaci strategií ve veřejné správě nahlížet jako 
specifický přístup k tvorbě a implementaci politik obecně22. Veřejná politika jako vědní disciplína má v této 
oblasti bohatou teoretickou základnu. Zkoumání veřejně-politického cyklu23 patří do předmětu zájmu veřejné 
politiky již od počátků formování tohoto oboru. Potůček, Vass a Kotlas (2006) při uvedení do této problematiky 
vycházejí z rozlišení dvou Lindblomových modelů. První model, „společnost řízená rozumem“, se opírá o 
tvrzení, že společenské procesy je možné racionálně řídit. To předpokládá vědeckou poznatelnost sociálních 
procesů, možnost stanovit optimální stav společnosti včetně cest k jeho dosažení. Model druhý pak tvrdí, že 
lidský intelekt je omezený a není s to postihnout vývoj společnosti v jeho komplexnosti, tím méně jej řídit. 
V souvislosti s uplatněním strategií nás toto rozlišení přivádí k obecné otázce gnozeologické povahy: Strategické 
řízení se opírá o analýzu jak vnitřních, tak vnějších podmínek, především na vrcholové úrovni komplexních 
strategií je třeba analyzovat a anticipovat vývoj v rozsáhlých oblastech  se složitým uspořádáním vnitřních vazeb 
a vzájemných závislostí a s téměř neomezeným množstvím aktérů. Je vývoj v těchto oblastech vůbec možné 
předpokládat do míry, kdy má smysl s výsledky pracovat při tvorbě politik? Touto otázkou se zabývá Dror, když 
hovoří o politice jako o „nejisté sázce“, jak jsme vzpomněli v předchozí kapitole. V odpovědi nelze než 
s Drorem souhlasit – sebesofistikovanější analytické metody mají své limity, žádná prognóza či analýza 
negarantuje své výsledky stoprocentně. Přesto přispívají analýzy k redukci nejistoty při volbě politických 
opatření, poskytují představu o dopadu přijatých opatření a tím činí rozhodovací proces odpovědnější.   
Vraťme se ale zpět modelům veřejně politického procesu. Modelová strukturace veřejně politického cyklu může 
poukázat na skryté a subtilní procesy, které, ačkoli jsou v každodenní praxi zastíněny, mohou mít na proces 
tvorby a implementace politik značný vliv a jejich osvětlení může přispět ke zkvalitnění politického procesu jako 
takového. Pokusme se proto nyní zasadit proces tvorby a implementace strategií do širšího teoretického rámce 
modelu veřejně poltického procesu.  
Pro tento účel se nejlépe hodí pojetí veřejné politiky jako politického cyklu, jakkoli teorie veřejné politiky zná i 
řadu dalších přístupů.24 I v rámci tohoto konkrétního pojetí existuje řada přístupů. Potůček, Vass a Kotlas (2006) 
uvádějí čtyři modely, z nichž dva přiblížíme zde. Na prvním místě je představen Drorův ideální model veřejně 
poltického cyklu. Ten má tři základní fáze, dále strukturované na celkových sedmnáct.  
 
 

                                                           
22 K obsahové blízkosti v termínů policy a strategy v anglosaském kontextu viz  Llewellyn, Tappin 

(2003), kapitola Strategies or policies? 
23 Čeština si tímto souslovím pomáhá při překladu anglického policy cycle. Doslovný překlad politický 

cyklus je v našem kontextu příliš odkazuje k cyklu volebnímu. 
24 Např. model aktérů, agend a arén , model politických sítí (podrobněji viz Potůček, Vass, Koltlas, 

2005) 



Obrázek 1. Optimální model veřejně politického cyklu 

 
 
Zdroj: Potůček, Vass a Kotlas (2006 ) 

V první fázi, jakémsi předstupni samotných návrhů politik, dochází k analýze východisek daného opatření, a to 
jak hodnotových, tak zdrojových, ať již v podobě vnějšího prostředí či úpravy v systému navrhujícím konkrétní 
politiku. Tato fáze má výrazný strategický rozměr, její jednotlivé podfáze odpovídají fázím strategického řízení, 
jak jej budeme definovat v následujících kapitolách. Ve druhém stádiu dochází k návrhu konkrétního opatření. 
Jsou sublokovány zdroje, cíle jsou upřesněny do podoby operacionalizovatelných úkolů, dochází k hierarchizaci 
priorit, podrobné analýze jednotlivých opatření a volbě optimální varianty. V poslední fázi je politika 
realizována a  hodnocena.    
Potůček, Vass a Kotlas (2006, s. 37) docházejí k názoru, že: „Většina analytiků veřejné politiky si však vystačí 
s modelem sestávajícím z pouhých čtyř fází.“ 

Obrázek 2.  Čtyřsložkový model veřejně politického cyklu 



 
Zdroj: Potůček, Vass a Kotlas (2006) 

První fází čtyřsložkového modelu veřejněpolitického cyklu je identifikace a uznání sociálního problému. 
Tento na první pohled jasný moment se při hlubším zamyšlení jeví jako poměrně problematický. Jak přesně 
vystihnout okamžik pro intervenci státu? Sociologie sociálních problémů nabízí řadu teoretických konceptů 
variujících mezi subjektivním pojetím, kdy se sociálním problémem stává to, co společnost jako problém vnímá, 
a objektivním pojetím, stavícím na předpokladu, že sociální problémy jsou objektivní povahy. V souvislosti 
s tématem této práce je zde nutné uvést dvě poznámky. Strategické vládnutí, jak víme, silně akcentuje 
zodpovědný přístup k budoucnosti. Strategicky jednající vláda tak identifikuje sociální problémy v předstihu, 
čímž se jim snaží předcházet. To v praxi znamená, že strategicky jednající vláda se zabývá i tématy, která 
společnost jako aktuální problémy nepociťuje. Příkladem v našich podmínkách je reforma penzijního systému. 
Penzijní systém je v současné době relativně vyvážený, nicméně vzhledem k demografické struktuře populace je 
zřejmé, že v řádu desítek let dojde neodvratně k rapidnímu růstu jeho schodků. Strategicky jednající vláda by 
situaci řešila již nyní, ne-li v minulosti, a neodkládala nákladné reformy pouze proto, že důchodci zatím své 
penze dostávají. V rámci konceptu strategického vládnutí se tedy vláda nezřídka dostává do role, kdy její 
iniciativa stojí v počátku politického cyklu. Další stádium veřejně politického cyklu představuje rozhodování. 
Veřejná politika analyzuje tyto procesy z řady perspektiv, od správní vědy, přes politologickou analýzu 
demokratických rozhodovacích mechanismů až k teorii her.  Z hlediska strategického přístupu ke správě věcí 
veřejných je třeba upozornit, že:  
 

„Ve veřejněpolitickém rozhodování je kromě zájmů přímo angažovaných 

aktérů nutné brát v úvahu zájmy těch, kteří se rozhodování nemohou účastnit. To 

je zvláště patrné tam, kde se uplatňuje kritérium udržitelného způsobu života, 

které respektuje i zájmy generací dosud nenarozených.“   

     Potůček, Vass, Kotlas (2006, s. 41) 

Další stádium veřejněpolitického procesu představuje implementace rozhodnutých politik. Toto stádium 
zahrnuje, „vše, co nějakým způsobem souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány ve fázi koncipování dané 
politiky, a to včetně výběru způsobů, prostředků, resp. nástrojů jejich realizace“ (tamtéž). Poslední stádium 
uvedeného modelu představuje hodnocení politik, v jehož rámci má dojít k vyhodnocení úspěšnosti realizované 
politiky. Tento bod bývá v našich podmínkách často podceňován, neexistuje např. fungující mechanismus 
provádějící systematické hodnocení dopadu přijatých právních předpisů. O změnu v této oblasti usiluje mj. 
regulatorní reforma, která jedním ze svých nástrojů25 provádí hodnocení přijímaných politik ještě před jejich 
implementací, přičemž zároveň usiluje o systematické sledování skutečně dosažených výsledků. 

                                                           
25 Konkrétně jde o Regulatory Impact Assessment (RIA) blíže k regulatorní reformě viz např.: 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html, cit.: 27. 4. 2006 



Při odpovědi na otázku,  jak zapadá strategický proces do modelů veřejně-politického procesu, musíme opět vyjít 
z rozlišení jeho širšího a užšího pojetí. Budeme-li se pohybovat v rámci instrumentálního pojetí, stávají aktivity 
strategického procesu podpůrnou aktivitou realizační fáze veřejně-politického cyklu. Jádro instrumentálního 
přístupu totiž spočívá ve zefektivňování organizací veřejné správy, tedy jejích implementačních struktur. Na 
úrovni resortů se strategie stává nástrojem realizace politiky. Svou dlouhodobou orientací může přispět i 
k upřesnění, resp. specifikaci a rozložení cílů, nicméně instrumentální přístup ke strategickému procesu 
předpokládá coby vstup učiněné rozhodnutí, alespoň na elementární úrovni. Ve vztahu ke komplexnímu Drorovu 
modelu pak instrumentální pojetí strategického procesu spadá především do fáze návrhu, realizace a hodnocení 
veřejné politiky, přestože analogické aktivity nalezneme i ve fázi přípravné (např. fázi Analýza, hodnocení a 
návrh změn v systému navrhujícímu politiku, můžeme do značné míry ztotožnit z analýzou vnitřního prostředí 
organizace coby fází strategického řízení - viz kapitola 6.1) 
V případě širšího pojetí strategického procesu, jehož nedílnou součástí je tvorba vizí společnosti a formulace 
celospolečenských cílů, se pak ocitáme především v prvních fázích veřejně politického procesu, tedy identifikaci 
sociálního problému a přijímání rozhodnutí.  
 



Strategické řízení a plánování v soukromém a veřejném sektoru 

 
Budeme-li se pohybovat v rámci paradigmatu hnutí NPM, pak je zřejmé, že strategické plánování a řízení 
jakožto metoda proniká do veřejného sektoru ze sektoru komerčního. Z jiného pohledu lze namítnout, že 
samotný původ strategického myšlení leží ve vojenství, tedy v oblasti vždy spjaté se státem. Napětí mezi 
vnímáním strategického řízení a plánování ve veřejném sektoru jako čehosi importovaného z komerčního 
sektoru a pojetím strategického řízení ve veřejném sektoru jako procesu sui generis přispívá k zamlžení 
pojmového aparátu. Světlo do této debaty může opět zanést rozlišení mezi užším a širším pojetím strategického 
procesu. Užší pohled, akcentující nástroje a metody, vnímá jejich původ v komerčním sektoru. Širší pohled, 
přesahující dimenzi technokratických řešení, si je vědom historické zkušenosti s užíváním strategií ve veřejném 
sektoru. Se zajímavým názorem přichází Bovaird (2003, s. 57): 

„Myšlenka strategického řízení je samozřejmě stará. Její zdroje 

v minulých dvou stoletích zahrnovaly jednak urbanistické a rurální plánování, … 

a pak průmyslové plánování s počátkem v sovětském  Rusku pozdních 20. let 20. 

století, rozšířeným do řady dalších zemí RVHP po roce 1945. Paradoxně daly tyto 

„veřejně sektorové“ plánovací aktivity v 50. letech vzniknout komerčně-

sektorovému plánování, jmenovitě plánování rozpočtů a lidských zdrojů, jež se 

následně rozšířily zpět  do řady organizací veřejného sektoru.“  

 
Tímto způsobem lze vysvětlit rozdílnost v nacházení kořenů strategického procesu. Zásadní otázkou však i 
nadále zůstává, zda-li je strategické řízení a plánování v komerčním a veřejném sektoru vůbec vzájemně 
porovnatelné. I zde se odpověď liší na základě teoretického východiska. Instrumentální pohled hledá pro 
strategický proces přirozeně inspiraci v komerčním sektoru. Jeho zastánci jsou si vědomi jistých omezení (viz 
kapitola 6.2), nicméně nespatřují zásadní problém ve srovnávání strategického procesu na úrovni organizace 
veřejného a komerčního sektoru. 
Konceptuální pojetí strategického procesu se nezaměřuje primárně na řešení technické povahy, nýbrž na širší 
rámec. Při odpovídání na výše položenou otázku je tak třeba vyjít z cílových funkcí obou sektorů, které jsou 
fundamentálně odlišné, což tvoří zásadní překážku srovnávání strategického procesu v obou sektorech. Cílová 
funkce komerčního sektoru je zřejmá – je jí maximalizace zisku. Cílová funkce veřejného sektoru je zásadně 
odlišná. Je jí obhajoba veřejného zájmu, se vší odpovědností a komplikacemi, které to přináší. Hledání a nalézání 
veřejného zájmu skrze volební mechanismy a participaci občanské společnosti není jednoduché. Politici 
nemohou od občanů očekávat jednoznačnou deklaraci svých přání již z toho důvodu, že přání a očekávání 
různých skupin občanů bývají protichůdná.  Naproti tomu akcionáři vyžadují po vedení podniku jediné – zisk. 
Stát je tak při formulaci strategií oproti soukromé firmě ve značné nevýhodě – chybí mu jednoznačně 
formulované a konzistentní cíle. I případě, že přejmeme myšlenku, že občan skrze volební mechanismus 
deleguje na politickou reprezentaci právo nacházet vizi pro stát jako celek, představuje takové hledání obtížný a 
komplikovaný proces. Rozdílnost cílových funkcí obou sektorů definuje jejich odlišné postavení ve společnosti. 
Na rozdíl od soukromých podniků stát vytváří regulatorní rámce pro celou společnost, čímž mimo jiné definuje 
pravidla pro fungování soukromého sektoru. „Trh závisí na správě“, píše Potůček (2006, s. 89) a dodává, že 
„zákony zajišťují osobní svobodu, včetně práva svobodně vstupovat do tržních vztahů – uzavírání kupní a 
pracovní smlouvy) a chrání soukromé vlastnictví.“ Veřejný a soukromý sektor tak představují odlišné kategorie. 
Z tohoto pohledu je tak uplatnění strategie v obou sektorech obtížně souměřitelné, neboť jde o sektory 
s rozdílným posláním i pravidly fungování. Podrobněji se ke této problematice vrátíme v kapitola 6.2. 
Jak jsme uvedli, tato práce usiluje při vědomí odlišnosti užšího a širšího přístupu ke strategickému procesu o 
synoptický pohled. V následujících kapitolách se proto budeme zabývat jak strategickým procesem v komerčním 
sektoru, tak jeho specificky v sektoru veřejné. 



 Strategie, její tvorba a implementace v komerčním sektoru 

Ani v podmínkách komerčního sektou nepanuje v této oblasti obecná terminologická shoda. Situace je ve 
srovnání s veřejným sektorem přehlednější v tom smyslu, že v rámci komerčního sektoru se vždy jedná o 
strategii pro konkrétní organizaci, jakkoli se i zde hovoří o hierarchii strategií (přičemž se rozlišuje skupina 
funkčních strategií, zahrnující marketingové strategie, strategie rozvoje lidských zdrojů, finanční strategie, 
právní strategie atd., strategie jednotlivých semi-autonomních součástí organizace a operativní strategie, 
zahrnující řízení každodenní agendy). Přestože i v rámci množiny praktik označovaných jako strategic 
management můžeme nalézt různé skupiny a směry, existuje i hlavní proud, který pojímá strategické řízení jako 
proces specifikace cílů dané organizace, návrhů opatření a plánů směřujících k jejich realizaci a alokaci zdrojů za 
účelem jejich implementace. Zatímco někteří odlišují strategické plánování od strategického řízení, jiní autoři, 
reprezentující obecný proud, vnímají formulaci strategie jako první fázi strategického řízení. 
 Rowe, Mason, Dickel, Mann a Mickler (1994) v  souvislosti se strukturou a provázaností strategického řízení 
s jinými procesy používají Strategický čtyř-faktorový model, coby systémový rámec strategického řízení. Čtyřmi 
faktory definujícími rámec strategického řízení jsou strategické plánování, organizační struktura, strategická 
kontrola a požadavky na zdroje. Na každý z těchto faktorů působí vnější síly. Obrázek 1. dokumentuje jak jsou 
tyto jednotlivé faktory a síly provázány, jak se vzájemně ovlivňují. Každý z faktorů vytváří vazbu mezi 
strategickým řízením a vnějšími podmínkami. 
 
 
 
 
 
 



 Obrázek 4. Strategický čtyř-faktorový model 

 

Podle: Rowe, Mason, Dickel, Mann, Mickler (1994) 

Ve středu modelu je umístěno strategické řízení jako proces řízení všech čtyř faktorů k dosažení strategie. 
Funkcí strategického řízení je propojit interní prostředí organizace, s vnějším prostředím. Strategické plánování 
pak představuje klíčovou spojnici mezi strategickým řízením a vnějším prostředím. Strategické plánování tak 
zahrnuje jednak analýzu vnitřních dispozic organizace, tedy jejích slabých a silných stránek, a pak analýzu 
vnějšího prostředí, hrozeb a příležitostí, které pro organizaci představuje. Dalším krokem je formulace 
alternativních strategií, které využijí vnějších příležitostí a vnitřních silných stránek organizace. Schválené 
strategie jsou následně rozpracovány do plánů, reflektujících jak vnější tak vnitřní podmínky organizace. 
Požadavky na zdroje vytváří rozhraní mezi strategickým řízením a zdroji organizace, a to v nejširším smyslu 
včetně lidských, finančních a hmotných zdrojů, přístupu k informacím atd. Organizační struktura propojuje 
strategické řízení s „realitou organizace“. Formulace strategie musí zohledňovat organizační strukturu a její 
vhodnost pro realizaci strategie. „Odpovídá strategie cílům, úkolům, pracovním možnostem, a operačním 
strukturám jednotlivých součástí organizace? Mají organizační jednotky patřičné komunikační systémy a 
procedury k monitorování kontroly výkonu?“, táží se Rowe, Mason, Dickel, Mann a Mickler (1994, s. 34) a 
připomínají, že někdy je organizační struktura upravena tak, aby vyhovovala strategii. Tvůrci strategických 
plánů musí rovněž rozhodnout, zda neoficiální mocenská struktura organizace, její kultura a styl rozhodování 
manažerů přispěje nebo zkomplikuje implementaci strategie. 
Poslední faktor popisovaného modelu, strategická kontrola, souvisí s implementací strategie. Tvoří rozhraní 
mezi strategickým řízením a vnitřním prostředí organizace a slouží jako nástroj hodnocení implementace 
strategie. 



  
„Strategická kontrola má dvě komponenty, jednu vnitřní a jednu vnější. 

Interní komponenta zahrnuje monitorování alokace zdrojů a činností organizace 

a navrhuje změny potřebné k lepší implementaci strategie. Externí komponenta 

zahrnuje měření úspěšnosti strategie. … Strategická kontrola je kontinuální 

proces používaný k adaptaci strategie v odpovědi na 1) zjištění jak dobře si 

strategie vede, 2) změny vnitřního nebo vnějšího prostředí.“ 

    Rowe, Mason, Dickel, Mann, Mickler (1994, s. 33) 
Z procedurálního hlediska bývá strategické řízení obvykle rozděleno do dvou dále strukturovaných fází – 
formulace a implementace strategie. Formulace strategie bývá nejčastěji rozvržena do tří kroků. V prvním kroku 
je provedena analýza vnějšího i vnitřního prostředí organizace. Cílem analýzy je zmapovat možnosti organizace 
ve vazbě na prostředí, v němž působí. V rámci různých modelů strategického řízení byla vyvinuta řada 
analytických metod, z nichž největší slávy a přesahu nad rámec strategického řízení organizace doznala již 
zmíněná analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí, známa pod zkratkou SWOT. Vedle ní je ke 
zmapování vnějšího prostředí často užívána analýza klíčových aktérů (stakeholder analysis) a řada dalších 
postupů. Souběžně s analytickou částí strategického procesu jsou stanovovány cíle organizace. Obecný proud 
strategického řízení v této fázi obvykle rozlišuje mezi formulací vize (vision statement), jako představy o 
požadované dlouhodobé budoucnosti organizace, poslání (mission statement), coby popisu role organizace ve 
společnosti. Dalším stádiem tohoto procesu je stanovení obecné roviny cílů (nazývané porůznu jako aims, global 
targets, overall objectives, apod.) a rozpracování obecných cílů do roviny konkrétnějších cílů (opět 
označovaných řadou termínů, jako specific objectives, business units objectives), které bývá v některých 
modelech vícestupňové. Obecně jsou rovněž rozlišovány dva přístupy ke stanovování cílů, resp. formulaci 
strategie obecně – přístup shora dolů, kdy jsou cíle stanovovány na nejvyšší úrovní řídící struktury organizace, a 
přístup zdola nahoru, kdy jsou podněty pro formulaci cílů dávány řídícím strukturám od zaměstnanců. 
Na základě výstupů z analýzy a identifikace jednotlivých úrovní cílů organizace je pak ve třetí fázi formulace 
strategie sestavován podrobný plán k jejich dosažení. 
Druhou fázi strategického řízení představuje implementace připravené strategie. I tento proces bývá v různých 
modelech strukturován. Někteří autoři vidí v jejím počátku stanovení odpovědnosti za plnění daných úkolů a 
následné řízení finančních a lidských zdrojů, kontrolu, evaluaci a případně modifikaci strategického plánu.  
V rámci strategického řízení v soukromém sektoru byla vyvinuta řada metod, jež jsou s různou mírou úspěšnosti 
aplikovány ve veřejném sektoru (za všechny jmenujme Management By Objectives – řízení podle cílů). 
Literatura o strategickém řízení je poměrně bohatá a dostupná, proto se v rámci této práce spokojíme s tímto 
stručným přehledem. 

Strategie nebo politika – specifika veřejného sektoru ve vztahu 

k uplatnění strategie 

„‚Kdybych já řídil svou firmu jako vy řídíte stát, tak bych do roka 

zkrachoval. Nemůžete řídit stát víc jako firmu?‘ 

‚Stát není jako firma. Stát nemá univerzální měřítko úspěchu – zisk. Vládní 

úřady nemají konzistentně stanované úkoly. Jedna zájmová skupina chce více 

služeb, druhá menší platby. My jsme chyceni někde uprostřed a snažíme se 

uspokojit všechny. Když jsme pod tolika tlaky z různých směrů, je zázrak, že se 



vůbec něco udělá.‘“        

     Blackerby  (1994a, s. 1) 

Tímto fiktivním, ale nikoli nepravděpodobným rozhovorem podnikatele s úředníkem či politikem je uvozen 
článek pojednávající o zavádění strategického plánování do veřejného sektoru. Zachycuje častou otázku: Proč 
strategie dobře fungují v soukromém sektoru, zatímco jejich zavádění do veřejného sektoru bývá problematické? 
Na některé z důvodů, proč tomu tak je, poukáže tato kapitola.  
Přes přehnanou skepsi fiktivního úředníka je nutno s ním některých bodech souhlasit. Stát není firma. 
Především, stát je ochráncem veřejného zájmu, jak jsme již uvedli výše. Rozdíl mezi veřejnou a soukromou 
správou je identifikovatelný i z právní perspektivy: 
 

„U soukromé správy se tradičně vychází z předpokladu, že její nositel je 

volný ve svém jednání, neboť právní řád jej váže negativně. … Naproti tomu 

veřejná správa je právním řádem vázána nejen negativně, ale i pozitivně 

stanovením působnosti a pravomoci každému jejímu vykonavateli zvlášť…veřejná 

organizace je povinna vykonávat úkoly stanovené v zákonech a jiných právních 

předpisech nebo na základě usnesení zastupitelských sborů či nadřízených 

orgánů.“ 

       Hendrych (2003, s. 13) 
Z toho pramení také relativně nízká flexibilita ve srovnání se soukromým či občanským sektorem, neboť řada 
změn je v našich podmínkách ve státní správě realizovatelná pouze na základě změny legislativy. 
Další zásadní překážku hladké implementace dlouhodobé strategie představuje volební cyklus. Co se stane s 
národní strategií schválenou na deset let, když se v průběhu její realizace dostane k moci opoziční strana se zcela 
jinými ideovými hodnotami? Se změnou vlády se změní priority a to často tak zásadně, že „stará“ strategie není 
vůbec uplatnitelná. OECD (1996) v této souvislosti připomíná, že strategický plán není politickým dokumentem, 
ale spíše dokumentem obsahujícím konkrétní opatření založeným částečně na politických prioritách. Proto je 
pravděpodobné, že strategie budou vyžadovat revizi, pokud se vymění vláda. 
Zavádění strategického řízení do veřejného sektoru komplikuje i další jeho specifikum, a tím je dichotomie 
správa – politika.26 Ve veřejném sektoru je to politická sféra, která formuluje cíle, a administrativní sféra, která 
plní dané zadání. Strategie v sobě přitom zahrnují jak hledání cílů, tak jejich implementaci. Vztah mezi 
politickou reprezentací a úředníky, nezřídka charakterizovaný jistým napětím, může vytvářet propast mezi 
přípravou a implementací strategie a tím ohrožovat její akce schopnost. Tento vztah tak do značné míry 
ovlivňuje možnost a formu uplatnění strategie ve veřejném sektoru. V této souvislosti se ukazuje další 
specifikum strategického procesu ve veřejném sektoru. Na rozdíl od privátního se ve veřejném sektoru formulace 
cílů neděje samovolně ani na vrcholové úrovni. Ani vrcholoví politici nemohou stanovovat své cíle libovolně – 
vždy jsou odpovědni voličům. Tvorba strategií ve veřejném sektoru není ani výhradní záležitostí expertů, 
usilujících o identifikaci variant, které se z expertního, a tedy maximálně objektivního, úhlu pohledu jeví jako 
optimální. Strategie by skrze zastupitelský mechanismus měla reflektovat cíle, potřeby a přání voličů. Na rozdíl 
od soukromé firmy, musí veřejná instituce při formulaci strategie zohledňovat více perspektiv a brát v potaz 
veřejný zájem. 27 

                                                           
26 podrobněji k tomuto tématu viz. Peters, Verheijen, Vass (2005) nebo Verheijen (2001) 
27 Tuto rozdílnost dokládá Greenberg  (2006, s. 192) na odlišném užívání analýzy nákladů a přínosů ve 

veřejném a privátním sektoru:„… rozhodnutí privátního sektoru týkající se změn politiky jsou obvykle 

hodnoceny pouze nebo hlavně z perspektivy těch, kteří vlastní firmu….rozhodnutí o politice veřejného sektoru 

by měla být přinejmenším z principu hodnocena z hlediska dopadů na společnost jako celek. Uvažme například 

dopravní zácpu, která je důsledkem návštěvy fotbalového stadiónu postaveného ze soukromých zdrojů, a 

podobnou zácpu v případě stadionu postaveného ze zdrojů veřejných. V obou případech by vznikly náklady 

způsobené ztrátou času těch řidičů, kteří zápasy nenavštěvují…. Tento náklad nemusí být brán v úvahu při 



Možnosti uplatnění strategie ve veřejném sektoru jsou také determinovány modelem administrativního 
uspořádání. Správní věda obvykle rozlišuje dva základní modely, model právního státu a anglosaský resp. 
westminsterský model28. V modelu právního státu hraje klíčovou úlohu v řízení společnosti právo, což ve vztahu 
k administrativě znamená, že se její činnost důsledně řídí předpisy. Vedle toho v anglosaském modelu je 
určujícím elementem veřejný zájem a „Proces vládnutí v tomto systému lze charakterizovat jako trvalé úsilí o 
získání veřejného souhlasu pro navrhovaná opatření.“ Hendrych (2003, s. 19).  Řada autorů v této souvislosti 
upozorňuje na problematičnost zavádění moderních manažerských nástrojů do administrativní kultury právního 
státu.  
Ve svém článku Význam strategie ve veřejném sektoru upozorňuje Stewartová (2004) na nutnost analyzovat 
v souvislosti se strategií ve veřejném sektoru tři oblasti – oblast politickou, oblast tvorby jednotlivých politik a 
oblast manažerskou. Autorka poukazuje na rozdílnost  mezi vnímáním strategie ve veřejném sektoru v kontextu 
Spojených států amerických a pojetí strategie v zemích, kde je uplatňován (britský) westminsterský model státní 
správy. Americká odborná literatura klade při definování strategie ve veřejném sektoru silný důraz na její sebe-
identifikující roli. V tomto pojetí se strategie ve veřejném sektoru stává nástrojem identifikace poslání a priorit 
dané organizace a zahrnuje tím jak rovinu politickou, tak manažerskou. To je umožněno užší provázaností 
manažerské a politické oblasti v americkém správním modelu. Naproti tomu ve westminsterském modelu státní 
správy se silným důrazem na vládní agentury, je prostor pro strategii relativně omezený: 
 

„Reporting a kontrolní mechanismy new public management ve 

westministerském systému navazují agentury velmi úzce na výkonnostní cíle, 

přičemž ponechávají velmi malý prostor pro strategii…Od manažerů se očekává, 

že přijdou s lepšími a inovativními cestami k dosažení dohodnutých cílů. Ale 

obecně jim není umožněno používat strategii v Byrsonově smyslu, tedy coby 

šablony pro záměry, opatření, programy, akce, rozhodování, nebo alokaci zdrojů, 

tedy aktivity, jenž rozhodují o tom, čím organizace je, co dělá, a proč to dělá.“ 

        Stewart (2004, s. 17)  
Podle Stewartové je tak pro tyto administrativní systémy typické, že strategie je vnímána a užívána jako nástroj 
řízení organizace, nikoli jako nástroj pro identifikaci priorit. Její role je tak svým způsobem zúžena. I tak však 
strategie může velmi dobře posloužit jako komunikační nástroj, jímž organizace sděluje jednak sobě samé, a pak 
svým klientům, jaké jsou její cíle a záměry. Ve svém starším článku identifikovala Stewartowá (2003) další roli 
strategie, a tou je potenciál k prohlubování dialogu mezi vedením a zaměstnanci úřadu. Na základě zhodnocení 
stávající situace pak dochází k zajímavým výsledkům – zavedení strategického řízení představuje příležitost pro 
změnu tradičně daných vazeb mezi administrativou a politickou reprezentací. Stewartová volá po užším zapojení 
administrativy do procesu tvorby politik, do formulace vizí a záměrů. Podle ní by se jednotlivé úřady měly stát 
partery při formulaci politik, nikoli pouze plniteli daného zadání, a v této souvislosti hovoří o třech typech 
strategického myšlení ve veřejném sektoru: i) strategie politik ii) organizační strategie a iii) manažerská 
strategie. 
Strategie politik je podle Stewartové  (2004, s. 19) to: 
 

                                                                                                                                                                                     
rozhodování o soukromně financovaném stadionu, ale měl by se brát v úvahu při rozhodování o stadionu 

financovaném z veřejných zdrojů.“ 
28 Toto rozlišení však není jednohlasné a mnozí autoři si i v základním rozlišení všímají jemnějších detailů. 
Kickert (2002) tak kupříkladu uvádí tři prototypy státního resp. administrativního uspořádání: Napoleonský typ, 
jehož hlavním reprezentantem je porevoluční Francie, Germánský typ s dědictvím pruských a habsburských 
administrativních aparátů a anglosaský typ státního uspořádání s Británií jako hlavním představitelem. Vedle 
„čistých“ příkladů existují i státy kombinující oba modely, což je především  příklad států severských. Tato 
typologie se promítá do řady oblastí, volebními systémy počínaje a vztahem mezi politiky a úředníky konče. Při 
úvahách o přenosu v praxi používaných metod mezi jednotlivými národními státy je třeba mít vždy toto rozlišení 
na paměti a příslušné metody adekvátně modifikovat. 

 



 „… co chce vláda změnit, její agenda a cesta, kterou jí úřady pomohou 

tuto agendu realizovat. Neexistuje jasná analogie strategie politik v soukromém 

sektoru, neboť podniky prodávají zboží a služby, ale nemění autoritativní vztahy 

ve společnosti, v níž působí.“ 

V současné době je podle autorky v kontextu westminsterského správního modelu strategie politik řešena 
v úzkém okruhu ministerských poradců, jejichž vztahy s ministerstvy jsou „notoricky ad hoc a často ovlivněny 
krátkodobou agendou a mediálním tlakem“ (tamtéž). V této situaci je problematické využívat potenciál 
administrativní sféry k dialogu o dlouhodobých cílech. Předefinování role administrativy do pozice partnera při 
hledání priorit vlády by podle autorky značně prospělo výkonu veřejného sektoru jako celku. 
Vedle toho představuje organizační strategie procesy, jimiž úřad či agentura realizuje očekávání klíčových 
aktérů. Manažerská strategie pak zahrnuje technické aktivity tvorby rozpočtu, reportingu, širokou oblast 
operativního rozhodování a nakládání se zdroji. V závěru svého článku dospívá autorka k přesvědčení, že řada 
moderních manažerských metod ve veřejném sektoru, sdružená pod nálepkou New public management, je velmi 
nejasná v otázce kdy a zda vůbec se mají vládní agentury, potažmo úřady, zapojit do řídících procesů. Teoretické 
studie se shodují, že strategické plánování a řízení ve veřejném sektoru by nemělo nahradit, nýbrž zdokonalit 
politické rozhodování skrze zajištění transformace politických priorit do manažerských cílů. Praxe v podmínkách 
westminsterského systému však ukazuje na selhání strategického procesu z důvodů propasti mezi politickou a 
administrativní sférou, neboť manažeři agentur či úřadů nemají možnost podílet se na formulaci cílů.29 
Na další specifické překážky v zavádění strategického plánování a myšlení na úrovni centrální vlády upozorňuje 
i Dror (2004) a mimo jiné jmenuje: 
 

i) přetížení operativní agendou, potřebami a krizemi, 

ii) vliv masmédií s jejich zaměřením na tady a teď, který vlády tlačí k investicím do mediálního 

obrazu za cenu opomíjení a pokřivení aktivit ovlivňujících budoucnost, 

iii) omezenost stabilní politické základy a fragmentace politických stran, 

iv) potřeba hnát se za volebním úspěchem, 

v) nedostatek potřebných materiálních a lidských zdrojů, 

vi) traumatizované populace a elity, 

vii) slabost veřejné správy a jejích implementačních mašinérií, 

viii) v některých zemích se vyskytující korupce, institucionální i individuální, jenž podrývá jak důvěru 

ve vládu (která je zásadní pro strategická dlouhodobá opatření), tak podstatu akcí samých. 

 
Výše citovaný Strategic Survival Guide (Cabinet Office, 2004) pak formuluje požadavky na strategie ve 
veřejném sektoru. Aby mohla být úspěšně implementována, měla by strategie být: 
 

• Jasná ve svých cílech, prioritách a dopadech. Strategie musí být zřetelnou a srozumitelnou deklarací 

záměru. V potaz musí být brány vedlejší dopady a trade-offs30  navrhovaných opatření. 

• Podložena bohatou znalostí trendů, příležitostí a možných budoucností. Strategie vždy míří do 

budoucna. V rámci možností a omezení vědecké prognostiky tak musí brát v úvahu vývoj postižitelných 

trendů. Strategie v jednom ze svých aspektů představuje návrh chtěné budoucnosti. 

• Založena na realistickém vnímání efektivity různých politik (opatření) a kapacity dotyčných institucí 

(strategie, které dobře fungují na papíře, ale ne v praxi, nejsou příliš užitečné). Strategie nemůže být 

                                                           
29 Autorka spatřuje východisko z této situace ve vytvoření „strategického prostoru“, v jehož rámci by 

agentury mohly otevřeně pěstovat své vztahy s klíčovými aktéry včetně ministrů. Podrobněji viz Stewart (2004) 
30 Pojem trade-off bohužel nemá český ekvivalent. Nejblíže je mu naše něco za něco –tímto krátkým 

souslovím upozorňujeme, že každé opatření přináší vedle žádaných i nechtěné dopady.   



prostým seznamem přání. Strategie obsahující nerealistická očekávání či nesplnitelné úkoly nejenže 

jsou předem odsouzeny k nezdaru, ale upnutím se nerealizovatelným cílům mohou způsobit značnou 

újmu, nemluvě o ztrátě důvěry v autory i realizátory takového návrhu. 

• Kreativní – navrhující a objevující nové možnosti. Strategie má objevovat a upozorňovat na nové 

možnosti a být ze své povahy inovativní. Strategie, která nepřináší nic nového, nemá valné 

opodstatnění. Progresivnost strategie však nesmí překračovat realizovatelnost zmíněnou v předchozím 

bodě. 

• Navržena včetně efektivního mechanismu adaptace ve světle nabytých zkušeností. Dodejme, že vedle 

nabytých zkušeností musí být efektivní strategie schopná i adaptace  na změnu vnějších podmínek.  

• Vyvinuta a komunikována se všemi, kteří jsou do předmětu strategie zainteresování nebo se podílejí na 

její implementaci či financování. Tento nesmírně důležitý bod bývá v našich podmínkách notoricky 

opomíjen. Materiály jsou, až na několik výjimek, připravovány „pod pokličkou“, často bez podílu těch, 

kteří se budou podílet na jejich implementaci i těch, kterých se dotknou navrhovaná opatření. Otevření 

procesu přípravy těchto dokumentů se přitom pozitivně promítne nejen do kvality jejich obsahu, ale 

také do přijetí zaváděných opatření. 

 
 
 
 

Podoby strategického procesu ve veřejném sektoru 

V teoretické části jsme rozlišili konceptuální a instrumentální přístup ke strategickému procesu. Toto rozlišení 
odráží především teoretická a ideová východiska přistupování k uplatnění strategie ve veřejném sektoru.  Podobu 
strategického procesu v praxi ovlivňuje vedle toho řada dalších podmínek. Vedle vnějších podmínek, jako je 
kupříkladu administrativní model či správní kultura, ovlivňuje praktickou podobu strategického procesu rovněž 
rozhodnutí o způsobu uplatnění strategie. Při následujícím popisu a analýze vybraných podob strategického 
procesu bude nadále tato práce vycházet ze dvou kritérií. Prvním z nich je úroveň, na níž je strategický proces 
realizován, přičemž rozlišovat budeme mezi komplexní strategií pro vládu jako celek a strategiemi pro 
jednotlivé organizační složky státní správy, ať již půjde o ministerstva nebo vládní agentury. Je zřejmé, že 
úroveň státní správy zásadně ovlivňuje nejen podobu, ale i obsah a účel strategického procesu.  
Vedle toho lze identifikovat dva odlišné přístupy ke strategickému plánování a řízení ve veřejném sektoru. 
Hovoří-li OECD (1996) či Stewartová (2004) o strategickém plánování, byť v různých podobách, má vždy na 
mysli tvorbu strategie pro konkrétní instituci – vládu, ministerstvo, vládní agenturu atd. Svým způsobem 
odlišně vnímá (strategické) plánování ve veřejné správě Hendrych (2003). Strategické plánování je podle něj 
odpovědí na množící se počet a náročnost úkolů, které státní správa musí plnit při existenci rozpočtových 
omezení. 
 

„Rozpor, který vzniká mezi potřebou a zdroji, vyžaduje, aby veřejné úkoly 

byly evidovány a uspořádány tak, aby podle potřeby mohly být posouzeny, 

porovnány z hlediska významnosti a posléze stanoveno pořadí jejich eventuálního 

plnění. Moderní veřejná správa řeší tento problém pomocí různých plánovacích 

technik.“ 

       Hendrych (2003, s. 62) 

Na rozdíl od výše nastíněného pojetí je v této perspektivě strategické plánování spíše než nástrojem řízení 
organizace nástrojem pro specifikaci a utřídění agend, či obecněji, pro tvorbu politik ve smyslu konkrétních 



opatření. Odlišnost tohoto přístupu však netkví v podstatě procesu, jde spíše o zdůraznění jiných aspektů. Do 
popředí vystupuje analýza společenských procesů nikoli primárně za účelem stanovení kvantifikovatelných 
kritérií pro evaluaci výkonu veřejné správy, nýbrž jako nástroj pro identifikaci prostorů pro eventuální intervence 
státu. Tento přístup tak neváže strategický plán na konkrétní instituci veřejného sektoru, nýbrž na určitou oblast, 
agendu, či předmět působnosti strategie. Obecně tak v praxi můžeme rozlišit institucionální a agendovou 
podobu strategického procesu ve veřejném sektoru. Oba přístupy mají svá pro i proti. Navázání strategického 
plánu na konkrétní instituci v rámci institucionálního pojetí činí strategii hmatatelnější, neboť přímo určuje 
subjekt, který ji bude implementovat. Lze očekávat, že ministerstvo, které vypracovalo svou vlastní strategii, se 
jí bude nejen řídit samo, ale bude jí i prosazovat, hájit a usilovat o její implementaci v rámci celé veřejné správy. 
Naproti tomu strategie vyvinuté v rámci agendového přístupu, tedy zaměřené primárně na určitou oblast bez 
návaznosti na konkrétní resort, mohou literárně řečeno „zůstat viset ve vzduchu“, aniž by si jich někdo fakticky 
všímal a řídil se jimi. Slabinu institucionálního pojetí strategického procesu představují průřezová témata. Který 
resort má vypracovat strategii řešení problematiky drog, když tato má agenda svou kriminální, sociální a 
zdravotnickou stránku? Které ministerstvo má v rámci své strategie pečovat o témata hospodářského růstu či 
udržitelného rozvoje, když jde o priority horizontálního charakteru, průřezově zasahující celou státní správu? 
Jaký je vztah mezi právě uvedeným rozlišením a koncepčním a instrumentálním přístupem ke strategickému 
procesu? Budeme-li se teoreticky opírat o širší pojetí strategického procesu, je pravděpodobné, že bude usilovat 
o zavedení strategického procesu na nejvyšší, tj. vládní úrovni. Širší přístup, jak jsme jej definovali, rovněž 
akcentuje spíše agendy nad institucemi. Naproti tomu užší instrumentální pojetí strategického procesu bude 
zaměřeno primárně na instituce a častěji se s ním shledáme na půdě jednotlivých organizací než na (organizačně 
často problematicky uchopitelné) rovině vlády. 
Následující kapitoly představí různé přístupy k uchopování strategického procesu jak  v institucionální, tak 
v agendové podobě. Zabývat se budeme nejprve pojetím strategického plánu, jak jej v 1996 vnímala Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), pokusíme se přiblížit strategickou dimenzí rozpočtového 
procesu, dále komplexní pojetí strategického plánování jako identifikace společenských cílů na nejvyšší vládní 
úrovni, shrneme model strategického mozku pro centrální vládu představovaný především Y. Drorem a stručně 
přiblížíme aplikaci strategického řízení na úrovni resortu či agentury. 

Strategické plánování podle OECD – (především) řízení výkonu 

„Strategické plánování bylo vyvinuto v komerčním sektoru a mnozí mohou 

považovat jeho aplikaci na veřejný sektor za problematickou. Idea veřejné 

organizace vytvářející svou vlastní strategii se dokonce může zdát nevhodná … 

pokud má veřejný sektor používat strategické plánování jako významnou součást 

celkového řízení výkonu, je třeba jej důmyslně modifikovat.“ 

        OECD (1996, s. 5) 
Již z úvodního citátu je patrné, že se pohybujeme na půdě instrumentálního přístupu ke strategickému procesu. 
Oblasti strategického plánování je podle OECD (1996) třeba věnovat pozornost zejména proto, že tato aktivita 
v sobě spojuje významné trendy: a) potřebu zvýšit schopnost vlády jednat více strategicky a b) potřebu zaměřit 
se na výsledek a vybudovat systém sledování výkonnosti v rámci správy. Tyto potřeby vystávají pod tlakem 
významných sociálních, ekonomických a politických změn, jimiž naše civilizace prochází. OECD zřetelně 
vnímá silnou vazbu mezi strategickým plánováním a řízením výkonu (performance management). Tento 
předpoklad je logický, neboť v rámci strategického plánování se předpokládá stanovování (měřitelných) cílů a 
tím i zlepšení možnosti sledování výsledků. Napojením řízení a sledování výkonnosti na strategické plánování je 
navíc posílena dlouhodobá perspektiva hodnotících procesů. To má význam především u politik dlouhodobějšího 
charakteru, neboť nákladové hodnocení realizované v rámci rozpočtového procesu je vázáno na fiskální rok, což 
je doba pro hodnocení postupu při realizaci opatření dlouhodobého charakteru zcela nedostačující. U 
komplexních strategií na národní úrovni je však realizace cílů ovlivněna řadou faktorů. Výkonnost správního 
aparátu je pouze jedním z nich a může tak být na základě plnění stanovených cílů sledována pouze v omezeném 
rozsahu. OECD (1996) na základě zkušeností členských států identifikuje čtyři přístupy ke strategickému 
plánování v státní správě: 



 
i) strategické plánování je užíváno selektivně, omezeným množstvím organizací a není navázáno na 

řízení výkonu; 

ii) organizace jsou podněcovány k zavádění strategického plánování, není však vyžadováno 

obligatorně; 

iii) strategické plánování tvoří významnou součást celkového rámce řízení výkonu a po některých 

organizacích je obligatorně vyžadováno (např. Velká Británie či Irsko); 

iv) strategické plánování je klíčovým elementem hodnocení výkonu a většina organizací musí 

vypracovávat strategické plány (např. USA a Kanada). 

Na základě rozlišného pojetí strategického plánování mohou vlády tento nástroj použít k naplňování různých 
cílů. OECD (1996) identifikuje následující: 

i) Zajištění dlouhodobé perspektivy. Dlouhodobá perspektiva politik a opatření je v současné době 

velmi často opomíjena pod tlakem každodenních událostí. Rovněž rozpočtové období, tedy jeden 

rok, příliš nepřeje realizaci dlouhodobých projektů. Podle OECD (1996, s. 6) „Strategické 

plánování tento problém nevyřeší, ale činí rozhodovatele lépe vybavené k tomu, aby zohledňovali 

dlouhodobé efekty hlavních strategií.“ Přijetím strategického plánu a jeho navázáním na 

rozpočtový proces by mělo být zajištěno zohledňování dlouhodobých priorit v rámci každoročních 

rozpočtů. 

ii) Prohlubování schopnosti vlády reagovat na vnější prostředí. Ústředním bodem strategického 

plánování je analýza a hodnocení vnějšího prostředí. Organizace uplatňující strategické plánování 

se tak stávají citlivějšími vůči vnějším podmínkám a potřebám svých klientů – občanů. 

iii) Posílení zaměření na klienta. Strategické plánování nutí organizace identifikovat své poslání a tím 

si ujasnit, jakým skupinám jsou její služby určeny. Jak jsme již zmínili výše, strategie mohou 

rovněž sloužit jako komunikační prostředek, kterým instituce státní správy sdělují občanům, co jim 

mohou nabídnout. 

iv) Propojení strategie a řízení zdrojů. Velmi častým úkazem ve veřejném sektoru je oddělení 

rozpočtového procesu od procesu formulace politik. Zatímco jedna skupina úředníků připravuje 

programy a konkrétní opatření, druhá skupina „střeží“ rozpočet. Tím dochází ke dvěma negativním 

efektům – a) ti, kteří navrhují konkrétní politiky a opatření, neberou v potaz zdrojovou stránku 

svých návrhů, zatímco b) ti, kteří alokují zdroje, nemají potřebné povědomí a dopadech a širším 

kontextu jimi stanovovaných rozpočtových priorit. Strategické plánování má potenciál provázat 

úžeji rozpočtový proces s formulací konkrétních opatření a zajistit tak optimální alokaci.  

v) Hodnocení. Strategické plánování zahrnuje vnitřní a vnější hodnocení organizace. Nutí je 

k revidování svých priorit i způsobu, jimiž jsou dosahovány, stejně jako k formulaci alternativních 

strategií a hledání cest, jak lépe zabezpečit poskytované služby. 

vi) Zdokonalení managementu31. Zapojení managementu do procesu přípravy strategických plánů 

může přispět k  jeho lepšímu zaměření na cíle a výkony. Aby k tomu došlo, je však podle OECD 

nezbytné zapojení managementu jak do přípravy, tak implementace plánů. 

Přes tyto uvedené cíle strategického plánování klade OECD zásadní důraz na hodnocení výkonu. Řízení výkonu 
tvoří samostatnou oblast v teorii i praxi řízení veřejné správy a je rovněž předmětem řady rozsáhlých diskusí. Na 

                                                           
31 Managementem v tomto kontextu máme na mysli úředníky v řídících funkcích. 



jeho pozadí je především snaha zefektivnit administrativní aparát skrze posílení kontrolovatelnosti jeho činnosti. 
Propojení řízení výkonu se strategickým plánováním představuje podle OECD v této oblasti velkou příležitost, 
neboť přináší dvojí užitek. V první řadě přispívá k tomu, že stanovovaná měřítka, resp. kritéria výkonnosti státní 
správy, jsou navázána na reálné úkoly, neboť vyplývají ze schválených plánů. Nízká výpovědní hodnota 
stanovených kritérií je častým předmětem kritiky řízení výkonu. Lze jí demonstrovat na případě, kdy je dopravní 
policie hodnocena podle počtu udělených pokut. Propojením řízení výkonu se strategickým plánováním je riziko 
chybného stanovení hodnotícího kritéria zmenšeno – pokud v rámci formulace strategie vyjde najevo, že 
posláním dopravní policie není udělovat pokuty, nýbrž zajistit bezpečnost silničního provozu, ukáže se, že dané 
kritérium, tedy počet udělených pokut, není přímo navázáno na globální cíl a dojde k jeho přehodnocení 
(v našem případě patrně na počet dopravních nehod v daném období). Druhým přínosem propojení obou procesů 
je, že přeložením strategického plánu do manažerských (tj. měřitelných a hodnotitelných) cílů je posílena jeho 
implementace. Řada strategických procesů končí vypracováním strategie, tj. dokumentu, aniž by byla 
zabezpečena jeho realizace. Implementační plány obsahující jasné a hodnotitelé úkoly, směřující k naplnění 
globálních cílů strategie se stávají nezbytnou podmínkou úspěšnosti strategického procesu. Jasná strategie, 
rozpracovaná do specifických úkolů, rovněž přispívá ke kvalitnější koordinaci v rámci organizace, neboť každá 
její část naplňuje úkoly směřující ke stejnému obecnému cíli. 
Vedle řízení výkonu je dalším důležitým procesem, který by podle OECD měl být propojen s tvorbou 
strategického plánu, proces rozpočtový. Tím je na jedné straně zajištěna dobrá informovanost rozhodovatelů o 
skutečných nákladech strategie a na druhé straně je tak zajištěna finanční stránka realizace strategie. Některé 
státy svazují rozpočtový proces se strategickým plánem velmi úzce (viz kapitola 7.2). 
I v případě důrazu na řízení výkonu se však strategické plánování stává nástrojem rozhodování. V této 
souvislosti opět vyvstává otázka, nakolik je strategické plánování ve státní správě možné, když tradiční vnímání 
umísťuje centrum rozhodování do politických, nikoli správních struktur. Odpovědí může být, že političtí 
představitelé jednak stanoví výchozí rámec pro formulaci strategických priorit, a pak se zásadně podílejí na 
celém procesu tvorby. OECD (1996) v této souvislosti zdůrazňuje, že:  
 

„... strategické plánování vyžaduje autonomii a to jak autonomii 

manažerskou (pokrývající finanční management, řízení lidských zdrojů a vnitřní 

organizaci), tak jistou míru autonomie strategické (poskytující možnost podílet se 

na definování cílů, volbě způsobu implementace a nastavování priorit s ohledem 

na zvláštní potřeby a okolnosti v jednotlivých organizacích).“ 

        OECD (1996, s. 11) 
Na druhé straně je třeba nalézt rovnováhu mezi autonomií a koherencí, neboť přílišná benevolence v této oblasti 
může vést k přebujelé fragmentaci správního aparátu.  
Při vědomí rozdílnosti pojetí strategického plánování formuluje OECD  minimální požadavky na strategické 
plánování: 

i) Plánování a organizace procesu. Ta zahrnuje především vymezení zodpovědnosti za řízení procesu, 

určení harmonogramu přípravy strategického plánu atd. Měl by být sestaven „plánovací tým“ pro 

koordinaci celého procesu. 

ii) Angažování zaměstnanců. Je důležité, aby plán nebyl připraven pouze skupinou expertů na 

plánování. Ti mohou být pro proces nepostradatelní, na druhé straně podstata práce musí být 

vykonána úředníky. Na formulaci plánu by se také měli zásadně podílet jak rozhodovatelé, tak 

vyšší management veřejných organizací. 

iii) Strategická analýza, která zahrnuje jak analýzu vnějších podmínek, tak analýzu organizace samé. 

Při formulaci strategického plánu je nezbytné mít adekvátní představu o vnějším okolí a jeho 

možném vývoji v době realizace strategie. Strategie musí v rámci možností anticipovat vývoj 

ukazatelů klíčových pro svou implementaci. Veřejné organizace navíc usilují o změnu vývoje 

v oblasti své působnosti. Důležitou součástí hodnocení vnějšího okolí je rovněž realistické 

posouzení míry, do které chtějí organizace své okolí ovlivňovat. Organizace sama pak musí 



zhodnotit, nakolik je vybavena k dosažení požadovaných změn, kde jsou její silná místa a kde 

naopak leží prostory pro zlepšení.  

iv) Konzultovat aktéry. Je nezbytné identifikovat, kdo jsou klienti poskytované veřejné služby a jací 

další aktéři v dané oblasti působí. Zároveň je vhodné získat od těchto skupin jejich vstup již do 

formulačního stádia strategického plánu. Mezi nejvýznamnější aktéry patří v případě veřejných 

organizací bezesporu politici, neboť jejich podpora je nezbytným předpokladem úspěšnosti celého 

procesu. 

v) Identifikovat poslání. Poslání organizace, jakožto základní ukazatel jejího budoucího směřování, 

poskytuje základnu pro plánování. Poslání je vytvořeno na základě vstupů ze strany úředníků, 

konzultací s klíčovými aktéry a reflexe hodnotových pozic dané organizace při naplňování 

obecných cílů veřejného sektoru či společnosti jako celku. Poslání představuje v rámci dané 

organizace nejvyšší úroveň výkonnostního cíle a všechny ostatní cíle by s ním měly korespondovat. 

V některých systémech se rozlišuje mezi posláním a vizí dané organizace. 

vi) Strategické cíle. Poslání musí byt rozloženo do dílčích střednědobých strategických cílů. Ty 

představují stále relativně obecné cíle, měly by však být dostatečně konkrétní, aby se na jejich 

základě daly vypracovat specifické, měřitelné úkoly. Strategie se obvykle soustředí na výsledky, 

tedy na efekt, který ve společnosti vyvolají. Obvyklou praxí je, že každá strategie má jeden 

strategický cíl. 

vii) Strategické volby jsou v zásadě alternativní cesty k dosažení obecných cílů, identifikovaných 

v rámci definice poslání. Klíčovým aspektem strategie je nalézaní nových a inovativních cest 

k naplnění cílů.  

viii) Vývoj strategie. Strategie definuje, jak organizace dosáhne svých strategických cílů. Definuje, co 

musí organizace udělat, jaké změny musí způsobit a jaký vývoj předpokládá ve vnějším prostředí. 

Strategie by měla definovat svou implementační strukturu, tedy institucionální uspořádání, které 

v rámci organizace zajišťuje její realizaci.  

ix) Implementace strategie. Strategický plán není vyvíjen aby byl uložen do šuplíku. Strategický plán 

se musí stát každodenním nástrojem řízení organizace. Sám o sobě bývá v závislosti na pokrývané 

oblasti formulován v obecnější rovině. Bývá tak nezbytné rozložit jej do konkrétních činností. 

Implementace strategie obvykle stanoví, jak je strategický plán napojen na operační plány a 

rozpočtový rámec a stanoví způsoby vyhodnocování strategie.  

x) Publikace. V zemích OECD existuje odlišný přístup ke zveřejňování strategických plánů. Některé 

vlády věnují značné úsilí propagaci strategií na veřejnosti, zatímco jiné je považují za dokumenty 

interního charakteru. Další státy ponechávají rozhodnutí o zveřejnění strategie na té které 

organizaci. Některé strategie musí zůstat neveřejné již ze své povahy (např. strategie 

zpravodajských služeb), nicméně zkušenosti řady zemí dokládají, že strategie je účinným nástrojem 

komunikace jak v rámci veřejného sektoru samotného, tak s privátním sektorem a občanskou 

veřejností. 



Rozpočet jako plán 

Až na výjimky si lze obtížně představit vládní politiku, která by byla realizovatelná bez adekvátního krytí 
finančními zdroji. Rozpočet se tak stává nedílnou součástí a podmínkou realizovatelnosti jakýchkoli vládních 
opatření, ta strategická nevyjímaje. Při formulaci vládní strategie je třeba vždy mít na paměti zajištění jejího 
financování. Logiku tvorby strategického plánu lze však také pojmout jiným způsobem a učinit rozpočtový 
proces jádrem strategického plánování. 
Jak jsme již zmínili, politiky dlouhodobého charakteru se potýkají s problémem zajištění financování v rámci 
jednoletého rozpočtového sytému. Jak upozorňují Boex, Martinez-vazquez a McNab (2000), v  rozvinutých 
zemích sílí trend rozšířit rozpočtový proces o „strategický rozměr“. Tato snaha se promítá do tří trendů 
identifikovatelných v řadě států OECD: i) v rozvinutých zemích dochází k oslabování centrální instituce 
spravující rozpočet a delegaci pravomoci měnit v rámci daných limitů strukturu resortního rozpočtu na 
jednotlivá ministerstva, ii) řada zemí zavádí techniky rozpočtování orientované na výsledek (result oriented 
budgeting) a různé metody výkonnostního rozpočtování (performance budgeting) a iii) stále častěji se v zemích 
OECD objevuje kladení většího důrazu na víceletý „strategický“ rámec každoročních rozpočtů. 
Každý z těchto trendů má určitou vazbu na strategický proces. Posilování fiskální autonomie jednotlivých 
resortů uvolňuje ministerstvům ruce k tvorbě a realizaci strategií, dává jim větší flexibilitu a možnost pružněji 
reagovat na vývoj vnějšího prostředí. Výkonnostní rozpočtování souvisí se strategickým plánováním ještě úžeji, 
jak ukážeme záhy. Víceleté rozpočtové rámce představují specifický druh strategického plánování, který do 
popředí uvažování klade rozvahu o zdrojích. Boex, Martinez-vazquez a McNab (2000) shrnují přínosy 
víceletého rozpočtování32 do pěti bodů: 

i) víceleté rozpočtové rámce nutí vládu k explicitnější a konzistentnější formulaci svých priorit 

v dlouhodobějším horizontu, 

ii) střednědobé rozpočtové projekce odhalují případné rozpory v současnosti realizovaných politik 

s dlouhodobou fiskální strategií, 

iii) víceletá dimenze podporuje kontinuitu rozpočtového procesu skrze zasazení každoroční rozpočtové 

diskuze do širšího rámce střednědobé fiskální strategie a obecných priorit vlády, 

iv) víceletý rozpočet posiluje efektivitu vynakládaných prostředků skrze zlepšení kontrolovatelnosti a 

transparentnosti rozpočtového procesu, 

v) víceletý rozpočet posiluje spolupráci mezi jednotlivými orgány skrze užší zapojení resortů do 

rozpočtového procesu. 

Na druhé straně může víceleté rozpočtování představovat i jistá ohrožení. Příliš těsné navázání každoročních 
rozpočtů na odhady budoucích příjmů a výdajů může jednak ohrozit flexibilitu rozpočtu, a pak vést k jeho 
chybné formulaci v případě, že se odhady ukáží jako nesprávné. Boex, Martinez-vazquez a McNab (2000, s. 92) 
rovněž poukazují na skutečnost, že „… příliš optimistické odhady mohou být použity jako záminka k financování 
jinak neospravedlnitelných aktivit.“ Systém víceletého rozpočtování rovněž klade značné nároky na 
administrativní i intelektuální kapacity, a může tak odlákat zdroje od každoročního sestavování rozpočtu, které 
vždy zůstává jádrem rozpočtového procesu. Samotná praxe víceletého rozpočtování se v rámci jednotlivých 
zemí značně liší. Zatímco například v Rakousku má podobu nezávazných tříletých výhledů informativní povahy, 
které slouží toliko jako kontrolní podklad při sestavování každoročních rozpočtů, v Německu jsou víceleté 
odhady vládních příjmů a výdajů plně integrovány do střednědobých finančních plánů. Na jejich základě se pak 
posuzuje, zda je současná vládní politika konzistentní se střednědobou fiskální strategií. Vedle poskytnutí opory 
pro konzistentní a zodpovědnou fiskální politiku, posiluje víceletý finanční plán kontinuitu a stabilitu 
rozpočtového procesu, neboť odhady výdajů stávajícího roku se stávají výchozím bodem pro formulaci rozpočtu 
na rok následující.                                                                                      

                                                           
32 Termín multi-year budgeting může být chápán dvojím způsobem: buď jako faktické sestavování 

rozpočtu na víceleté bázi nebo jako posílení tradičního jednoletého rozpočtu o prvky dlouhodobého charakteru 

jako je formulace každoročního rozpočtu na základě rozvahy vládních příjmů a výdajů na více let. V této 

kapitole používáme termín ve druhém z uvedených významů. 



Rovněž výkonové rozpočtování (performance budgeting) představuje jednu z podob strategického procesu. 
McNab a Melese (2003, s. 74) definují tento proces      „v nejširším smyslu jako iniciativu či reformu směřující 
ke kvantifikaci výstupů a výsledků veřejného sektoru a explicitní inkorporaci těchto výsledků a výstupů do 
rozpočtového procesu.“ Rozpočet jakožto nástroj pro financování vládních politik má v zásadě tři funkce – 
plánovací, řídící a kontrolní. Těmto třem funkcím odpovídají podle McNaba a Melesa čtyři stádia rozpočtového 
procesu: příprava rozpočtu a jeho schvalování (plánovací funkce), realizace rozpočtu (řídící funkce) a audit 
(kontrolní funkce). Výkonové rozpočtování představuje nástupce tradičního, na kontrolu zaměřeného 
rozpočtování, které zdůrazňuje především alokaci zdrojů jednotlivým oblastem a následnou kontrolu. Výkonové 
rozpočtování naproti tomu staví do popředí výsledky a výstupy, které přímo navazují na rozpočtové požadavky. 
Jde o obrácení tradiční logiky veřejného rozpočtového procesu – neptáme se kolik peněz letos dostane resort 
dopravy či kultury, ale co bychom chtěli v oblasti dopravy či kultury dosáhnout.  Snaha navázat rozpočet na 
měřitelné výstupy a dlouhodobé priority má ve veřejném sektoru již jistou tradici, jakkoli se jedná o jev mladý 
relativně k sektoru soukromému. Vedle Britského Zákona o finančním řízení (Financial Management Initiative) 
z roku 1982 nebo Novo Zélandského Zákona o veřejných financích (Public Finance Act) z roku 1989 má 
výkonnostní rozpočtování nejdelší tradici ve Spojených státech. Všechny tyto iniciativy mají společný cíl – 
překlenout jednoleté rozpočtové období a zajistit tak adekvátní financování dlouhodobých priorit a zároveň 
„odvrátit pozornost tvůrců politik a účastníků rozpočtového procesu od vydávání zdrojů k poskytování služeb a 
výstupů klientům.“( McNab, Melese, 2003, s. 74) 
Jedním z nejambicióznějších a nejostřeji sledovaných počinů v této oblasti je zavedení Vládního zákona o 
výkonu a výsledcích - Government Performance and Result Act (GPRA) schváleného ve Spojených státech 
v roce 1993. Jak uvádí Melese (1999), historické kořeny výkonnostního rozpočtování sahají ve Spojených 
státech do období po druhé světové válce, kdy byl v roce 1950 zaveden zákon o Rozpočtových a účetních 
procedurách (The Budget and Accounting Act). Dalším z kořenů GPRA je Systém plánování, programování a 
rozpočtování (Planning-Programming-Budgeting System – PPBS) zavedený v roce 1965. V roce 1973 se 
objevila metodika Řízení podle cílů (Management by Objectives - MBO) , následovaná Rozpočtováním 
s nulovou bází (Zero Based Budgeting - ZBB).  Jak uvádí Balckerby (1994), většina těchto metod měla původ 
v soukromém sektoru. PPBS bylo prosazováno tehdejším ministrem obrany Robertem S. McNamarou, bývalým 
presidentem Ford Motor Company, ZBB bylo vyvinuto firmou Xerox. Jejich zavádění do federálních resortů 
však neprobíhalo hladce. Rozpočtování s nulovou bází, které stručně řečeno funguje jako překážka proti tomu, 
aby jednotlivé organizace byly financovány pouze na základě faktu, že byly do rozpočtu zahrnuty již minulý rok, 
bylo federální vládou záhy opuštěno jako „neúspěšný experiment“. 
Přímým legislativním předchůdcem GPRA je Chief Financial Officers Act z roku 1990, kterým byla Úřadu pro 
řízení  a rozpočet (Office for management and budget) svěřena odpovědnost za manažerské systémy, včetně 
systematického měření výkonu, a dále uloženo správcům rozpočtů ve federálních agenturách provádět 
systematické měření výkonu a předkládat o něm pravidelně zprávu. 



 
 

„Přes tyto zprávy zůstává rozpočtová debata obecně v taktické rovině: 

počet nakoupených letadel, distribuovaných dokumentů, vyšplhaných 

kopců….Zaměřují se na to, co organizace dělá a produkuje. Nepopisují externí 

dopady těchto aktivit ani to, jak tyto dopady ovlivňují občany, jimž má organizace 

sloužit.“  

(Balckerby 1994a, s. 24) 
 Změnu v této oblasti a posunutí rozpočtové debaty do strategické roviny má přinést právě GPRA. Tento zákon 
stanovuje že: 
 

„… vedoucí každé agentury předloží řediteli Úřadu pro řízení a rozpočet a 

Kongresu strategický plán programových aktivit. Tento plán bude obsahovat: 

i) ucelené poslání zahrnující hlavní funkce a činnosti agentury, 

ii) obecné cíle úkoly, včetně jejich vztahu k výsledkům, pro hlavní funkce 

a činnosti agentury, 

iii) popis činnosti, jak budou cíle úkoly realizovány, včetně popisu 

operativních procesů, dovedností a technologií, lidských zdrojů, 

kapitálu a ostáních zdrojů potřebných k dosažení stanovených cílů, 

iv) popis, jakým způsobem budou výkonnostní cíle integrovány do 

výkonnostních plánů … a napojeny na obecné cíle a úkoly a 

v) identifikace klíčových vnějších vlivů, které jsou mimo kontrolu 

agentury a mohou mít zásadní dopad na dosažení cílů.“ 

Government Performance and Result Act (1993) 
Tento strategický plán má být vypracováván na období ne kratší než 5 let a má být revidován v tříletých 
intervalech. Vedle toho jsou na základě GPRA federální agentury povinny vypracovávat a předkládat každoroční 
výkonnostní plány (Performance plans), které musí obsahovat: „stanovení výkonnostních cílů k určení úrovně 
výkonu, kterou má programová aktivita dosáhnout“ a dále „vyjádření těchto cílů v objektivní, kvantifikované a 
měřitelné formě.“ Výjimku z tohoto bodu může udělit pouze ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet a to za přísných 
podmínek a po řádném zdůvodnění. Agentury jsou dále povinny každoročně předložit presidentu a Kongresu 
zprávu o plnění cílů definovaných Výkonnostním plánem.  Na jejím základě je následně rozhodováno o rozpočtu 
dané agentury na příští fiskální rok. 
Jak je zřejmé z tohoto krátkého shrnutí, GPRA je velmi ambiciózní záměr, uvážíme-li, že pod pojmem agentura 
se v kontextu Spojených států rozumí řada veřejných institucí od Národní správy parků až po federální 
ministerstva. McNab a Melese (2003) identifikují tři hlavní cíle GPRA: a) zlepšit rozhodování Kongresu 
o rozpočtových otázkách, b) propagovat lepší vnitřní řízení vládních programů a c) posílit veřejnou kontrolu ze 
strany daňových poplatníků. GPRA tak může být vnímán jak jako nástroj ke změně řízení ve veřejném sektoru, 
tak jako reforma rozpočtového procesu. Vedle těchto cílů GPRA zajišťuje zohlednění dlouhodobé perspektivy 
při každoročním rozpočtovém procesu. GPRA se stal vlajkovou lodí řady inovačních iniciativ, které jej 
doprovázely. Dílčí nařízení specifikovala jednotlivé oblasti řízení a rozpočtování ve snaze vytvořit optimální 



podmínky pro zavedení samotného GPRA33. Tomu předcházel několikaletý pilotní projekt, během něhož se 
ukázaly první problémy. Na základě zpráv Nejvyššího účetního úřadu - General Accounting Office (2000) se 
jako jedním z hlavních problémů ukázala obtížnost dosažení shody ohledně cílů jednotlivých agentur mezi 
klíčovými aktéry. Na vině byla především skutečnost, že řada agentur poskytuje své služby velmi heterogenním 
skupinám s často protichůdnými zájmy. Bez identifikace reálných cílů agentury, dosažené ve shodě mezi 
agenturou, politickou sférou a klienty poskytované služby, nebylo možné určit relevantní kritéria hodnocení 
výkonu. Jako problematická se rovněž ukázala administrativní náročnost celého procesu, identifikován byl také 
deficit schopností a dovedností řady klíčových pracovníků, a to především z hlediska náročnosti paralelní 
implementace podpůrných opatření (viz pozn. 34) Přesto je zasazení GPRA do prostředí širších inovačních 
iniciativ hodnoceno jako nezbytný předpoklad jeho zdárného fungování. 
Další potencionální slabina GPRA a výkonnostního rozpočtování obecně spočívá ve skutečnosti, že řada aktivit 
veřejného sektoru je obtížně kvantifikovatelná, některé nelze kvantifikovat vůbec. Zřejmým posláním 
ministerstva obrany je zajistit bezpečnost státu. Jak však tuto veličinu vyjádřit v měřitelné hodnotě? GPRA se 
v takovém případě neorientuje na výsledky, nýbrž na výstupy, což jsou v uvedeném případě počty vojáků 
v aktivní službě nebo vojenské techniky. Problém je, že vazba mezi výsledky a výstupy je u celé řady aktivit 
poměrně volná a efektivní měření výkonu na základě kvantifikovaných ukazatelů je tak nemožné. Celkově 
hodnotí McNab (2003) GPRA jako „chvalitebnou snahu“, jejíž budoucnost však zdaleka není zajištěna. Zdárná 
implementace GPRA si vedle rozsáhlých investic do lidského kapitálu a účetních systémů vyžádá rovněž 
posílení externí kontroly sestavování meřících mechanismů. 
Z hlediska úrovně státní správy, na níž jsou tyto procesy zaváděny lze konstatovat, že výkonové rozpočtování i 
víceleté rozpočtování zasahuje správu jako celek napříč jejími úrovněmi. Z hlediska rozlišení na agendová a 
institucionální pojetí strategického procesu jde v tomto případě vždy o strategie pro konkrétní instituce a tedy o 
institucionální pojetí. 

Strategie pro stát – plán jako doplněk tržního mechanismu 

Měl by stát jako celek mít svou strategii, svůj plán rozvoje? Měl by stát definovat celospolečenské cíle a usilovat 
o jejich dosažení, nebo by měl být coby „nutné zlo“ držen na uzdě a zasahovat ex post jen tam, kde evidentně 
selhávají ostatní kontrolní mechanismy společnosti? Na rozdíl od výše popsaného způsobu posílení strategické 
dimenze vládnutí skrze změnu logiky rozpočtového procesu, má strategické plánování jako „institualizovaný 
systém tvorby a implementace společenských cílů“ (Přikryl 2005, s. 3) jistý ideový podtext. Na jeho pozadí stojí 
přesvědčení, že stát je instituce, která by měla vytvářet celospolečenské cíle. Přestože je tato myšlenka z řady 
ideových pozic kritizovatelná34, je zřejmé, že každá vláda má svůj záměr, svůj program, který je prostřednictvím 
strategického plánování možné převést do podoby konkrétních, realizovatelných opatření. V tomto pojetí  je 
cílem strategického plánování:  
 

„… úsilí o vědomé dosahování (v rámci státní, regionální či lokální 

komunity, která se tím stává nejen objektem, ale i subjektem plánování) nejlepšího 

možného využití vždy omezených národních (regionálních, lokálních) zdrojů, a 

to v zájmu dosažení vědomě stanovených rozvojových záměrů.“ 

       Přikryl (2005, s. 51) 

Strategické plánování se tak stává „doplňkem tržního mechanismu alokace společenských zdrojů“ (tamtéž). Na 
rozdíl od pojetí prezentovaného OECD (1996), kdy je strategické plánování de facto nástrojem zefektivňování 
výkonu státní správy, se zde stává strategické plánování nástrojem: 

                                                           
33 Šlo především o Vládní reformu řízení - Government Management Reform (GMR) 1994 a Zákon o 

reformě řízení informačních technologií - Information Technology Management Reform Act (ITMRA) z roku 

1996. 
34 Např. z pozic neoklasické ekonomie.  



 
„...koordinace a regulace spontánně v rámci soukromého i veřejného sektoru 
vznikajících, vzájemně si konkurujících nároků na konkrétní přírodní, lidské, 
ekonomické a kulturní zdroje a vyrovnávání šancí jednotlivých skupin a vrstev 
společnosti na přístup k výsledkům na daných zdrojích založeného ekonomického 
a sociálního rozvoje.“ 

        Přikryl (2005, s. 51)  
Přikryl (2005) identifikuje tři zdroje takto pojímaného strategického plánování. Prvním z nich je prostorové 
plánování. Prostorové plánování bylo v podmínkách předlistopadového Československa redukováno na územní 
plánování. V rozvinutých demokraciích je prostorové plánování (country planning, land-use planning) pojato 
jako komplexní systém rozvoje území, jenž  propojuje prvky urbanistického a socio-ekonomického plánování. 
Druhým ideovým zdrojem strategického plánování je podle Přikryla (2005) společensko-vědní prognostika, 
poměrně mladá vědecká disciplína, která má potenciál anticipovat sociální a ekonomický vývoj, čímž zásadně 
přispívá k rozhodovacímu procesu. V této souvislosti připomeňme, že prognostika tkví v jádru jakkoli pojatého 
strategického plánování, neboť strategie vždy míří do budoucnosti a musí tak fundovaně usuzovat na vývoj 
klíčových segmentů v dané oblasti. Třetím ideovým zdrojem strategického plánování je pak indikativní 
ekonomické plánování. 35To má v evropském kontextu silnou tradici především ve Francii a jeho kořeny 
můžeme vysledovat v poválečném rekonstrukčním úsilí 50. let minulého století. Indikativní plánování můžeme 
nahlížet jako formu hospodářské politiky. Jeho cílem je na základě především makroekonomických analýz a 
prognóz identifikovat optimální cíle vládní politiky za účelem kompenzace tržních selhání.  
Povšimněme si, že Přikryl (2005) mezi ideovými zdroji strategického plánování neuvádí strategické plánování a 
řízení jak se vyvinulo v privátním sektoru. I z toho je patrné, že v jeho pojetí je strategické plánování něčím 
fundamentálně odlišným od strategického plánování jako ho prezentuje např. OECD (1996), které jeho původ 
klade právě do privátní sféry. Uvedený přístup má ze všech prezentovaných prezentovaných nejblíže 
ke konceptuálnímu pojetí strategického procesu. 
Z hlediska úrovně je toto pojetí realizováno na samé špičce exekutivy,  jde svým způsobem o strategii pro vládu 
jako celek. Jak uvádí Přikryl, takto pojaté strategické plány by měly sloužit jako podklady mj. pro „sestavovaní 
dlouhodobých rozpočtových výhledů“, či „zpracování záměrů odvětvových politik“. Jde tedy o postup opačný 
oproti GPRA, kdy je na základě dílčích strategií jednotlivých vládních agentur vypracováván souhrnný přehled 
strategie federální vlády USA.  
V souvislosti s umístěním takto pojatého strategického plánování na samý vrchol procesu tvorby politik, tedy do 
roviny formulace cílů exekutivy jako celku, se výrazně dostává do popředí otázka vazby tvorby a tvůrců tohoto 
komplexního strategického plánu na politické zadání a politickou reprezentaci. Formulace cílů vlády je, a vždy 
bude, oblastí na výsost politickou. Nabízí se otázka, do jaké míry je pak plán skutečně nástrojem identifikace 
společenských cílů a do jaké míry jde o rozpracování a eventuální zhodnocení variant k dosažení cílů, 
stanovených vládou. Těžko si lze představit politickou reprezentaci, která tvorbu svého programu svěří plně do 
rukou expertů na strategické plánování, neboť každá politická strana kandiduje s určitou vizí a určitým 
programem. Na druhé straně, je-li takto pojatý strategický plán redukován na nezávazný materiál poradního 
charakteru, ztrácí mnoho ze svého významu. V situaci, kdy by strategický plán sloužil pouze jako nezávazné 
vodítko, od nějž je možné se libovolně odklonit, přestává plnit svou roli „strážce“ dlouhodobé perspektivy. 
Nastavení rozhraní mezi politickým a expertním stanovováním cílů a následné míry závaznosti vypracovaného 
plánu, je pro toto pojetí strategického plánování naprosto klíčové. Jisté východisko nabízí angažování 
vrcholných politických představitelů do týmů vytvářejících tyto strategické plány. 
Pokud jsou však tyto problémy překonány, má takto pojatý strategický plán potenciál stát se špičkou nejen 
z hlediska úrovně státní správy, na níž je vytvářen, nýbrž i z hlediska hierarchie vládních strategií jako takových. 
Lze si tak představit, že dílčí sektorové či resortní strategie jsou vypracovávány na jeho základě. 

Strategický mozek pro vládu 

Specifický přístup ke strategickému plánování na úrovni centrální vlády představuje přední současný odborník 
na tuto problematiku Y. Dror. Dror (2004, s. 16) používá pojem strategické plánování a myšlení, přičemž jej 
odlišuje jak od plánování sovětského typu, tak od „primitivních módních forem takzvaného strategického 
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plánování v mnoha obchodních korporacích.“ Opět zde tedy vidíme pojetí strategického plánování ve státní 
správě jako procesu sui generis a je zřejmé, že autor vychází z širšího pojetí strategického procesu. Dror hovoří o 
dvou aspektech strategického plánování a myšlení – institucionálním aspektu reprezentovaném níže popsaným 
strategickým mozkem centrální vlády, a o samé podstatě či esenci strategického plánování a myšlení, jak jsme jí 
představili v kapitole 5.1.2. 
Institucionální stránku strategického procesu zabezpečuje vytvoření strategického mozku pro ústřední vládu, 
které podle Drora představuje zásadní podmínku zavádění strategického myšlení, a jeho vytvoření by mělo být 
věnováno značné úsilí. Důvodem pro upřednostňování vytvoření těchto kapacit je skutečnost, že existence 
takovéhoto strategického mozku přispívá svým dílem naplnění zbývajících podmínek pro posílení strategické 
dimenze vládnutí36. Autor upozorňuje, že to platí především pro země střední a východní Evropy, které mají 
institucionální kapacity a kvality potřebné pro dlouhodobé politiky vybudovány jen částečně, a které čelí 
naléhavé potřebě činit strategická rozhodnutí. 
Co se však rozumí strategickým mozkem pro ústřední vládu? Dror (2004) shrnuje jeho strukturu do sedmi bodů. 
Na prvním místě je třeba vybudovat „enklávu pro strategické plánování a myšlení“ (s. 16) v blízkosti předsedy 
vlády. Tato strategická jednotka situovaná v blízkosti premiéra by měla být obsazena zhruba 10-ti a 15-ti 
špičkovými profesionály vzdělanými jak v metodice strategického plánování, tak v konkrétních oblastech 
politik. Za druhé je třeba vybudovat paralelní strategické jednotky při klíčových ministerstvech, jako je resort 
financí, dopravy a komunikací, vzdělávání, vědy a výzkumu, sociálních věcí či obrany. Zde by mělo působit pět 
až deset profesionálů při každé z těchto jednotek. V třetím kroku je třeba zajistit, aby pracovníci těchto útvarů 
měli dobrý přístup k rozhodovatelům a klíčovým procesům. Za čtvrté je nutné vybudovat alespoň jednu národní 
organizaci zaměřenou na výzkum a vývoj, totiž think tank, který by se podílel na mapování budoucnosti a 
formulaci dlouhodobých politik, aniž by byl vystaven politickým tlakům nebo tlaku každodenní agendy. Takové 
pracoviště by spolupracovalo především se svými protějšky situovanými v blízkosti premiéra a mělo by mít mezi 
20-ti až 40-ti zaměstnanci. Za páté je třeba vybudovat špičkové centrum krizového řízení, obsazené 3-mi až 5-ti 
profesionály. Jakkoli se to dle Drora může zdát paradoxní, strategické jednotky musí ke svému zdárnému chodu 
mít protějšek v jednotce schopné zajisti operativní a krizové řízení na základě hluboké znalosti příslušných 
politik. Šestým komponentem strategického mozku je zavedení principů strategického myšlení do parlamentních 
struktur a na nižší úrovně státní správy. Za sedmé je pak třeba integrovat všechny tyto struktury do 
interaktivního systému. Jednotlivé strategické útvary by si měly vybudovat vazbu nejen mezi sebou navzájem, 
ale též na akademickou sféru, státní úředníky a podobné instituce na úrovní Evropské unie. Dror (2004, s. 22) se 
tak domnívá, že „120 až 150 vysoce kvalitních profesionálů může způsobit významný rozdíl pro budoucnost 
země.“  
V souvislosti se vztahem strategických jednotek s politickou reprezentací upozorňuje Dror na několik problémů. 
Předně je třeba nastolit atmosféru profesionální důvěry: „Mezinárodní zkušenost ukazuje na selhání i naprosto 
výjimečných jednotek pro strategické plánování a myšlení, pokud není udržován symbiotický vztah s centry 
moci.“ (tamtéž, s. 23) Dalším rizikem je, že přetížení politici se na strategické jednotky začnou obracet 
s operativními úkoly, což oslabuje jejich strategický potenciál. Hrozbu představují i politické cykly, v jejichž 
rámci se může ukázat jako problematické zajistit kontinuální strategickou linii. Klíčovou však za každých 
okolností zůstává kvalita volených politiků a jejich vůle být „strategickými vůdci“. Dror dokonce uvádí, že 
pokud by měl možnost volby mezi špičkovým institucionálním zázemím a politickým vůdcem odhodlaným 
prosazovat strategické myšlení, volil by druhou variantu a to bez ohledu na to, že takový politik by patrně 
v první řadě vybudoval efektivní systém strategických jednotek.  
Představený model představuje ideální stav, jehož zdárné uvedení v praxi je podmíněno splněním řady 
náročných podmínek. Dror proto nabádá k postupné implementaci a budování výše popsaných kapacit a 
doporučuje začít od vybudování či posílení strategické jednotky umístěné v blízkosti předsedy vlády. Jako další 
kroky pak může následovat vytvoření národního think tanku či špičkového postgraduálního kurzu zaměřeného 
na příslušnou problematiku.  
Z hlediska úrovně uplatnění  je zřejmé, že jádro Drorova pojetí strategického plánování spočívá v blízkosti 
centrální vlády, jakkoli koncept zahrnuje i řadu dalších úrovní společnosti. Rovněž tak lze soudit, že v tomto 
pojetí nejde o vytváření strategií pro konkrétní instituce, nýbrž pro jednotlivé oblasti, resp. agendy. 
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vůle; demokratické a stabilní mocenské struktury včetně případného upravení ústavního pořádku směrem 

k systému produkujícímu silnou exekutivu s dlouhými volebními cykly, existenci osvícených elit; intelektuální 

kreativitu zaměřenou na dlouhodobý horizont; výjimečné implementační kapacity schopné realizovat 

problematicky realizovatelná opatření a oproštění ústřední vlády od operativní agendy jejím přesunem na jiné 

aktéry vládnutí (uzemní samospráva, občanská společnost atd.). 



Strategické řízení na úrovni resortu – kvalita ve státní správě 

Také na úrovni jednotlivých resortů můžeme strategii používat buď jako nástroj pro řízení určité agendy, či jako 
nástroj pro řízení činnosti resortu jako takového. Ve druhém z těchto  pojetí má strategický proces na resortu 
z technického hlediska poměrně blízko ke strategickému řízení, jak jej známe ze soukromého sektoru, neboť i při 
vědomí rozdílného postavení  jsou soukromé firmy i veřejné úřady organizacemi, které mají  řadu společných 
rysů. Problém dichotomie mezi politickou a administrativní úrovní zůstává v platnosti i zde, ačkoli lze 
namítnout, že soukromé firmy a korporace mají rovněž určitou vnitřní hierarchii, totiž sféru, na jejíž úrovni jsou 
definovány cíle, a sféru, která vykonává činnosti směřující k jejich naplnění. Rozhodne-li se ministr vytvořit 
strategii pro svůj úřad, z hlediska vnitřní hierarchie organizace a z hlediska procesní struktury není jeho pozice 
zásadně odlišná od pozice generálního řiditele (ve smyslu Chief Executive Officer) podniku, který se rozhodne 
pro totéž. 
Strategické řízení v tomto pojetí se uplatňuje v momentě, kdy má vedoucí daného úřadu alespoň obecnou 
představu o cílech a poslání, řekněme na úrovni programového prohlášení. Z tohoto pohledu jde o nižší úroveň 
strategického procesu, než v případě strategického plánu ve smyslu kapitoly 7.3. Resortní strategie mohou, ale 
nemusí navazovat na komplexní strategii vlády.  
Ve vyspělých správních systémech představují resortní strategie standard. Při hlubším zamyšlení působí 
představa veřejné instituce, která nezná své poslání a není si jista smyslem své existence, rozpaky. Na 
skutečnost, že strategie jsou vnímány jako běžná součást veřejných organizací upozorňují i modely řízení 
kvality, které existenci strategií v úřadu berou jako jedno z klíčových kritérií hodnocení kvality úřadu. Kritérium 
Strategie a plánování nalezneme nejen v  EFQM37 Modelu excelence, nýbrž i modelu Common Assessment 
Framework (CAF), který je přímo vyvinutý pro aplikaci ve veřejném sektoru. V Aplikační příručce modelu CAF 
(2005) se při popisu kritéria Strategie a plánování dočítáme, že toto kritérium hodnotí: 
 

„způsob, jakým úřad uplatňuje své poslání a vizi prostřednictvím jasné 

strategie zaměřené na zainteresované strany, podporované příslušnými 

politikami, plány, cíli, záměry a procesy. … Úřad by měl trvale a kriticky 

monitorovat svojí politiku a strategii, včetně svých procesů a plánů, a vykazovat, 

jak odpovídají (jako celek) jejich vlastním okolnostem. Politika a strategie musí 

odrážet přístup úřadu k uplatňování procesů modernizace a řízení změn.“ 

Aplikační příručka modelu CAF (2005, s. 31) 

 Kritérium pak hodnotí, jakým způsobem jsou agregovány informace pro tvorbu strategie, jak je strategie 
vypracovávána, přezkoumávána, aktualizována a uplatňována napříč úřadem. Ačkoli to není jejich primárním 
záměrem, modely řízení kvality tak vytvářejí tlak na zpracování resortních strategií, čímž přispívají k posílení 
strategické dimenze vládnutí obecně. 
Jakými způsoby však strategii v rámci úřadu hledat a jak jí rozpracovat do měřitelných a adresovatelných úkolů? 
Postupů existuje celá řada. Jednou z progresivních a obvykle i v rámci veřejného sektoru pozitivně hodnocených 
metod (viz. např. McAdam, Saulters, 2000) jak přeložit vizi a poslání do strategie, a tu do měřitelných úkolů 
představuje, Balanced scorecard (BSC). Tato metoda byla původně vyvinuta jako systém měření výkonnosti 
podniku, založená na sestavování ukazatelů na základě 

„…čtyř různých perspektiv – finanční, zákaznické, interní, inovační a 

růstové. Slovo „balanced“ znamená vyváženost mezi krátkodobými a 

dlouhodobými cíli, mezi finančními a nefinančními měřítky, mezi zpožděnými a 

předstiženými indikátory a mezi vnitřními a vnějšími faktory výkonnosti.“ 

      Kaplan, Norton (2005,  s. 10) 
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Zkušenosti s aplikací BSC poukázali na možnost propojení strategie  se systémem ukazatelů. Tento trend vyústil 
v přerod měřícího systému v klíčový manažerský systém. 
 

„Zkušenosti ze spolupráce vedly ke zpřesnění strategických propojení 

scorecardu a poukázaly, že i pouhých 20-25 měřítek napříč čtyřmi uvedenými 

perspektivami umožňuje formulovat a implementovat strategii firmy. Kromě 

přehledného uspořádání měřítek, které usnadňuje komplexní přístup 

k rozhodování, umožnilo jejich vzájemné uspořádání zjistit i příčinné souvislosti.“ 

      Kaplan, Norton (2005,  s. 10) 

BSC tak dnes představuje komplexní metodu, jak pomoci formulovat strategii, jak jí rozložit do podoby cílů a 
úkolů až na úroveň jednotlivých zaměstnanců, a tím zajistit její implementaci. Podrobnější popis této metody by 
přesáhl rozsahové možnosti této studie, proto pouze odkážeme na posledně citovanou publikaci. 
Asi v polovině devadesátých let minulého století začal BSC pronikat i do neziskového a veřejného sektoru. 
Tento sektor představoval pro BSC vhodnou půdu neboť naprostá většina organizací fungujících v jeho rámci 
nemá podle Kaplana (2002) jasnou a dostatečnou strategii. Kaplan upozorňuje, že jejich strategické dokumenty 
čítají okolo 50-ti stran, a „tak zvané strategie“ jsou tvořeny seznamem aktivit a iniciativ, nikoli výsledky, jichž 
chce organizace dosáhnout. Idea strategie v těchto organizacích se musí posunout od plánů co dělat směrem ke 
stanovení toho, čeho zamýšlí organizace dosáhnout, především výsledků, které mohou být měřitelné a skrze něž 
bude organizace kontrolovatelná. 
Pro aplikaci ve veřejném sektoru bývá BSC adekvátně modifikován. Finanční perspektiva, klíčová pro komerční 
sektor, ustupuje poslání, které reprezentuje důvod existence organizace. Podobně v dalších perspektivách je třeba 
nalézt odlišný přístup. Vyvstává např. otázka, zda jsou zákazníky vládní agentury příjemci služeb a nebo vláda, 
která agenturu úkoluje a financuje. BSC však představuje poměrně pružný systém a jeho zavádění ve veřejném 
sektoru (včetně např. britského ministerstva obrany) se zdá slavit úspěchy.  
Vedle aplikace konkrétní modifikované metody, je možné vyjít z obecných zásad strategického řízení 
uplatňovaného v komerčním sektoru a obezřetně je aplikovat na veřejnou organizaci.38 Tento způsob představuje 
např. Koteen (1997), který při úvahách o přínosu strategického řízení uvádí: 
 

„Výzva, které čelí naše organizace sledující veřejný zájem je 

znepokojující: Jak dělat to, co jsme si zvolili – v rámci našich limitů – způsoby, 

které jsou lepší, stojí méně a umožní nám dosáhnout vyšší kvality pro spokojenější 

voliče.“ 

 Koteen (1997, s. xxi)   

I z tohoto citátu je zřejmé, že hovoříme-li o strategickém procesu na úrovni resortu, jsme blíže jeho 
instrumentálnímu pojetí.39 Strategický proces na úrovni resortu pak při zohlednění specifických podmínek 
veřejného sektoru nedoznává v principu zásadních rozdílů oproti aplikaci strategického řízení v komerčním 
sektoru. I zde se strategické řízení opírá o analýzu vnějšího a vnitřního prostředí organizace, kterou strategický 
plán musí reflektovat, i zde je vypracována strategie obsahující hierarchii cílů, i zde musí být ustaven systém 
strategické kontroly. Při formulaci poslání a z něj pramenících cílů, však veřejná organizace kromě analýzy 
prostředí vychází i z politického zadání. Hledání rovnováhy mezi politickou zakázkou (tedy tím, co si žádá 
vláda), a expertním přístupem (tedy tím, co se na základě expertní analýzy ukáže jako možné a vhodné), může 
představovat citlivé místo této úrovně strategického řízení v podmínkách státní správy. 

                                                           
38 Srovnej Bovaird (2003). 
39 O čemž nás přesvědčuje i Koteenovo umísťování kořenů strategického plánování na půdu 

komerčního sektoru, když jako jednoho z pionýrů této metody uvádí společnost General Electric (viz Koteen 

1997, s. 23). 



Strategické řízení a plánování v ČR – historie a současnost 

 
Poté, co jsme v předchozích kapitolách představili možné podoby strategického procesu (byť nutno podotknout, 
že si tento výčet nečiní zdaleka nároky na úplnost), se zaměříme na možnosti posílení strategické dimenze 
vládnutí v podmínkách České republiky. Než však přistoupíme k formulaci konkrétních návrhů, shrneme stručně 
dosavadní polistopadový vývoj na poli strategického plánování a řízení na úrovni ústřední státní správy, 
přiblížíme současný stav a pokusíme se nastínit prostory pro možná zlepšení. V návaznosti na předchozí kapitoly 
se budeme věnovat aplikovatelnosti příkladů pojetí strategického procesu na podmínky ČR. 
V předchozích kapitolách jsme poznali, že pojmy strategické řízení či plánování se ve veřejném sektoru 
používají k  označení řady procesů, často navzájem značně odlišných. V rekapitulaci vývoje na poli uplatnění 
principů strategického myšlení v polistopadové ČR se tak nejprve zaměříme na komplexní pojetí strategického 
plánování jako hledání celospolečenských cílů, jak je popsáno v kapitole 7.3, včetně pokusu o vytvoření obdoby 
strategického centra popsaného v kapitole 7.4, shrneme historii a současné vyhlídky na posilovaní strategické 
dimenze rozpočtů, a přiblížíme dosavadní snahy o zavádění strategického řízení na jednotlivé resorty. 

Strategické plánování vs. dědictví minulosti 

Hektické období po pádu komunismu strategickému plánování příliš nepřálo, ačkoli se řada autorů shoduje, že 
právě tato doba strategické plánování potřebovala. Na vině bylo několik skutečností. V první řadě tu byla 
negativní zkušenost s národohospodářským plánování sovětského stylu. Ta by sama o sobě nebyla překážkou, 
pokud by tehdejší politická reprezentace byla s to pochytit, že strategické plánování představuje zcela odlišný 
koncept, na hony vzdálený principům plánování národohospodářského. Nízké občanské i politické povědomí 
však bylo příčinou ztotožňování obou mechanismů, a tím i apriorního odmítání strategického plánování jako 
takového. Jak upozorňuje Přikryl (2005), nebyli však ani zastánci konceptu strategického plánování jednotní a 
jejich představy o obsahu tohoto pojmu se leckdy výrazně lišily. Na půdě Federálního shromáždění se v letech 
1990 – 1992 vedly diskuze o samotné povaze strategického plánování. Řešilo se, zda jde o disciplínu víceméně 
teoretickou, či o politickou praxi, zda má jít o faktické identifikování společensko-politických priorit, či 
hodnocení dlouhodobých dopadů vládních politik, kdo má strategické plány vytvářet, nakolik mají být závazné, 
či zda je třeba tuto oblast ošetřit vlastním zákonem. Diskuse však neústily v praktické výsledky a myšlenka 
vytvoření legislativní a intistucionální základny strategického plánování brala za své. Vedle nerozvinuté poltické 
kultury a chybějící tradice strategického plánování existoval ještě další faktor, který podle Přikryla (2005) 
komplikoval prosazování principů strategického plánování a tím bylo fakticky totální postátnění tehdejší 
ekonomiky. Tento fakt „vytvářel pro uplatnění systému strategického plánování nebezpečně široké pole (a hrozil 
vytvořit ze strategického plánování překážku pro elementární ekonomické transformační procesy).“ (Přikryl, 
2005, s. 3) 
Přikryl (2005) identifikuje ve vztahu k přístupu ke strategickému plánování v polistopadové době čtyři období. 
První porevoluční roky byly dobou „těhotnou množstvím strategických voleb“. Řešily se otázky způsobu 
přechodu k tržní ekonomice, s čímž souvisela řada strategických rozhodnutí a voleb, systémem sociálního 
zabezpečení počínaje a reformou veřejné správy konče. Přes evidentní přínosnost strategického plánování, byť 
minimalisticky pojatého coby analýzu variant strategických rozhodnutí v dlouhodobém horizontu, se především 
z výše uvedených důvodů strategické plánování do politické praxe příliš neprosazovalo. Přikryl charakterizuje 
toto období jako „strategické rozhodování bez strategického plánování“. Druhé období bylo pak podle Přikryla 
dobou „vítězství ideologie“ a to konkrétně ideologie liberální, která spíše než na hmatatelnou strategii spoléhá na 
neviditelnou ruku trhu. Strategické plánování bylo v té době předem odmítáno jako přežitek zbytečně bránící 
volnému trhu a to, jak Přikryl podotýká, paradoxně i v těch oblastech, které pro promyšlené strategii přímo 
volaly, jako kupříkladu resort obrany. Netečnost ke strategickému plánování dokládají i tehdejší programová 
prohlášení vlád (Stráského vláda z roku 1992 a Klausovy vlády v letech 1992 a 1996), jež „byla ve svém vztahu 
k plánovité regulaci a koordinaci hospodářských a sociálních aktivit upřímná: vždy jí přecházela výmluvným 
mlčení.“ (Přikryl, 2005, s. 7) Politické cíle vlády v takové situaci není třeba podrobovat analýze, natož pak 
přispívat k jejich identifikaci – cíle vyvěrají z ideových východisek. To však podle Přikryla vede k odtržení 
politických cílů od žité reality.  



Oproti předchozím bylo období let 1998 – 2002 ke strategickému plánování pozitivně naladěno. Příčinu lze 
mimo jiné spatřovat v blízkosti tehdejšího předsedy vlády Zemana ke společensko vědní prognostice. Přikryl 
toto období charakterizuje jako snahu preferovat expertní povahu strategických cílů rozvoje. Z hlediska 
strategického plánování a řízení došlo v tomto období ke dvěma významným počinům. Prvním z nich byla 
formulace velkého množství dílčích sektorových strategických dokumentů, které vznikaly jednak pod tlakem 
nutnosti provést racionální rozvahu v dané oblasti, a pak rovněž pod tlakem blížícího vstupu ČR do Evropské 
unie. Přikryl (2005, s. 8) však dopady těchto  materiálů hodnotí jako „dosti rozpačité“, neboť šlo vesměs o 
dokumenty zpracované bez adekvátní metodické základny, bez ukotvení v souhrnné strategii identifikující 
celospolečenské cíle, bez napojení na rozpočet a tedy „bez představy o způsobu vlastní implementace.“  
Druhým významným počinem pak bylo ustavení Rady vlády pro sociální a ekonomickou strategii (RASES) 
v roce 1999. To byl fakticky první pokus o vytvoření institucionální kapacity pro strategické plánování a řízení 
na vládní úrovni v porevoluční ČR. Z hlediska úvah o budoucím posilování strategické dimenze vládnutí v ČR 
představuje RASES a jeho historie nesmírně cenný a ojedinělý zdroj jak pozitivní, tak negativní inspirace, neboť 
jde o zatím jediný pokus svého druhu, realizovaný ve specifických podmínkách ČR.  
RASES byla ve svém počátku pověřena třemi úkoly: i) vytvořením legislativního zázemí pro strategické 
plánování resp. řízení, ii) vytvořením komplexní dlouhodobé vize sociálně-ekonomického rozvoje české 
společnosti a iii) metodické a obsahové vedení tvorby střednědobých resortních koncepcí. Přikryl (2005, s. 8), 
který řídil sekretariát RASES v letech 1999 – 2000, v souvislosti s těmito úkoly RASES uvádí, že „Je holou 
skutečností, že na všech třech úsecích – přes nespornou snahu – ztroskotala.“ Potůček (2004) se podrobněji 
zamýšlí nad příčinami tohoto selhání. První úkol, totiž vypracování návrhu legislativy pro ukotvení strategického 
plánování v právním řádu, ztroskotal na nevůli vlády, která po shlédnutí vypracovaného věcného návrhu zákona 
označila legislativní upravení této oblasti za předčasné, načež další práce na tomto úkolu ustaly. Příčinou 
neúspěchu při plnění druhého úkolu pak bylo špatné načasování – práce na komplexní vizi se kryly s paralelně 
probíhajícími pracemi na sektorových strategiích jednotlivých resortů, čím byla znemožněna hierarchická 
provázanost. Jak konstatuje Potůček (2004, s. 4) „v dané oblasti a v daném čase (od roku 2000) už RASES 
fakticky ujel vlak.“ RASES rovněž nedisponoval dostatečnými kapacitami ani dostatečnými pravomocemi pro 
koordinaci obrovského množství materiálů  vznikajícího na jednotlivých resortech. Práce na komplexní vizi 
rozvoje ČR pak byly v roce 2000 delegovány na nově založené Centrum pro ekonomické a sociální strategie 
(CESES), vzniklé při Fakultě sociálních vědy Univerzity Karlovy v Praze. Na jedné straně tak byly tyto práce 
přeneseny na půdu oproštěnou od politických tlaků a operativních úkolů, ruku v ruce s tím však nutně došlo 
k oddálení celého procesu od mocenských struktur, což do jisté míry omezuje naději na přijetí a zvnitřnění 
vypracovaných výstupů zpětně do struktur státní správy. RASES se od té doby soustředí především na 
monitorování prací na střednědobých koncepcích. Další překážku zdárného působení RASES spatřuje Potůček 
(2004) v nízkém zájmu ze strany vlastních předsedů, jimiž byli ministři Mertlík a Grégr. Ve výsledku se tak: 
 

„‚Klasický‘, a také zpravidla jediným, produktem strategického plánování 

tohoto období se stal ‘strategický dokument‘, který byl brán svými zadavateli i 

zpracovateli vážně jen potud, pokud zachycoval jejich bezprostřední (krátkodobé) 

zájmy a který se – víceméně záměrné - nesnažil vnést řád ani do vztahu vůči 

dokumentu nadřazeným cílům, ani do implementace záměrů prostřednictvím 

nástrojů běžné hospodářské a sociální politiky.“  

        Přikryl (2005, s. 4) 
Přikryl rovněž varuje před „postupnou byrokratizací tvorby koncepčních dokumentů“, která se projevovala ve 
stále se zmenšující vůli otevírat proces přípravy těchto dokumentů externím expertům. Dokumenty koncepční 
povahy se pak čím dál tím více připravovaly „pod pokličkou“ v kuchyních jednotlivých resortů, což je praxe, 
která žel v řadě případů přetrvává dodnes. 
Poslední, současné období, je podle Přikryla (2005, s. 5) charakterizováno „konfusním přístupem k chápání 
povahy společenských cílů“. V některých případech jsou společenské cíle identifikovány na základě expertních 
analýz, jindy jde o průsečíky politických tlaků (Přikryl jako příklad uvádí současné snahy o nalezení 
kompromisního přístupu k důchodové reformě) a jindy jsou společenské cíle odvozovány z ideologických 
základů, toho času sociálně-demokratických. Objevují se snahy o vytvoření komplexních strategií, jmenovitě 
Strategie udržitelného růstu a Strategie hospodářského rozvoje, ovšem již vztah mezi těmito dvěma dokumenty, 
jenž se oba tváří být svým způsobem na vrcholu hierarchie vládních strategií, je problematický. Bez ohledu na 
kvalitu se obě strategie navíc zdají být „hotové“ tím, že jsou schváleny vládou a jejich implementaci již mnoho 
pozornosti a úsilí věnováno není. Postupný odklon od principů strategického vládnutí je vysledovatelný i ve 
vládních prohlášeních. Zatímco Špidlova vláda se ještě otevřeně hlásí k myšlence udržitelného rozvoje, a tím, 



jak podotýká Přikryl (2005, s.  9), de facto deklaruje „… potřebu koordinovat aktivity soukromého a veřejného 
sektoru ve jménu dlouhodobého cíle, v prohlášení vlády Grossovy a Paroubkovy se setkáváme již jen s verbální 
deklarací ‚urychlení hospodářského růstu‘. “ 
Přikryl spatřuje v každém z těchto období určité poselství, které je třeba mít na paměti při úvahách o posilování 
strategické dimenze vládnutí i dnes: 
Poselstvím prvních polistopadových let zůstává především potřeba dialogu o společenských cílech rozvoje. 
Konkrétní podoba tohoto dialogu je však problematicky uchopitelná. Jak by měla být společnost angažována do 
hledání celospolečenských cílů nad rámec volebního mechanismu zůstává otázkou. 
Postoj liberálně naladěných vlád V. Klause zanechal podle Přikryla (2005, s. 4) ve vztahu ke strategickému 
plánování trvale platnou otázku, „… zda a do jaké míry existence politických ideologií znemožňuje formulaci 
konsensuálního (jednotného) stromu společenských cílů.“ V praktické rovině se tento problém projevuje ve 
v dřívějších kapitolách zmíněné problematice vtahu mezi politickou a správní, potažmo expertní úrovní.  
I pozitivnější přístup Zemanovy vlády zanechává ve vztahu ke strategickému plánování a řízení stále platný 
odkaz a tím je zkušenost s RASES, jenž odhalila limity expertního plánování, „které právě pro volbu priorit a 
jejich koordinovanou implementaci do společenské reality nedisponuje žádnými nástroji.“                  
(Přikryl, 2005, s. 5). 
Rovněž současný stav přináší své poselství a tím je především potřeba definování role strategického plánování a 
řízení v našich podmínkách. Současná doba klade na vlády a jejich výkon značné nároky a správně uchopené 
strategické řízení může být nástrojem k předcházení i řešení mnoha problémových situací. 
Jak jsme uvedli již dříve, podmínky pro posilování strategické dimenze vládnutí jsou dány souborem faktorů, 
z nichž vedle klíčové politické vůle hraje roli rovněž obecné naladění společnosti k principům strategického 
myšlení. Přehled klíčových faktorů pro uplatnění strategické dimenze vládnutí uvádí Potůček (2004), který 
hodnotí podmínky pro uplatnění strategického řízení za jednotlivých polistopadových vlád na základě 6-ti 
kritérií. Na prvním místě uvádí autor politickou podporu, která s výjimkou Zemanovy vlády nebyla nijak 
výrazná. Dalším kriteriem je stabilita vlády a její schopnost činit strategická rozhodnutí. V této souvislosti lze 
upozornit na problematičnost posilování strategické dimenze vládnutí v posledním volebním období (2002 – 
2006), kdy se v čele vlády vystřídali tři premiéři. Jako třetí kritérium je uvedeno povědomí občanské i odborné 
veřejnosti o potřebnosti strategického řízení a ochota participovat na strategických procesech. S výjimkou 
prvních porevolučních let hodnotí autor postoj odborné i občanské veřejnosti ke strategickému řízení jako 
„rezervovaný“ a „rozpolcený“. Čtvrtým kritériem je po existence „tvořivých poznávacích kapacit orientovaných 
na zkoumání budoucnosti“, kam Potůček (2004, s. 10) zařazuje vedle Občanské futurologické společnosti a 
Centra pro ekonomické a sociální strategie. Posledním kritériem je „Existence špičkového ‚mozkového centra‘ 
pro strategické řízení na úrovni vlády“(tamtéž), které nebylo zřízeno za žádné z dosavadních polistopadových 
vlád.  

 Posilování strategické dimenze rozpočtového procesu v ČR – 

výsledky se nesledují 

Chápání rozpočtu jako nástroje k prohlubování strategické dimenze vládnutí nemá, podobně jako pojetí popsané 
výše, v ČR velkou tradici. Obdobně jako strategické plánování i nástroje posilování strategického aspektu 
rozpočtu, totiž víceleté a výkonové rozpočtování, hledají zřetelnou a kontinuální politickou podporu jen obtížně. 
Z jistého pohledu je však zavádění těchto metod do rozpočtového procesu oproti strategickému plánování a 
řízení ve výhodě – zatímco pojmy strategické plánování a řízení se užívají k označení řady různorodých jevů a 
úsilí k jejich zavádění tak musí vždy předcházet poměrně náročná explanace a hledání konkrétní podoby 
strategického řízení a plánování aplikovatelné v místních podmínkách. Víceleté a výkonové rozpočtování jsou 
naproti tomu zcela jasné termíny, označující ostře definovanou skupinu metod. Při jejich prosazování se tak lze 
nejen snáze opřít o odbornou literaturu, ale snazší je i odkaz na konkrétní zahraniční zkušenosti, které jsou 
vesměs pozitivní. Paradoxně prospěšný pro zavádění těchto metod je rovněž problematických stav našich 
veřejných rozpočtů, který naléhavě volá po hluboké reformě. Jaká je však současná situace na poli strategické 
dimenze rozpočtů v ČR? 
Současnou podobu rozpočtového procesu upravuje Zákon o rozpočtových pravidlech (č. 218/2000 sb.). 
Z hlediska strategické dimenze rozpočtu je podstatný paragraf 4, který stanovuje, že: 

 



„Zároveň s návrhem státního rozpočtu se zpracovává střednědobý výhled, 

který obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na 

jednotlivá léta, na která je sestavován, a předpoklady a záměry, na základě nichž 

se tyto příjmy a výdaje očekávají a plánují...“ 

 

Zákon dále upravuje, že tento výhled se sestavuje na období 2 let bezprostředně následujících po roce, na který 
je předkládán státní rozpočet. Jakkoli jde z hlediska strategické dimenze rozpočtu o krok vpřed oproti 
předchozímu stavu, není to zdaleka krok dostatečný. Ministerstvo financí (2003, s. 57)  hodnotí střednědobý 
výhled jako „jakýsi modelový scénář, s nímž je nakládáno spíše jako s informativním dokumentem.“ 
Ve věci výkonového rozpočtování je současná situace ještě méně radostná a ČR v tomto ohledu evidentně 
zaostává ze většinou zemí EU. Plnění rozpočtu sleduje v dnešních podmínkách pouze tok peněz, systémově se v 
praxi nesledují výsledky, cíle ani kvalita poskytovaných veřejných služeb a pokud, tak bez návaznosti na 
rozpočtový proces. V manažerské mluvě bychom mohli říct, že z hlediska plnění rozpočtu se kontroluje, zda se 
věci dělají správně (tj. podle pravidel), nesleduje se však, zda se dělají správné věci. Situace, kdy příděl 
prostředků z veřejných rozpočtů není navázán na cíle, výstupy a výsledky,  samozřejmě vyhovuje byrokratickým 
strukturám. Zodpovědná vláda a správa by však měla v maximální možné míře usilovat o změnu stávající 
filozofie, neboť jde o klíčový faktor ve vztahu ke kvalitě výkonu veřejné správy jako celku.  
Prostor pro zásadní změnu k lepšímu byl otevřen v rámci Koncepce reformy veřejných rozpočtů, zpracované 
Ministerstvem financí (MF) v roce 2003. Tato koncepce obsahuje kromě návrhů opatření pro konsolidaci 
veřejných rozpočtů rovněž návrhy na komplexní zkvalitnění systému tvorby rozpočtu, včetně postupů pro 
posílení strategické dimenze rozpočtu, tedy výkonového a víceletého rozpočtování. Víceleté rozpočtování 
realizované formou fiskálního cílení a střednědobého výdajového rámce má podle MF za cíl zavázat vládu:  

„…dodržet ve střednědobém období stanovenou trajektorii vývoje 

výsledku hospodaření (schodku/přebytku) veřejných rozpočtů (resp. státního 

rozpočtu a státních mimorozpočtových fondů)…. Smyslem zavedení závazných 

střednědobých výdajových rámců a povinnosti vlády definovat fiskální cíl je vrátit 

úvahy o udržitelném a zdravém vývoji veřejných financí do centra pozornosti 

politiků. Doposud se vlády zabývaly pouze dílčími politikami na úrovni 

jednotlivých resortů a nevěnovaly odpovídající pozornost tomu, jaké dopady 

budou mít tyto dílčí politiky na celkové zdraví veřejných financí.“ 

     Ministerstvo financí (2003, s. 20) 

Jinými slovy, cílem těchto snah je přimět vládu přemýšlet a jednat strategicky, 

v dlouhodobém horizontu. Ve vztahu k rozpočtovému procesu je tlak na posílení strategické 

dimenze kromě obecného socio-ekonomického vývoje způsobován mj. dvěma faktory. 

Prvním z nich je požadavek Evropské komise realizovat tzv. Konvergenční program. Ten 

představuje dlouhodobý plán konsolidace veřejných rozpočtů tak, aby byla k určitému datu 

plněna maastrichtská konvergenční kritéria a nutí tím vládu provádět dlouhodobou fiskální 

rozvahu. Dalším faktorem, svědčícím ve prospěch zavedení aspektů víceletého rozpočtování, 

je zásadní podíl mandatorních a kvazi-mandatorních výdajů na struktuře rozpočtu. MF v této 

souvislosti uvádí, že v době, kdy je rozpočet sestavován, je rozhodnuto o 90 – 95 % 

celkových výdajů, což zásadně omezuje prostor pro manévrování. Finančně náročné 



programy je tak v těchto podmínkách nezbytné rozložit do několika let, přičemž neexistence 

alespoň do určité míry závazných rozpočtových rámců neposkytuje správcům jednotlivých 

kapitol jistotu financování víceletého projektu po celou dobu jeho trvání. Jak uvádí 

Ministerstvo financí (2003, s. 22):  

 

„Závazné střednědobé výdajové rámce představují nástroj, jak přesunout 

těžiště z každoročního neefektivního vyjednávání o rozpočtu do koncepční víceleté 

roviny. … Stanovení povinnosti vlády prezentovat střednědobé fiskální cíle a 

z nich vyplývající střednědobé výdajové rámce je hlavním systémovým pilířem 

reformy veřejných rozpočtů ČR.“ 

  

V Koncepci reformy veřejných rozpočtů (Ministerstvo financí, 2003) je rovněž věnován prostor výkonově 
orientovanému rozpočtování, které by podle představ MF mělo poskytnout větší pravomoci manažerům 
jednotlivých programů a zároveň je učinit odpovědné za výsledky, výstupy a efekty poskytovaných služeb. 
Formování výkonnostních ukazatelů samo o sobě předpokládá stanovení cílů. Ačkoli MF nehovoří o 
strategickém plánu explicitně, jak činí např. GPRA, uvádí, že: „V principu výkonnostního cílení je běžné takové 
ukazatele plánovat (cílit) dopředu…“ (Ministerstvo financí 2003, s. 63). Podobně se v předchozím citátu hovoří 
o koncepční rovině, do níž je třeba posunout rozpočtový proces. Z hlediska strategické dimenze vládnutí je pak 
vedle ustavení RASES nutno hodnotit záměr koncepce jako patrně nejvýznamnější polistopadový počin v ČR. 
Koncepce byla schválena usnesením vlády ČR č. 624/2003. Ačkoli se v tomto usnesení ukládá ministru financí 
úkol: 
 

„zpracovat a vládě do 30. září 2003 předložit návrh novelizace zákona č. 

218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, který bude zahrnovat principy fiskálního 

cílení a stanovení střednědobých výdajových rámců vlády, povinnost 

organizačních složek státu předkládat výroční zprávy o své činnosti podle 

jednotných pravidel, principy výkonnostního rozpočtování a provádění 

pravidelného vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti činnosti ze 

strany správců rozpočtových kapitol a ostatních správců rozpočtových 

prostředků, který bude dále obsahovat přesný věcný obsah a časový 

harmonogram přípravy návrhů státních rozpočtů České republiky a 

střednědobých rozpočtových výhledů…“ 

 

a tedy fakticky realizovat záměr koncepce, vláda následně aktivity v této oblasti 

oslabila a příslušné změny v zákoně o rozpočtových pravidlech dodnes zapracovány nejsou.  

Kroky směrem k modernizaci rozpočtového procesu jsou konány rovněž v rámci projektu E3 Reformy ústřední 
státní správy40, který se zabývá problematikou sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě 
s důrazem na kontrolu finanční. V jeho rámci byla zpracována Koncepce kontrolního systému v ČR se 
zaměřením na finanční kontrolu. Jejím cílem je „posílit transparentnost, otevřenost, hospodárnost, efektivnost a 

                                                           
40 Schválené vládním usnesením č. 237/2004 



účelnost využívání veřejných zdrojů při zajišťování veřejných služeb ČR“ (s. 10) Koncepce s souvislosti se 
slabými stránkami současného systému kontrol, stejně jako v souvislosti se svými cíli, hovoří o potřebě 
soustředit kontrolu na sledování výstupů a výsledků činností financovaných z veřejných prostředků.  
Obě výše citované koncepce se tak shodují, že je třeba modernizovat rozpočtový proces, zvýšit efektivitu 
vynakládaných prostředků a obrátit pozornost od sledování finančních toků ke sledování výsledků a efektů. 
Pokud však chceme sledovat plnění cílů a výsledky, musí být tyto cíle a výsledky z logiky věci stanoveny 
předem. V souvislosti s navrhovaným zavedením víceletého fiskálního cílení pak musí být stanoveny předem 
v horizontu více let. Ačkoli ani jedna z koncepcí tak nehovoří o nutnosti sestavovat resortní strategie přímo, obě 
implicitně předpokládají jejich existenci. Resortní strategie, ve smyslu strategie pro konkrétní ministerstvo či 
úřad, však v našich podmínkách nejsou standardně sestavovány. Formulují se strategie a koncepce pro jednotlivé 
oblasti, z nichž některé pokrývají oblasti značného rozsahu (např. Státní energetická koncepce, Bezpečnostní 
strategie České republiky), jiné se soustředí na oblast poměrně úzkou (např. Koncepce zahájení digitálního 
televizního vysílání v ČR pro roky 2004-2006, Národní strategie protidrogové politiky). Standardně však 
neexistuje např. strategie Ministerstva obrany nebo Ministerstva práce a sociálních věcí jakožto úřadu. Rozpočet 
však nesleduje agendy, nýbrž právě instituce. Absence ministerských strategií se při prosazování výkonového 
rozpočtování může ukázat jako zásadní problém, neboť při neexistenci strategie bude hledání cílů a  následné 
stanovování výkonových indikátorů nanejvýš problematické. Situaci, kdy metriky pro měření výkonu sestavuje 
centrální správce rozpočtu při neexistenci dlouhodobých cílů jednotlivých ministerstev a bez účasti resortů, si 
sice představit lze, nicméně s ní značně roste pravděpodobnost, že stanovené ukazatele nebudou mít vazbu na 
reálné efekty vládních politik.  

Zavádění strategického řízení na úrovni resortů – první a poslední 

krok 

Jak víme z předchozích kapitol, první krok k formulaci strategie na úrovni organizace, a to bez ohledu na to, zda 
se pohybujeme ve veřejném či soukromém sektoru, je, vedle analýz vnějšího a vnitřního prostřední, identifikace 
poslání organizace. Ptáme-li se po poslání orgánů ústřední státní správy v našich podmínkách, býváme nejčastěji, 
a nutno dodat nesprávně, odkazováni na zákon č. 2/1969 sb., O zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy, pro který se vžilo označení kompetenční zákon. Jak napovídá již rok vydání tohoto předpisu, 
nejde, ani přes četné novelizace, o normu nikterak pokrokovou. Zákon totiž nestanovuje poslání (tedy 
identifikaci důvodu existence toho kterého úřadu, jejich rasion d´etre, jejich odpovědnost za hodnoty ve 
společnosti), nýbrž vymezuje oblast jejich působnosti, aniž by stanovoval cíle či vize těchto úřadů. Pouhé 
vymezení oblasti působnosti přitom nemůže sloužit jako základna pro stanovení globálních obecných, ani 
konkrétních cílů, tedy ani pro formulaci strategie.  
O změnu v této oblasti rovněž usilovala reforma ústřední státní správy, skrze svůj projekt A1, jehož cílem bylo 
právě identifikování poslání a cílů jednotlivých správních úřadů.  
Již samotný průběh projektu ukázal, nakolik obtížné je přimět resorty ke změně myšlení, když řada úřadů 
chápala příslušnou, k resortu se vztahující pasáž kompetenčního zákona, za své poslání. U většiny úřadů se 
nakonec podařilo poslání identifikovat a zformulovat. Identifikace poslání měla být prvním vstupem ke 
zmapování procesů v ústřední státní správě. Rozhodnutí o následném postupu v podobě obligatorního provedení 
procesních auditů však vláda odložila. 
Z praktického hlediska je identifikace poslání úřadu rovněž klíčovou podmínkou pro realizaci strategického 
řízení na úrovni resortu. Rozložení poslání do cílů a úkolů, ať již metodou Balanced scorecard (BSC), či pomocí 
jiného nástroje, představuje až následný krok. Ačkoli záměr projektu nesměřoval k podpoře tvorby resortních 
strategií primárně, bylo by možné a vhodné na jeho výstupy v tomto ohledu navázat. 
Tlak na zavádění strategického řízení na resorty rovněž pramení z potřeby racionalizace činnosti orgánů státní 
správy.  Pokusy o zavádění moderních metod řízení výkonu, např. pilotní projekt BSC realizovaný na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci twinigového projektu Phare v roce 2002, zůstávají spíše ojedinělé a 
jejich přínos vázne na mělké politické podpoře. Jedním z ojedinělých příkladů zdárně dokončené, a tedy 
probíhající, aplikace BSC je Český statistický úřad. Nakolik BCS pomohlo zlepšit fungování úřadu by bylo 



možné říci až na základě hlubší analýzy, nicméně naformulované poslání, vize a strategické cíle dávají 
uživatelům zřetelný obraz o směřování, záměrech ČSÚ, jak se lze přesvědčit na webových stránkách úřadu.41 

Varianty posílení a zefektivnění tvorby celostátních strategií  

Variant posílení strategické dimenze vládnutí se v návaznosti na různorodá teoretická východiska nabízí celá 
řada. Pokusme se však zhodnotit reálné možnosti v současné době probíhajících procesů. Okno příležitosti k 
systematickému zkvalitnění strategického procesu se otevřelo v rámci reformy ústřední státní správy, schválené 
usnesením vlády č. 237 z roku 2004, konkrétně v rámci jejího projektu B1 Efektivní horizontální komunikace a 
podpora tvorby celostátních strategií.42 Zadání projektu B1, je spíše obecného rázu a při definici výstupu 
projektu hovoří v souvislosti se strategiemi pouze o systému pro podporu tvorby celostátních strategií a 
průřezových řešení, aniž by jej blíže specifikovalo. To na jednu stranu dává projektu dostatečnou flexibilitu, na 
druhou stranu však takové zadání neposkytuje příliš vodítek. V první řadě je tedy třeba ujasnit, co se rozumí pod 
pojmem „celostátní strategie a průřezová řešení“, které má projekt podporovat. Za celostátní lze označovat jak 
strategie vázané na jednotlivé resorty, tak strategie vázané na oblasti. Projekt samozřejmě může být cílen na oba 
tyto druhy. V případě strategií vázaných na oblasti je dále třeba rozhodnout, o jaké úrovni strategií hovoříme. 
Půjde o strategie zaměřené na konkrétní oblasti, např. strategie pro nakládání s odpady, nebo o komplexní 
strategii ve smyslu strategického plánu jek jej popisuje kapitola 7.3? Jiný postup tak budeme volit, pokud bude 
naší prioritou zajištění dlouhodobé dimenze politik, jiným opatřením dáme přednost v případě, že naším 
záměrem je prioritně zefektivnit plnění vládních úkolů a zajistit kontrolovatelnost služeb poskytovaných za 
veřejné prostředky.  
Pod poměrně obecným pojem podpora tvorby celostátních strategií a průřezových řešení si tedy lze představit: 
 

1) Vybudování institucionálních kapacit, jejichž cílem je a) metodické vedení resortů při formulaci 

strategií b) tvorba strategií, ať již pro průřezové agendy, nebo vypracovávání komplexních 

strategií pro vládu, c) kontrola plnění strategie. 

 
2) Vytvoření systému tvorby resortních, ministerských strategií včetně jejich případného napojení 

na rozpočtový proces. 

První z variant se autorovi této studie jeví jako bližší uvedenému termínu, proto jí bude věnována větší 
pozornost. Přesto je třeba poukázat na vazbu mezi výkonovým rozpočtováním a tvorbou strategií, resp. na vazbu 
mezi projektem E3, zabývajícím se kontrolou ve státní správě, a projektem B1 reformy ústřední státní správy. 
Na následujících stránkách posoudíme obě varianty z hlediska jejich možných přínosů, administrativní 
a technické náročnosti a úskalí jejich implementace. Pokusíme se poukázat na slabá a silná místa jednotlivých 
variant a shrnout podmínky pro jejich úspěšné fungování.  

Strategické centrum při Úřadu vlády  

Jak víme z kapitoly 7.4, jednou z možností jak posílit strategickou dimenzi vládnutí představuje vybudování 
strategického „mozku“ poblíž centra vládnutí, tj. v našich podmínkách Úřadu vlády, s případnou vazbou na 
obdobné struktury při jednotlivých resortech. Toto řešení se ukazuje jako vhodné pokud je naším záměrem: 

i) zkvalitnit stávající praxi tvorby strategií, tj. vytváření strategií pro oblasti spíše než pro organizace, 

ii) vytvořit institucionální kapacity pro monitorování implementace a dopadu strategií, 

iii) nahradit stávající systém pracovních poradních orgánů vlády, 

iv) posílit dlouhodobou perspektivu politických opatření. 

                                                           
41 viz http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mise_vize_strategicke_cile_a_podcile cit. 20.4.2006 
42 pro podrobný přehled struktury projektů a klíčových východisek reformy viz. www.reforma.vlada.cz 



Tento záměr reaguje na neduhy současné praxe tvorby strategických dokumentů, které shrnuje následující box: 



Box 1. 

Slabá místa současné praxe vládních strategií  

• Neexistuje jednotná metodika a terminologie => strategické materiály používají nesourodou terminologii již 

ve svých názvech, pokrývají nesouměrné oblasti a mají rozdílnou úroveň 

• Neexistuje mechanismus sledování implementace a výsledků strategií => strategický proces je redukován na 

přípravu dokumentu, strategie zůstávají na papíře 

• Příprava materiálů strategické a koncepční povahy není centrálně monitorována a koordinována => 

vznikají duplicity a překryvy 

• Neexistuje centrum, kde by se uchovávaly a rozvíjely dovednosti tvorby strategií ve státní správě => nelze 

kultivovat strategický potenciál 

• Neexistuje instituce střežící dlouhodobý horizont realizovaných politik => vláda nemá k dispozici 

přesvědčivé a veřejností uznávané argumenty pro provádění nepopulárních opatření v zájmu budoucnosti 

 
Pokud bychom provedli rešerši vládou schválených dokumentů nesoucích ve svém názvu pojem strategie či 
koncepce, zjistili bychom, že tyto pojmy jsou používány pro naprosto nesouřadné dokumenty rozličného obsahu, 
záběru i kvality. Prvním krokem ke zlepšení tvorby strategií a založení strategického centra by tak bylo 
sjednocení terminologie, tj. určení jasných kritérií rozlišení mezi koncepcí, strategií, akčním plánem atd., a 
následné uspořádání hierarchické struktury materiálů strategické a koncepční povahy.43 Ve svém dalším 
fungování by takové centrum bylo garantem špičkové kvality vládních strategií a dohlíželo by na jejich 
následnou implementaci. 

Institucionální zajištění 

Navrhované centrum si v našich podmínkách lze představit jako útvar fungující při Úřadu vlády. Konkrétní 
začlenění do hierarchie a struktury Úřadu není esenciální, pracovně budeme o tomto útvaru uvažovat jako o 
odboru. Ten by byl dále strukturován na tři oddělení – Oddělení metodického vedení sektorových strategií, 
Oddělení tvorby průřezových strategií a Oddělení monitorování implementace a dopadů vládních strategií. 
Oddělení metodického vedení sektorových strategií by, jak již napovídá jeho název, dohlíželo především na 
metodickou stránku tvorby strategií v současném pojetí. Lze si tak představit, že pokud by některé ministerstvo 
zpracovávalo vlastními kapacitami strategii pro určitou oblast, která nesporně spadá do jeho gesce, pracovník 
tohoto oddělení by byl k procesu přizván aby dohlížel, že strategie je po metodické stránce dobře připravována 
(viz např. kritéria dobré strategie na straně 47), a že je konzistentní s ostatními materiály strategické povahy. 
V této souvislosti se samozřejmě objevuje otázka, nakolik by byla doporučení a závěry takového oddělení pro 
daný resort závazná a nakolik by byla pouze poradního charakteru. Vhodným řešením by bylo, kdyby toto 
oddělení podávalo připomínky ke všem materiálům strategického a koncepčního charakteru předkládaným 
vládě. Předkladatelé tohoto druhu materiálů by byli zainteresováni na angažování tohoto oddělení do procesu 
přípravy strategie tak, aby předešli jeho případnému negativnímu stanovisku při předkládání samotného 
materiálu. V opačném případě, tedy v situaci, kdy by byla doporučení tohoto oddělení při tvorbě materiálu 
zohledněna a strategie či koncepce by splňovala přísná kritéria špičkového materiálu, by oddělení mohlo vládě 
poskytnou garanci metodické správnosti předkládaného materiálu a tím výrazně zvýšit naději na jeho schválení. 

                                                           
43 V této souvislosti nelze projektu B1 doporučit nic jiného, než začít terminologii budovat na zelené 

louce. V odborné literatuře souměrné autority lze nalézt opačné výklady terminologie. Někdy je koncepce 

chápána pojem širší než strategie, jindy naopak. Neexistuje konsensus, ani převládající proud. Autor této studie 

tak doporučuje vyjít ze etymologické podstaty slov.   



Přínosem této praxe by rovněž byla identifikace duplicit. Oddělení, resp. Odbor, by vyhotovovalo pravidelné 
přehledy připravovaných strategií v jehož rámci by poukazovalo na možné překryvy. 
Jak opět napovídá název, Oddělení tvorby průřezových strategií by vláda využívala v situaci, kdy se objevuje 
problém průřezového charakteru, tedy téma nezařaditelné pod jeden konkrétní resort. V současné době se v 
takové situaci obvykle zakládá rada vlády. Těmto radám však často chybí metodické znalosti a zkušenosti 
potřebné k tvorbě kvalitních průřezových strategií. Nemluvě o skutečnosti, že řada z nich po vypracování 
materiálu, za jehož účelem byly sestaveny, nezaniká, nýbrž působí dál, jakkoli jde většinou o působení poněkud 
mlhavých obrysů. Oddělení tvorby průřezových strategií by tento nevyhovující mechanismus mohlo nahradit – 
v případě vynoření průřezového či komplexního problému by byl pod vedením tohoto oddělení sestaven 
projektový tým ze zástupců dotčených resortů, expertů i dalších aktérů. Tento tým by pod kvalitním metodickým 
vedením zanalyzoval příslušnou oblast, zhodnotil a navrhl varianty řešení a zformuloval příslušný strategický 
materiál. Bohatou inspiraci pro strukturu a fungování takovéhoto útvaru lze nalézt v podobě britské Strategické 
jednoty předsedy vlády (Prime Minister’s Strategy Unit)44. 
V okamžiku schválení materiálu koncepční či strategické povahy vládou by dohled nad jeho implementací a 
dopady přebíralo Oddělení monitorování implementace a dopadů vládních strategií. Jeho poslání by bylo jasné – 
dohlížet, aby přijaté strategie byly uváděny v život a nezůstávaly pouze na papíře. Oddělení by tak plnilo úlohy 
strategické kontroly ve smyslu Strategického čtyř-faktorového modelu popsaného v kapitole 6.1. Monitorováno 
by bylo jednak plnění strategie (vnitřní komponenta strategické kontroly), a pak její faktický dopad  (vnější 
komponenta strategické kontroly). Celý Odbor, jak je pospaný v tabulce 2, by pochopitelně tvořil synergický 
celek – oddělení podílející se na přípravě strategií by dohlížela, aby materiály obsahovaly adresné úkoly, cíle, 
kritéria a indikátory, podle nichž je možné jednoznačně určit, zda jsou strategie naplňovány po formální stránce 
a zda toto naplňování přináší požadované efekty. Tyto indikátory by pak poslední jmenované oddělení sledovalo 
a o průběhu plnění a úspěšnosti strategie by informovalo jejího gestora45 a vládu.  
Přínosem takového přístupu je mimo jiné uchovávání a rozvíjení dovedností tvorby strategií ve státní správě. 
Současná situace, kdy podobné centrum neexistuje, vede praxi sestavování ad hoc týmů, které po vypracování 
příslušného dokumentu mizí včetně svých vedoucích, aniž by existovala struktura uchovávající nabyté 
zkušenosti s náročným procesem přípravy strategie pro další využití. Jako příklad této praxe bychom mohli uvést 
Strategii hospodářské růstu, jejíž realizační tým po vypracování dokumentu opustil státní sféru i spolu 
s nabytými zkušenostmi. V takových podmínkách nemůže dojít ke kultivaci a rozvíjení strategického potenciálu. 

Tabulka 2. Struktura a funkce Odboru pro vládní strategie 

Instituce  Poslání  Funkce 
Oddělení metodického vedení 
sektorových strategií  

Zajistit, aby strategie 
vytvářené orgány ústřední 
státní správy měly špičkovou 
úroveň 

• Metodické vedení strategií 
zpracovávaných na jednotlivých 
ministerstvech 
• „Známkování“ 
metodologické správnosti 
materiálů strategické a koncepční 
povahy předkládaných vládě na 
základě stanovených kritérií 

Oddělení tvorby průřezových 
koncepcí 

Zajistit tvorbu špičkových 
strategií pro průřezová 
témata 

• Tvorba průřezových 
strategií formou projektového 
řízení 

Oddělení monitorování 
implementace a dopadů 
vládních strategií 

Zajistit, aby schválené 
strategie byly úspěšně 
implementovány 

• Monitorování plnění úkolů 
a cílů stanovených ve schválených 
strategiích 
• Monitorování dopadů 
realizovaných strategií 
• Podávání podnětů k 

                                                           
44 Blíže o činnosti tohoto útvaru viz Cabinet Office 2004a. 
45 V případě průřezových strategií vypracovaných v rámci Odboru by gestorem strategie byl vedoucí 

příslušného projektu, který by v případě nutnosti modifikace strategie znovu sestavil projektový tým nebo jeho 

část. 



modifikaci strategie v případě 
identifikace problému 
• Podávání zpráv o plnění 
úkolu stanovených strategiemi a 
dopadech realizovaných opatření 
vládě 

Odbor pro vládní strategie Zajistit špičkovou kvalitu 
strategií vytvářených 
v ústřední státní správě a 
jejich zdárnou implementaci 

• Řízení a koordinace 
činností jednotlivých oddělení  
• Vypracovávání přehledů 
zpracovávaných strategií za 
účelem eliminace duplicit a 
zajištění koordinace 

 
 
Vhodným, ale nikoli nezbytným doplňkem takto navrhované struktury by byla instituce vědeckého charakteru, 
postavená mimo mocenské struktury. Praktickou inspiraci pro fungování takové instituce lze hledat 
v nizozemské Vědecké radě pro vládní politiku (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - WRR). 
WRR funguje jako nezávislý think tank pro vládní politiku. V centru jejího zájmu je zkoumání budoucího vývoje 
v návaznosti na vládní politiky. Jak se uvádí na webových stránkách rady46: 
 

„Oblasti politik jako zdravotní péče, doprava a komunikace nebo 

vzdělávání volají po rozhodnutích, která ovlivní tvář společnosti na dekády 

dopředu. Taková rozhodnutí vyžadují vyvážený obraz budoucnosti. Proto Rada 

usiluje o odhalení nových problémů, analýzu exitujících problémů a jejich řešení 

k načrtnutí nových perspektiv a možných řešení vládních politik. Poukazováním 

na nejistoty a důsledky různých variant řešení  může být zvýšena kvalita 

rozhodování.“ 

 
WRR pracuje i na základě poptávky ze strany vlády, v zásadě však témata svého zkoumání volí sama. Rada 
poskytuje objektivní, vědecky podloženou analýzu vládních politik a vzhledem ke své orientaci na dlouhodobý 
horizont nemusí vždy zastávat současnou vládní politickou linii. Prakticky pak Rada působí skrze tzv. Zprávy 
vládě, které mají řadu funkcí od upozorňování na nové, či v budoucnu vyvstávající problémy, až po konkrétní 
návrhy řešení současných otázek. Organizačně Rada funguje formou projektového řízení. Na základě 
identifikace problému, či zakázky vlády, je členem Rady sestaven projektový tým z odborníků na danou oblast. 
Po vypracování Zprávy je tým rozpuštěn. Tento styl práce umožňuje Radě podávat špičkové a vysoce ceněné 
výkony při pouhých sedmi stálých členech. Přestože doporučení Rady nejsou závazná, mají poměrně značný 
vliv, neboť díky vysoké prestiži, kterou Rada požívá, vytváří na vládu nemalý mediální tlak. Rada tak slouží jako 
„hlídací pes“ dlouhodobé perspektivy vládních politik. Svými zprávami nutí vládu věnovat pozornost i palčivým, 
nepopulárním otázkám. Na druhé straně s podporou doporučení této Rady se vládám nepopulární opatření snáze 
vysvětlují voličům. 
Fungování takovéto instituce si lze i bez větších modifikací představit i v podmínkách České republiky. Vědecká 
rada pro vládní politiky by pak společně s Odborem pro vládní strategie tvořila základ „strategického mozku“ 
centrální vlády. Odbor pro vládní strategie by pracoval výhradně na zakázku vlády, v jeho kompetencích by 
nebylo volit, jaké strategie má vláda zpracovávat, nýbrž zajistit, aby zvolené strategie byly připraveny na 
špičkové odborné úrovni a následně realizovány. Tím by se do značné míry eliminovala otázka angažovanosti 
odboru na volbě politických cílů a priorit - jeho činnost by byla v rovině čistě odborné a přísně apolitické.  Rada 
pro vládní politiku by naopak identifikovala klíčová témata a střežila dlouhodobý horizont vývoje společnosti. 
Její doporučení by sice byla pro vládu nezávazná, ale vytvářela by značný tlak na zohledňování dlouhodobé 
perspektivy a zároveň dávala vládě silné argumenty pro realizaci nepopulárních opatření směrem k voličům. 

                                                           
46 http://www.wrr.nl/english/content.jsp?objectid=2831, cit.: 10.11. 2005 



Podmínky zdárné implementace varianty 

Alfou i omegou zdárné implementace tohoto řešení je silná,  jasně deklarovaná a kontinuální politická vůle 
zlepšit strategickou dimenzi vládnutí a výkon stání správy. Začlenění Odboru pro vládní strategie do struktur 
Úřadu vlády předpokládá posílení v současné době probíhajícího přehodnocování role a poslání  této instituce. 
Studie Role úřadů vlád ve vybraných zemích OECD – Analýza modelů koordinace ústřední státní správy 
(Sedláček, 2005) identifikovala dvě odlišná pojetí role úřadu vlády, resp. jeho ekvivalentů: administrativní a 
koordinační. Zatímco v rámci administrativního modelu úřadu vlády zajišťuje tato instituce především 
administrativní servis vládě, v rámci koordinačního modelu je tento úřad pojímán jako vrcholný koordinační 
orgán ústřední státní správy, dbající na koherenci sektorových i průřezových vládních politik.  Studie tak 
identifikovala současný trend, jímž je: 
 

„posilování role a především koordinačních funkcí úřadů vlád v řadě 

vyspělých i tranzitivních zemí.… příklon ke koordinačnímu modelu úřadu vlády je 

patrný jak z praxe řady vyspělých zemí OECD, tak z doporučení významných 

mezinárodních institucí.“ 

      Sedláček (2005, s. 63)  

Příklon k tomuto modelu úřadu vlády je odpovědí na množící se průřezová témata a obecnou rostoucí  
komplexnost úkolů státní správy, neboť spolu s rostoucími nároky výrazně stoupá potřeba koordinace 
jednotlivých subjektů státní správy. V podmínkách ČR se pod tlakem vnějších okolností začíná tento trend 
rovněž projevovat, ačkoli jde spíše o vedlejší produkt přijatých rozhodnutí než o vědomý záměr. Úřad vlády ČR 
tak dnes fakticky koordinuje řadu průřezových agend, z nichž některé představují klíčové procesy ovlivňující 
státní správu jako celek. I přesto by myšlenka metodické koordinace a monitorování implementace strategií 
z Úřadu vlády mohla narazit na odpor resortů horlivě střežících své agendy. Zavádění tohoto řešení by od 
počátku mělo být vedeno v duchu přátelské spolupráce, odbor by při formulaci strategií poskytoval resortům 
pomocnou ruku v podobě odborného servisu, a nikoli učitelský dozor.  
Neméně nutnou podmínkou pro úspěšné fungování navrhovaného řešení je ovšem existence špičkových 
profesionálů, schopných odborně zajistit chod výše popsaných institucí. Jak výše popsaný Odbor, tak Rada si 
kladou nesmírné nároky na odbornou i osobní kvalitu svého personálu. 
Přestože řešení si vyžádá určité administrativní, technické a finanční kapacity, lze předpokládat, že tyto investice 
nepředstavují nijak závažný problém. Ustavení Odboru by měla předcházet detailní analýza stávajících vládou 
schválených matriálů koncepčního a strategického charakteru. Na jejím základě by bylo možné poměrně 
odpovědně určit, jaké personální kapacity by měl odbor mít, aby mohl efektivně pracovat. Zároveň by bylo třeba 
vytvořit a schválit jednotou metodiku tvorby vládních strategií47. V současnosti se jeví jako velmi 
pravděpodobné, že pro oba tyto úkoly by bylo možné využít prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci 
realizace priority Modernizace veřejné správy. 
Výše uvedený záměr představuje první nástin řešení problémů uvedených v boxu 1. Rozhodnutí o jeho zavedení 
by pochopitelně měla předcházet detailnější analýza současného stavu a vyjasnění konkrétních otázek (např. 
detailní upřesnění působnosti odboru v otázkách koncepčních materiálů vztahujících se k Evropské unii atd., 
otázka, zda by odbor měl mít své protějšky na jednotlivých resortech, způsob jmenování pracovníků popsané 
Rady, atd.).  

                                                           
47 V současnosti existuje tzv. Metodika střednědobých koncepcí, schválená vládním usnesením  č. 

10/2001. Materiál tvoří zhruba 4 strany textu. 



Strategie pro resorty – cíle pro rozpočty 

Jak již víme, vedle strukturace problémů a návrhů řešení mohou být strategie rovněž chápány jako nástroj řízení 
a sledování výkonnosti. Pokud by tedy záměrem vlády bylo primárně posílit kontrolu a výkonnost státní správy, 
jeví se jako vhodnější aplikovat institucionální pojetí strategického procesu, tedy vytvořit systém resortních a 
agenturních strategií. Konkrétní podoba tohoto sytému, včetně eventuálního napojení na rozpočtový proces, musí 
vzejit z důsledné diskuze opírající se o hloubkové analýzy.  
Podobně jako u předchozího řešení je i pro tuto variantu klíčová pevná a trvající politická vůle. Při prosazování 
systému resortních strategií je navíc třeba počítat s jistým setrvačným odporem ze strany resortů. Resortní 
strategie jsou úzce navázané na organizační strukturu dané instituce, odkrývají duplicity a neefektivitu. Pomoci 
mohou i při odstraňování problému shrnutých v Box 2.  
Box 2 
Problémy pramenící z neexistence resortních strategií 

• Úřady nemají zřetelně formulovaná a internalizovaná poslání => jejich role ve společnosti je 

paradoxně odvozována od kompetencí daných zákonem, horlivě střežené kompetence pak určují 

„moc“ ministerstva, což podporuje nekooperativního ducha. 

• Úřadům chybí stanovené dlouhodobé cíle => není možné efektivně měřit výkonnost => není 

možné zavádět výkonové a na cíle orientované rozpočtování. 

• Absence vnímání smyslu úřadu a neexistence dlouhodobých cílů vede k převažování operativního 

až chaotického řízení => neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. 

  
Prosazování strategického řízení na úrovni resortů představuje razantnější a hlubší zásah do správního systému 
než varianta předchozí. Především u výkonového rozpočtování jde o komplexní systémovou změnu, jejíž detailní 
popis překračuje rozsahové možnosti této práce i její záměr, proto se v této otázce budeme pohybovat na 
obecnější rovině než v případě popisu předchozí varianty.  Upozorníme spíše na možná rizika a příležitosti.  
Jakkoli přestavuje zavedení strategického řízení a  tvorby strategií navázaných na výkonové rozpočtování zásah 
radikální, jde o zásah nezbytný. Resortní strategie totiž představují nezbytnou podmínku zavádění prvků 
výkonového a víceletého rozpočtování do procesu přípravy a plnění rozpočtu ČR. Tato podmíněnost však není 
oboustranná – strategie pro resorty lze vypracovávat aniž by bylo uplatňováno výkonové a na cíle zaměřené 
rozpočtování. Čímž úžeji je však strategie navázána na rozpočet, tím pravděpodobněji  dojde k její realizaci.  

Realizace varianty 

Ke komponování systému resortních strategií lze přistoupit se dvěma různými záměry: i) racionalizovat procesy 
v rámci resortů nebo ii) naplnit podmínky pro výkonové rozpočtování. 
V prvním případě se ze zahraničních zkušeností jako účelné ukazuje aplikovat metodu Balanced scorecard, 
přičemž využít lze i zkušeností s aplikací BSC na úrovni místní samosprávy ČR. Nejde pochopitelně o jediný 
možný přístup k tvorbě strategií, vycházet lze i z klasického pojetí strategického řízení, jak je přiblíženo 
v kapitole 6.1, resp. 7.5. Realizace varianty však předpokládá značnou míry flexibility v pracovní náplni resortů. 
Ty musí být schopné modifikovat své poslání na základě poptávky vlády. Ministerské organizační struktury musí 
reflektovat záměr vládní politiky, nikoli naopak. Jinými slovy, vláda stanoví cíle a na jejich základě jsou 
vypracovány resortní strategie. Opačný přístup vede k situaci, kdy jsou agendy „roubovány“ na současnou 
strukturu ministerstev, což vede často k fragmentaci, rozmlžení odpovědnosti a v konečném důsledku k 
pochybnému plnění záměrů vlády. Navrhovaný přístup si žádá změnu nejen obsahu, ale především logiky 
současného kompetenčního zákona. 
V případě vytváření systému resortních strategií se záměrem dospět k výkonovému rozpočtování je třeba 
postupovat ještě obezřetněji. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, zavádění takových systémů je velmi náročné i 
v rámci administrativních systémů, které jsou hodnoceny jako vhodnější pro zavádění manažerských metod 



řízení. Jak jsme přiblížili v kapitole 7.2, zavádění výkonového rozpočtování si klade značné nároky na 
administrativní kapacity, individuální kvality úředníků, správní kulturu i úroveň komunikace mezi správou, 
politikou a dotčenou veřejností při formulaci cílů a z nich pramenících ukazatelů výkonu. Je nutné  objektivně 
přiznat, že naše státní správa řadu z těchto nároků nesplňuje v potřebné míře. Unáhlené zavedení výkonového 
rozpočtování by se tak nejen mohlo minout účinkem, ale mohlo by rovněž odčerpat potřebné kapacity. Jako 
účelné se proto jeví nejprve vybudovat strategické dovednosti na resortech a až následně, v době, kdy budou 
resorty schopné produkovat a implementovat kvalitní a fungující strategie, navazovat strategie přes výkonnostní 
ukazatele na rozpočet.  
Na další slabinu vázání strategií na resorty jsme upozornili v kapitole 7. Resortní strategie neošetřují průřezová 
témata, jimž se nelze vyhnout ani v případě, že strategie, včetně implementačních struktur, jsou formulovány na 
základě cílů vlády. Vytvoření kapacit pro koordinaci průřezových agend ve smyslu kapitoly 9 by tak bylo 
vhodné i v tomto případě.  
Vazba výkonového rozpočtování na projekt B1 – Efektivní horizontální komunikace podpora tvorby celostátních 
strategií je tedy zřejmá. V případě, že by bylo přistoupeno k tvorbě resortních strategií (ať již za účelem 
stanovení ukazatelů pro výkonové rozpočtování či nikoli), musí být tyto strategie terminologicky i 
metodologicky konzistentní se strategiemi pro konkrétní agendy, ať již sektorové či průřezové povahy. Lze 
rovněž uvažovat o variantě vytvoření hierarchického systému strategií, kde by resortní strategie rozpracovávaly 
komplexní strategii vládní. 
Posílení koordinace mezi projektem B1 a E3 (Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě) 
reformy ústřední státní správy, v jehož rámci se posílení cílového orientování rozpočtu řeší, se z tohoto pohledu 
ukazuje jako nanejvýš vhodné. Vzájemnou podporu a synergický efekt lze hledat i v rámci projektu C. 1 – 
Zavádění a rozvoj řízení kvality v ústřední státní správě, jak jsme naznačili v kapitole 7.5. 
 



Závěr 

Problematika vládnutí s ohledem na dlouhodobý horizont představuje velmi obsáhlé téma. Přestože se již nyní 
toto téma ukazuje jako nesmírně naléhavé (především v oblasti životního prostředí), není mu v našich 
podmínkách širokou veřejností věnována dostatečná pozornost. „Závěj ignorace“ ve vztahu ke vzdálené 
budoucnosti se skrze zastupitelské mechanismy přesouvá i do politické oblasti, kde jsou seriózní úvahy nad 
dlouhodobým dopadem současných politik stále spíše výjimkou.  
Významní autoři, zabývající se danou problematikou, se shodují, že v otázce zabezpečování dlouhodobého 
horizontu a udržitelného růstu hraje nezastupitelnou úlohu centrální vláda. Ta má jako jediná instituce 
demokratický mandát k této činnosti na národní úrovni. Klíčový nástroj zabezpečení dlouhodobých politik 
představují vládní strategie. Jejich podoba, účel, způsob jejich vzniku a implementace na úrovní státní správy 
tvoří hlavní předmět zájmu předkládané diplomové práce. Ta klade tři otázky: i) jakými způsoby je možné na 
zajistit úrovni centrální vlády dlouhodobou perspektivu politik; ii) nakolik jsou tyto prostředky uplatňovány 
v podmínkách ČR a iii) jakými prostředky je možné strategickou dimenzi vládnutí v ČR posílit.  
V odpovědi na první otázku jsme přiblížili pět příkladů přístupu k zabezpečování dlouhodobé perspektivy 
veřejných politik. Pro první z nich je charakteristické pojímaní strategického plánu jako součásti řízení 
výkonu veřejných organizací. Tento přístup má především potenciál posílit orientaci na dlouhodobý horizont, 
prohloubit schopnost vlády reagovat na vnější prostředí, posílit kontrolovatelnost výkonu a provázat strategie 
s rozpočtovým procesem. Další z analyzovaných přístupů klade do popředí posilování strategické dimenze 
rozpočtového procesu. Skrze metody výkonového a víceletého rozpočtování je možné především posunout 
rozpočtový proces do strategičtějšího (víceletého) rámce a tím zajistit realizovatelnost dlouhodobých opatření, 
odhalit eventuální rozpory v současnosti realizovaných politik s dlouhodobou fiskální strategií a posílit orientaci 
na výsledky. Čtvrtý představený přístup je zaměřen na posílení kapacit pro strategické myšlení a plánovaní 
formou vybudování adekvátního institucionálního zázemí v blízkosti centra vládnutí. Poslední popsaný 
přístup se zabývá možnostmi posílení strategické dimenze vládnutí skrze aplikaci metod strategického 
řízení na úrovni jednotlivých resortů státní správy. 
Po porovnání popsaných přístupů s polistopadovou praxí ČR nezbývá než konstatovat, že na úrovni 
ústřední vlády nejsou v našich podmínkách mechanismy pro zabezpečování dlouhodobé perspektivy 
veřejných politik systematicky uplatňovány. Dosavadní pokusy posílit strategickou dimenzi vládnutí váznou 
na mělké politické podpoře a neochotě k nezbytné radikální změně zaběhnutých způsobů práce a myšlení. Na 
straně politické reprezentace se ukazuje téměř mizivá motivace prosazovat principy strategického vládnutí, 
neboť, jak se zdá, neexistuje dostatečně důrazně formulovaná společenská poptávka.  
Strategickou dimenzi vládnutí je přesto možné posílit i v rámci stávajících podmínek. Tato diplomová práce 
navrhuje vytvoření institucionálních kapacit pro zkvalitnění tvorby a implementace strategií na úrovni 
centrální vlády. Navržené kapacity mají podobu pracoviště umístěného při Úřadu vlády ČR. Vedle metodické 
pomoci při tvorbě resortních strategií by toto strategické centrum dbalo o tvorbu strategií pro průřezová témata 
nespadající jednoznačně do gesce jednotlivých resortů a dále by dohlíželo na způsob implementace schválených 
strategií.  
Jako další možnost, jak posílit strategickou dimenzi vládnutí v ČR, se jeví aplikace výše popsaných principů 
tvorby a realizace rozpočtu do rozpočtového procesu. V této souvislosti se otvírá okno příležitosti v rámci 
zamýšlené reformy veřejných rozpočtů, která se k principům výkonového a víceletého rozpočtování hlásí. 
Jedním z důležitých poznatků této práce je identifikace nedostatečné komunikace mezi aktéry usilujícími o 
zkvalitnění procesu tvorby strategií (Úřad vlády ČR) a aktéry usilujícími o zavedení principů rozpočtování 
orientovaného na výsledky (Ministerstvo financí ČR). Vzhledem ke skutečnosti, že tento způsob tvorby rozpočtu 
předpokládá identifikaci dlouhodobých cílů jednotlivých resortů, a tím de facto existenci resortních strategií, 
může se nedostatečné komunikace mezi těmito aktéry v budoucnu ukázat jako závažný problém.   
Navržená řešení sice představují podmínku posílení strategické dimenze vládnutí, z obecného hlediska však jde 
však až o následný krok. Prvním krokem směrem ke strategičtější vládě bude vždy zřetelná, trvající a silná 
politická vůle ke změně stávajícího neutěšeného stavu v této oblasti. Záměrným, i když nedeklarovaným, 
cílem této práce bylo rovněž přispět k obecnému povědomí o možnostech strategického procesu.  
Závěr každé diplomové práce by měl rovněž vybídnout k dalšímu bádání. V této práci jsme se z rozsahových 
důvodů byli nuceni řady témat pouze okrajově dotknout. Některá z těchto témat jsou probádána dostatečně, jiná 
představují „pole neorané“. Za podrobnější zkoumání by jistě stály doposud schválené národní i sektorové 
strategie a především výzkum toho, nakolik jsou v praxi uplatňovány a jakými způsoby je tento proces sledován. 
Neméně přínosné bylo by podrobit zkoumání uplatnění konkrétních manažerských metod v úřadech a institucích 
naší státní správy, včetně posouzení jejich přínosu, za použití metodologického instrumentáře veřejné politiky. 
Tuto diplomovou práci tak nelze než uzavřít nadějí, že se autor bude moci těmto tématům v budoucnu věnovat. 



 
  
 
 



Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou vládnutí v dlouhodobém horizontu, konkrétně možnostmi tvorby a implementace 
strategií ve státní správě. V úvodu je identifikování konceptuální pojetí tohoto procesu jakožto úsilí po změně 
přístupu ke správě věcí veřejných, především ve smyslu prosazení vnímání dlouhodobé perspektivy přijímaných 
rozhodnutí. Od něj je rozlišeno instrumentální pojetí, jež primárně usiluje o zdokonalení chodu veřejných 
institucí, což rovněž zahrnuje jistou míru orientace na budoucnost. Následně jsou přiblížena teoretická 
východiska obou pojetí.  
Je předloženo pět příkladů zabezpečování dlouhodobé perspektivy veřejných politik v praxi, přičemž detailnější 
pozornost je věnována pojetí strategického plánování jako řízení výkonu a možnostem posílení strategické 
dimenze rozpočtu. Práce dále shrnuje vývoj v oblasti uplatnění principů strategického vládnutí v ČR po roce 
1989. Následně jsou analyzovány současné možnosti posílení strategické dimenze vládnutí v ČR.  
V závěru je konstatováno, že mechanismy pro zabezpečování dlouhodobé perspektivy veřejných politik nejsou v 
ČR systematicky uplatňovány, přičemž dosavadní snahy váznou především na nedostatečné politické podpoře.   
 



Summary 

The diploma thesis presents analysis of long term governance practices while focusing specifically on the 
process of creation and implementation of strategies within the central state administration. Two general 
approaches are distinguished: the instrumental approach is oriented on the improving processes within a public 
organisation, while paying some attention to long term perspective. The second one is the conceptual approach 
promoting more responsible and future oriented approach to public governance. Theory background of both 
approaches is provided. 
Five examples of securing long term perspective of public policies were assessed with more attention being paid 
on strategic planning understood as performance management and strengthening strategic dimension of 
budgeting process.  
The paper summarises development in this field in the Czech Republic after 1989 revolution including analysis 
of current possibilities of improvements. It concludes that long term perspective securing mechanisms are not 
systematically applied while existing efforts are being undermined by a weak political support. 
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