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Abstrakt: Článek je reakcí na tlak zvyšování efektivnosti organizací veřejného 

sektoru respektive na ekonomicky racionální využívání alokovaných veřejných 

výdajů a zvýšení jakosti poskytovaných služeb veřejného zájmu. Metoda 

Balance Scorecard (BSC) je díky své komplexnosti vhodným nástrojem 

implementace strategie. Možnost využití nástroje řízení BSC je prezentována 

na konkrétním příkladu vybrané municipality. Prostřednictvím logiky nástroje 

BSC a analýzy interních i veřejně dostupných materiálů vybrané obce, došlo 

k návrhu vhodně nastavených cílů i jejich měřítek ve zvolených perspektivách: 

finanční, zákaznické, interních procesů a perspektivě učení se a růstu. 

Na základě návrhu následně došlo prostřednictvím induktivně deduktivní 

metody k sestavení strategické mapy města. Výsledky v podobě cílů a měřítek 

dle metody BSC jsou navrženy v souladu s dosažením stanovené vize města.  

 

Klíčová slova: balanced scorecard, měřítko, obec, strategická mapa, veřejný 

sektor. 

 

Abstract: The article react to the emphasis of increasing the efficiency of public 

sector organizations respectively economically rational use of allocated public 

expenditures and to increase the quality of provided services of public interest. 

Due to its complexity, the Balance Scorecard (BSC) is a suitable tool for 

implementing the organisational strategy. The possibility of using the BSC 

management tool had been presented on a specific example of a selected 

municipality. Through the application process of the BSC tool and the analysis 

of internal and publicly available materials of the chosen municipality, the 

proposed objectives and their measures had been designed in selected 

perspectives: financial, customer, learning and growth and internal processes. 

Based on the objectives proposal – strategic map of the municipality was then 

formulated through the inductively deductive method. Results in the form of 
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objectives, and measures according to the BSC had been proposed in 

accordance with the municipality vision achievement. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, measure, municipality, strategic map, public 

sector. 
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1 ÚVOD 

Veřejný sektor se od soukromého sektoru odlišuje zejména činnostmi, 

které poskytuje. Činnosti, které poskytuje, nejsou založeny na ziskovém 

principu, jak je tomu v soukromém sektoru, ale usilují o veřejné blaho 

společnosti, zajišťují rozvoj území a zvyšování kvality života občanů. Vyšší 

nároky na finanční zdroje podporují rozrůstání veřejného sektoru. Zdroje 

v rámci něj využívané jsou však omezené a musí se využívat ekonomicky 

a racionálně. Podpory efektivního vynakládání rozpočtových prostředků lze 

dosáhnout efektivním řízením organizací z něj hrazených (organizačních 

složek státu – OSS a příspěvkových organizací). Pro strategické řízení je 

na prvním místě stanovení strategie, kterou se bude organizace, všechny její 

složky a zaměstnanci řídit, dále určit dílčí cíle a záměry (akce), které budou 

směřovat k jejich naplnění.  

Již dlouho diskutovaným tématem ve veřejné ekonomii je problematika 

výkonnosti ve veřejném sektoru a zvýšení jeho efektivnosti, k němuž může 

přispět změna řízení organizací veřejného sektoru. Chceme-li mít výkonnou 

organizaci na bázi neustálého zlepšování, pak musíme tuto organizaci 

z hlediska výkonnosti sledovat, vyhodnocovat a na základě odchylek následně 

řídit. Dle Vodákové se jako „nejvhodnější přístup k měření výkonnosti jeví ten, 

který propojuje její jednotlivé složky a měří ji ve vzájemných souvislostech. 

V praxi bývá označován jako celostní, integrovaný nebo komplexní. Patrně 

nejpropracovanější model takového přístupu je znám pod slovním spojení 

balanced scorecard.” (Vodáková, 2016, s. 23) Cílem příspěvku tak je 

pro konkrétní organizaci veřejného sektoru navrhnout cíle a měřítka 

jednotlivých perspektiv dle metody BSC. Pro dosažení cíle bylo zvoleno město 

Jemnice.  
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1.1 O obci  

Organizace veřejného sektoru jsou financovány z veřejných rozpočtů, jsou tedy 

pasivním příjemcem zdrojů, to ovšem neznamená, že by neměly mít aktivní 

přístup k zavádění finančních ukazatelů hodnotících efektivnost jejich využití, 

stejně jako využití zdrojů získaných vlastní činností. (Valouch a Hrůza, 2016, 

s. 86–88) Veřejný sektor může využívat běžně používané finanční ukazatele. 

Obec prostřednictvím své hospodářské (doplňkové) činnosti může podnikat 

a dosahovat zisku (např. pronájem nebytových prostor, prodej výrobků 

a služeb, tržby z provozu zařízení) stejně jako podniky. (Valouch a Hrůza, 

2016, s. 84–85) 

Město Jemnice (prostřednictvím městského úřadu), plní v oblasti samostatné 

působnosti úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, a to zejména: „úkoly 

při přípravě podkladů pro jednání orgánů města a při zabezpečování plnění 

jejich usnesení, pomáhá komisím rady a výborům zastupitelstva v jejich 

činnosti“ nebo „po odborné stránce spolupracuje s obchodními společnostmi, 

příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami, které si město zřídilo, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ (Pacas, 2018) V rámci přenesené 

působnosti městský úřad vykonává státní správu například: na úseku voleb, 

přestupků, ve věcech místních pozemních komunikací, zajišťuje evidenci 

obyvatel a rodných číslech, zajišťuje provoz pracoviště Czech Point, provádí 

zápisy do knihy manželství, zajišťuje svatební obřady, zpracovává roční 

rozpočty, rozpočtové výhledy a rozpočtová opatření. (Pacas, 2018)  

Jemnice patří do samosprávného sektoru, vlastníkem je město a kompetentním 

rozhodovacím subjektem je sbor volených zástupců občanů, což je 

zastupitelstvo města. Dle kritéria financování provozu a rozvoje patří Jemnice 

do neziskového (neboli netržního) sektoru.  

1.2 O Balanced Scorecard 

Model BSC používá více než padesát procent z tisíce největších podniků 

uveřejněných v žebříčku časopisu Fortune. (Ho, Chan, 2002) Nejčastější 

příklady využití BSC ve VS nalezneme v zahraniční zejména v oblastech 

zdravotnictví či vysokoškolského vzdělávání. Co se týče využívání metody 

na úrovni územní samosprávy nenalezneme mnoho příkladů jak v zahraniční, 

tak ani v tuzemsku. Ho a Kidwell uvádí, že BSC je ve Spojených státech 

amerických nejméně využívanou manažerskou metodou územní samosprávy. 

(Ho, Kidwell, 2008)  V zahraničí používá metodu BSC např. City of Brisbane 

nebo City of Charlotte. (Vysušil, 2004) V České republice (ČR) má metodu 

zavedenou město Vsetín, a to od roku 2003 díky spolupráci se soukromou 
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společností. Metodu BSC lze využít i v oblasti bezpečnosti a obrany. Příkladem 

organizace v této oblasti je U.S. Army, UK Ministry of Defence, Norwegian 

Air Force či Royal Canadian Mounted Police. (Vysušil, 2004) 

Metoda BSC je v praxi daleko více využívána v zahraničí než v ČR. Na úrovni 

národní drží prvenství zavedení strategie dle BSC právě město Vsetín. 

V ČR není BSC v době zpracování příspěvku běžně implementovanou 

metodou. Článek představuje konkrétní aplikaci metody BSC ve veřejném 

sektoru, a to na úrovní místní. Jako organizace veřejného sektoru bylo 

konkrétně zvoleno město Jemnice. V ČR je BSC dle Ministerstva pro místní 

rozvoj (MMR) spolu s CAF (Common Assessment Framework), 

Benchmarkingem, ISO 9000 (International Organization for Standardization) 

a Místní agendou 21 označena jako nástroj pro zvyšování efektivnosti. Jejich 

využívání je však spíše výjimkou nežli zavedenou praxí. (MMR, 2006) 

Jak tedy motivovat organizace veřejného sektoru k využívání BSC? Dle Huška 

je to například prostřednictvím následujících prvků: odpovědnost vůči mandátu 

získaného ve volbách, hledání způsobu, jak efektivně řídit organizaci veřejného 

sektoru; získání zpětné vazby o spokojenosti občanů a zvyšování kvality života 

občanů; snaha zvyšovat výkonnost organizací veřejného sektoru; lepší 

pochopení potřeb, přání a efektivní komunikace s občany; snaha o zvýšení 

věrohodnosti obce či kraje pro čerpání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu a Evropské unie; úsilí vytvářet tvůrčí, partnerské a nekorupční 

prostředí; získání výsledků, které lze následně diskutovat s občany. (Hušek, 

Šusta, Půček, 2006, s. 16) 

2  METODIKA A CÍLE 

Při zpracování článku byly použity všeobecné metody vědeckého poznání 

a aplikace samotné metody BSC. Samotnému zpracování předcházela literární 

rešerše, sběr konkrétních dat, deskripce, komparace, indukce, dedukce, 

analýza, syntéza. Jednotlivé metody byly použity ve vzájemných souvislostech.  

Metody analýza a syntéza byly využity pro navržení konkrétních cílů a měřítek 

zkoumaného města Jemnice. Cíle byly přiřazeny konkrétním perspektivám 

a byly určeny vazby mezi nimi.  

Prostřednictvím analýzy SWOT byly identifikovány silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby vedoucí ke zlepšení strategického plánu města Jemnice 

a jeho plnění. Informace byly následně využity pro tvorbu cílů jednotlivých 

perspektiv. Metoda syntézy byla použita při tvorbě strategické mapy. 
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Stanovené cíle a měřítka musí vycházet ze strategického plánu organizace. 

Mnohými autory je doporučováno, aby byly navrhované cíle definovány 

v souladu se zásadou SMART. Měřítka všech perspektiv použitých v BSC je 

vhodné uvádět v jednotném formátu, jednou z možností je forma tabulky, 

které bylo využito.  

Mezi základní perspektivy, které se jeví jako podstatné pro vývoj hodnoty 

organizace, patří: finanční perspektiva, zákaznická perspektiva, perspektiva 

interních procesů, perspektiva učení se a růstu. (Niven, 2003, s. 10) Může 

ovšem docházet k přizpůsobení perspektiv konkrétní organizace, pro kterou je 

BSC vytvořena. Čtyři základní perspektivy mohou být nejen přizpůsobeny, 

ale i doplněny např. o perspektivu delegování (Vodáková, 2016, s. 52), 

perspektivu zainteresovaných stran či perspektivu volených představitelů. Je 

možné konstatovat, že původní čtyři perspektivy jsou dostačující. Hlavní je, 

aby byl výběr perspektiv založen na tom, co je nezbytné pro dosažení vize 

a strategie. (Niven, 2003, s. 160) 

Klíčovým krokem BSC je vytvoření strategické mapy. Strategické mapy 

organizací veřejného sektoru umožňují vizualizaci strategie pomocí grafického 

znázornění vztahů příčin a důsledků mezi strategickými cíli, seřazenými 

dle jednotlivých perspektiv BSC. (Hušek, Šusta, Půček, 2006, s. 48) Logiku 

hierarchie příčin a důsledků tvoří cíle perspektivy učení se a růstu, které 

se nacházejí ve spodní části mapy, a které podporují dosahování cílů 

v perspektivě interních procesů. Tyto cíle dále podporují dosažení cílů 

nacházející se ve finanční perspektivě, což by v konečném důsledku mělo vést 

k dosažení cílů zákaznické perspektivy. (Grasseová, Dubec, Řehák, 2010, 

s.109) 

Úkolem BSC je transformovat vizi a strategii organizace do konkrétních cílů, 

určit měřítka, jimiž lze dosažení cíle měřit a zajistit tak jejich naplnění. (Kaplan, 

Norton, 2000, s. 21) Díky měřítkům se sleduje jejich naplnění a konkrétní akce 

nebo záměry. Mezi úkoly BSC nepatří stanovení poslání, vize a strategie, tento 

krok musí být uskutečněn ještě před implementací BSC.  

Veškeré číselné údaje použité v článku jsou k prosinci 2017, údaje o finančním 

hospodaření města jsou ze Závěrečného účtu města Jemnice za rok 2017. Mezi 

nosné dokumenty pro realizaci návrhu patřily: Strategický plán rozvoje města 

2016–2019, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 

Jemnicko pro období 2014–2020, Organizační řád Městského úřadu Jemnice 

a Závěrečný účet města Jemnice za rok 2017. 
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3 MĚSTO JEMNICE A HODNOCENÍ PERPEKTIV BSC 

Na úrovni města lze za přiměřený počet měřítek považovat 25 až 35. (Hušek, 

Šusta, Půček, 2006, 50) Každé z měřítek by mělo obsahovat: Název 

perspektivy BSC, název měřítka, správce měřítka, aktuální hodnotu, cílovou 

hodnotu; popis měřítka – výpočet, zdroj čerpání dat, četnost a periodu 

vyhodnocování, komentář ke stanovení cílové hodnoty; jméno a podpis 

zpracovatele a schvalovatele. (Hušek, Šusta, Půček, 2006, s. 80) Niven dále 

doplňuje, že cíle a měřítka jsou při používání BSC přiřazeny konkrétnímu úhlu 

pohledu tzv. perspektivám, které musí být vyváženy a propojeny. (Niven, 

2003) Pro organizace veřejného sektoru může být zákaznická perspektiva 

nahrazena výstižnějším označením „občanská perspektiva“ (Hušek, Šusta, 

Půček, 2006, s. 43) a finanční perspektiva „perspektivou rozpočtovou “. (Steiss, 

2003, s. 359)   

3.1 Poslání, priority a záměry města Jemnice 

Poslání města vyplývá z §2 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, dále 

při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem. Vizí města je: Jemnice je 

turisticky atraktivní historické město dominující Jemnicku, s vynikajícím 

zázemím pro život, kvalitním bydlením a prostorem pro podnikání, s mnoha 

přístupnými památkami a ojedinělou krajinou (Strategický plán rozvoje města 

Jemnice). 

Priority města Jemnice vyplývající ze SWOT analýzy strategického plánu 

rozvoje města jsou následující: Infrastruktura, bydlení, zázemí pro sport; 

Památky, tradice a cestovní ruch; Dopravní napojení města na významnější 

komunikace, než jsou silnice II. třídy. Kromě priorit jsou ve strategickém plánu 

rozvoje města i záměry města Jemnice: příjemná Jemnice s dobře udržovanými 

památkami a veřejnými prostranstvími, infrastruktura 21. století, kvalitní 

služby a zázemí pro obyvatele Jemnice a okolí, životní prostředí, bezpečnost 

silničního provozu. (Strategický plán rozvoje Jemnice).  

3.2 Finanční perspektiva 

Dle Vodákové (2016) hrají finanční ukazatele zásadní roli v klasické finanční 

analýze, zatímco při metodě BSC jsou součástí jedné perspektivy, která musí 

být v souladu se zbylými oblastmi hodnocení. Poměr mezi finančními 

a nefinančními měřítky musí být vyvážený, aby umožnil vedení organizace 

řídit ji komplexně a úspěch nehodnotit pouze na základě zisku, 

který se ve veřejném sektoru jako cíl sleduje minimálně. Pro subjekty 
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veřejného sektoru jsou dle Vodákové vhodné ukazatele zejména z oblastí 

nákladovosti, zadluženosti, likvidity, cash flow či autarkie. (Valouch a Hrůza, 

2016) Vhodné je zařadit Finanční parametry výkonnosti veřejné správy, které 

zveřejnilo Ministerstvo financí České republiky (MF ČR). Mezi tyto parametry 

patří: mzdová náročnost, provozní nákladovost, majetková provozní 

nákladovost a majetková energetická nákladovost. (MF ČR, 2013) 

Pokud organizace veřejného sektoru provozuje vedle hlavní činnosti 

i tzv. doplňkové či hospodářské činnosti, které se podobají činnostem 

podnikatelským, může sledovat ukazatel rentability. 

Kromě výše zmíněných ukazatelů musí obce (i kraje) dodržovat pravidla 

rozpočtové odpovědnosti, omezit dlouhodobé deficitní hospodaření 

financované z cizích zdrojů a zvýšit spoluzodpovědnost za vývoj veřejných 

financí prostřednictvím fiskálního pravidla. Toto pravidlo stanoví maximální 

hranici dluhu obce, která nesmí přesáhnout 60 % celkových příjmů obce, 

stanovaných průměrem za předchozí 4 rozpočtové roky. Pokud tomu tak není, 

obec má povinnost splácet dluhy alespoň po 5 % z rozdílu mezi výší dluhu 

a 60% úrovní průměrných příjmů. (Matej, 2019) 

3.2.1 Hospodaření Jemnice  

Jemnice hospodaří s finančními prostředky na základě každoročně sestaveného 

rozpočtu. V roce 2017 město hospodařilo s příjmy 85 753 921 Kč ve složení: 

 daňové příjmy 59 858 747 Kč, 

 nedaňové příjmy 5 714 877 Kč, 

 kapitálové příjmy 9 639 000 Kč, 

 přijaté transfery 10 753 921 Kč. 

Výdaje v celkové výši 84 092 585 Kč byly děleny: 

 běžné výdaje 65 874 448 Kč, 

 kapitálové výdaje 18 218 137 Kč. (Pacas, 2018) 

Výdaje města se vyznačují dlouhodobě vysokým podílem běžných výdajů, 

které na rozdíl od kapitálových výdajů meziročně dále narůstají. Město 

z dlouhodobého hlediska hospodaří vyrovnaně a rozpočtový výhled 

má zpracovaný jako vyrovnaný. Bez dotací je však rozvoj Jemnice omezený. 

Finanční perspektiva je důležitou oblastí BSC, neboť obsahuje finanční 

prostředky potřebné pro zajištění cílů všech ostatních perspektiv.  
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3.3 Zákaznická perspektiva 

V rámci veřejného sektoru lze rozlišovat zákazníky organizací samosprávy, 

kterými jsou občané a zákazníky organizací státní správy, kterými 

jsou nadřízené a podřízené orgány státní správy. (Poláchová, 2016, s.72) Smith 

uvádí následující základní cíle v zákaznické perspektivě BSC pro organizace 

veřejného sektoru: maximalizace uspokojení zákazníků; zvýšení povědomí 

o organizaci a její činnosti mezi veřejností, rozšíření zákaznické báze. (Smith, 

2007)  

Pro místní obyvatele je důležitou kulturní památkou historická slavnost 

Barchan, konající se každý rok a jejíž historické jádro „Běh o barchan“ je 

od roku 2013 zapsáno na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové 

kultury ČR, město se snaží tento nehmotný statek zapsat na seznam UNESCO. 

Na kulturním a společenském vyžití se také podílí řada spolků, občanských 

sdružení či sportovních organizací, které město významně finančně podporuje, 

neboť se o kulturní vyžití nedokáže postarat samo. Oblast kultury je 

pod dlouhodobou kritikou ze strany občanů.  

K zajištění údržby a oprav památek město využívá Program regenerace 

městských památkových zón a Program záchrany architektonického dědictví. 

V oblasti ochrany a užívání kulturního dědictví má město stejně jako v oblasti 

kulturního vyžití značné rezervy. Cílem bylo navrhnout cíle, měřítka a záměry 

ke zlepšení v této oblasti. 

Dům dětí a mládeže, který se zabývá zájmovou činností mládeže, spadá 

pod základní školu. Ve městě funguje základní umělecká škola jako pobočka 

Základní umělecké školy Moravské Budějovice. Město provozuje 

pečovatelskou službu, existují zde dva domy s chráněnými byty a dětský 

domov. Součástí veřejných služeb je integrovaný záchranný systém. 

Veřejnou dopravu v Jemnici tvoří pouze autobusová doprava. Jemnice je 

konečnou zastávkou železniční dráhy Jemnice – Moravské Budějovice, 

která je zapsána jako technická památka. Osobní železniční doprava je 

však od roku 2011 zrušena, neboť nebyla ze strany Kraje Vysočina objednána.  

Město nedisponuje žádným nemocničním zařízením, občané dojíždí do Dačic, 

Moravských Budějovic nebo do vzdálenější Třebíče, Znojma, Jindřichova 

Hradce či Jihlavy.  

V roce 2015 město disponovalo 260 městskými byty. Přidělování bytů navrhuje 

bytová komise a přidělení bytů schvaluje Rada města. Vzhledem k vysokému 

počtu městských bytů je jejich údržba finančně náročná, zastupitelstvo města 
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se proto rozhodlo většinu svých bytů prodat. Město Jemnice se chce soustředit 

zejména na zajištění dostatečného počtu stavebních parcel. Po prodeji 14 parcel 

v lokalitě Na Předlískách, o které byl velký zájem, se připravuje další projekt, 

který zahrnuje vybudování a prodej cca 30 parcel v lokalitě „Pod Vodojemem“.  

Město Jemnice je výborným cílem pro jednodenní pěší turistiku, existuje zde 

síť značených turistických stezek vedoucích okolními lesy a podél vodních 

toků, často využívané pro hipoturistiku. Město provozovalo do roku 2017 

víceúčelovou vodní nádrž, která je znovu v provozu, od roku 2019, 

jako přírodní ekologický biotop. Jemnice je součástí cyklostezky Jihlava-

Třebíč-Raabs. Okolí Jemnice je plné dobře zarybněných svazových 

I sportovních vod, vhodných pro rybaření. V roce 2014 bylo vybudované 

moderní dětské hřiště s fitness prvky. Celou řadu možností sportovního vyžití 

nabízí jednota SOKOL. Ačkoli má Jemnice bohatou historii a relativně velký 

počet objektů zapsaných na seznamu památek, turistický potenciál je 

nevyužitý. 

Jemnice se nachází v oblasti, která patří mezi nejčistší v ČR z hlediska čistoty 

ovzduší. Jemnice se pyšní velkým rozsahem městské zeleně, kterou využívá 

ke své propagaci. Ve městě se nachází více jak 10 000 ks stromů, o které se 

stejně jako o trávníky a další zelené plochy stará Správa majetku města s. r. o. 

S trochou nadsázky se o Jemnici mluví jako o „městě v parku“. 

3.4 Perspektiva interních procesů 

Ačkoliv je perspektiva interních procesů pouze podpůrná, pro úspěšné plnění 

cílů zákaznické perspektivy je zásadní. V oblasti českých municipalit se interní 

procesy zaměřují na podporu komunikace s občany, podporu a prosazení zájmu 

obce nebo zajištění efektivního provozu (Vodáková, 2016). Jemnice je 

spravována jednadvaceti členným zastupitelstvem, které má zřízeno 3 výbory 

(finanční, kontrolní a osadní). Dalšími orgány města jsou rada města (7 členů), 

která zřídila 5 komisí (bytová, prevence kriminality, barchanická, výběrová, 

pro územní rozvoj a pro plánování) a redakční radu Jemnických listů. Třetí 

z perspektiv, perspektiva interních procesů, navazuje na předchozí perspektivy 

a zaměřuje se na vnitřní procesy městského úřadu. 

3.5 Perspektiva učení se a růstu 

Cíle v perspektivě učení se a růstu napomáhají k dosažení cílů v předchozích 

třech perspektivách. Perspektiva učení se a růstu obsahuje tři základní oblasti: 

schopnosti zaměstnanců; schopnosti informačního systému, motivaci, 

delegování pravomocí a angažovanost. (Kaplan, Norton, 2000, s. 113) 
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Hlavní cíle perspektivy učení se a růstu jsou dle Vodákové (2016) zaměřeny 

na zvyšování kompetence zaměstnanců, budování interní kultury a komunikace 

a podporu informačních systémů a technologií. Perspektiva učení se a růstu je 

v první řadě zaměřená na zaměstnance Městského úřadu v Jemnici, jejich 

rozvoj, dovednosti a znalosti.  

4 VÝSLEDKY PRÁCE 

Výstupem příspěvku je vytvoření konkrétní podoby cílů, měřítek a záměrů 

a akcí v jednotlivých perspektivách a následné sestavení strategické mapy 

města, což je klíčový krok BSC. 

4.1 Navržené cíle a měřítka  

Tabulka 1 je souhrnnou tabulkou všech navržených cílů a jim přiřazených 

měřítek pro čtyři základní perspektivy BSC. Navržené cíle a měřítka, které jsou 

uvedeny v tabulce 1 dle metody BSC mají pomoci dosažení vize města 

Jemnice. 
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Tabulka 1: Navržené cíle a měřítka perspektivv Balanced Scorecard pro město 

Jemnice 

Cíl Měřítka 

ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA 

1. Rozvoj pracovních 

a podnikatelských 

příležitostí 

1.1 Míra nezaměstnanosti 

1.2 Průměrný plat 

1.3 Spokojenost občanů s možnostmi zaměstnání 

a jeho dostupností 

2. Dostupné a kvalitní 

základní služby, zdravotní 

péče, vzdělání, kulturní 

vyžití a zázemí pro sport 

2.1 Spokojenost občanů 

2.2 Dostupnost služeb pro obyvatele 

3. Kvalitní zázemí pro 

život a bydlení 

3.1 Počet vybudovaných nových bytů a domů 

3.2 Index kvality života 

4. Bezpečnost, prevence 

kriminality a užívání drog 

4.1 Pocit bezpečí 

4.2 Počet akcí k prevenci 

4.3 Dopravní nehodovost 

5. Rozvinutý cestovní ruch 

5.1 Počet turistů 

5.2 Výše tržeb místních podnikatelů v době 

sezóny 

6. Rekonstrukce a 

revitalizace památek 

6.1 Počet zrekonstruovaných památkových 

objektů 

6.2 Výše investic do oprav 

FINANČNÍ PERSPEKTIVA 

7. Zvyšovat objem 

finančních prostředků 

v rozpočtu města 

7.1 Výše finančních prostředků v rozpočtu 

7.2 Rentabilita hospodářské činnosti obce 

8. Financování z různých 

zdrojů 

8.1 Objem získaných finančních prostředků 

z různých zdrojů 

9. Zodpovědné financování 

a hospodaření s majetkem 

města 

9.1 Fiskální pravidlo 

9.2 Ukazatel dluhové služby 

9.3 Likvidita 

PERSPEKTIVA INTERNÍCH PROCESŮ 

10. Efektivní veřejná 

správa a kvalita 

poskytovaných služeb 

10.1 Počet stížností od obyvatel 

10.2 Spokojenost obyvatel se službami 

poskytovanými městem 

10.3 Náklady na obyvatele 

11. Podpora spolupráce 

a partnerských vztahů 

11.1 Objem poskytnutých finančních prostředků 

NO a spolkům 

11.2 Počet aktivních partnerských měst 
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PERSPEKTIVA UČENÍ SE A RŮSTU 

12. Rozšiřovat kvalifikaci 

zaměstnanců 

12.1 Objem investic na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců 

12.2 Počet školení zaměstnanců MÚ 

12.3 Úspěšnost zaměstnanců ve školeních 

a kurzech 

13. Posilovat zodpovědnost, 

spolupráci a důvěru 

13.1 Hodnocení spokojenosti zaměstnanců 

13.2 Míra fluktuace zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.1 Záměry a akce vedoucí ke splnění navržených cílů 

Pro splnění cíle 1 – Rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí 

jsou doporučeny následující akce: Intenzivnější komunikace mezi vedením 

podniků a zastupiteli města. Získávání investorů do průmyslových zón. 

Spolupráce s úřadem práce. Investice do dopravní a technické infrastruktury. 

Podpora podnikatelských, neziskových a veřejných subjektů vytvářející nová 

pracovní místa. Finanční podpora a poradenství začínajícím podnikatelům. 

Usnadnění podnikání ve městě. Propagace místních podnikatelů. Podpora 

pracovních pozic vytvářených městem. 

Pro splnění cíle 2 – Dostupné a kvalitní základní služby, zdravotní péče, 

vzdělání, kulturní vyžití a zázemí pro sport jsou doporučeny následující 

akce: Umožnění bezbariérového přístupu do budov Základní školy. Zajištění 

fungování ordinací praktických a zejména zubních lékařů. Zlepšení dostupnosti 

zdravotní péče pro osoby se sníženou mobilitou. Podpora spolků a organizací 

při zajišťování kulturního vyžití. Modernizace kulturního domu, znovu 

zprovoznění kina, včetně promítání letního kina. Zvýšení informovanosti 

o akcích pro veřejnost. Vybudování sportovní haly a běžeckého oválu. 

Dokončení ekologického biotopu a  jeho otevření v roce 2019. Rekonstrukce 

dopravního hřiště.   

Pro splnění cíle 3 – Kvalitní zázemí pro život a bydlení jsou doporučeny 

následující akce: Hledání nových lokalit pro výstavbu. Vybudování stavebních 

parcel v lokalitě „Pod Vodojemem“ a jejich zasíťování. Oprava bytů 

ve vlastnictví města nebo jejich odprodej do soukromého vlastnictví. Vzhledem 

ke stárnutí obyvatel je potřebné vybudovat domov důchodců. Oprava místních 

komunikací, především na ulici Větrná a Na Podolí. Vybudování a oprava 

chodníků v ulici Na Podolí, Želetavská, Na Předlískách a parkovacích míst 

na ulici Větrná. Investice do dětských hřišť v lokalitě Na Předlískách, Větrná 
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a U Víta. Vyčlenění finančních prostředků na čištění města a činnost 

technických služeb. Projekty na udržování kvality životního prostředí.  

Pro splnění cíle 4 – Bezpečnost, prevence kriminality a užívání drog jsou 

doporučeny následující akce: Investice do rozšíření kamerového systému. 

Podpora volnočasových aktivit mládeže, které mají preventivní význam 

v oblasti kriminality a zneužívání drog. Vybudování nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež. Spolupráce a komunikace mezi Komisí prevence kriminality, 

Městským úřadem Jemnice a složkami Policie ČR, sociálním odborem, 

neziskovými organizacemi a základní školou. Instalace zpomalovacího 

semaforu v koncové části ulice Dačická. 

Pro splnění cíle 5 – Rozvinutý cestovní ruch jsou doporučeny následující 

akce: Oprava místních komunikací a památek. Spolupráce s rakouským 

mikroregionem a okolními obcemi. Podpora marketingu konkrétních míst 

a akcí. Překlad stávajících propagačních materiálů do němčiny. Investice 

do drobné infrastruktury (např. naučné stezky, značení, odpočívadla). Navýšení 

finančních prostředků pro zajištění pravidelné veřejné dopravy. Atraktivní 

muzeum v centru města s moderní a lákavou expozicí. Podpora podnikatelů 

zabývající se ubytovacími službami (např. odprodej nemovitostí 

za zvýhodněné ceny či nižší nájemné). Prodloužení turistické sezóny na 4–5 

měsíců v roce ze stávajících 3 měsíců. 

Pro splnění cíle 6 – Rekonstrukce a revitalizace památek jsou doporučeny 

následující akce: Oprava zámku a jeho přilehlých budov. Rekonstrukce hradeb 

v lokalitě Malá Branka. Rekonstrukce hrobky rodu Pallaviciniů nebo její 

odprodej. Žádosti o dotace na opravy z Programu regenerace městských 

památkových zón a z Programu záchrany architektonického dědictví. 

Zmapování možnosti zpřístupnění podzemí nacházející se pod Náměstím 

Svobody. 

Pro splnění cíle 7 – Zvyšovat objem finančních prostředků v rozpočtu 

města jsou doporučeny následující akce: Rozvoj doplňkové hospodářské 

činnosti. Zavedení poplatku ze vstupného. Žádosti o dotace a granty. Zvyšování 

daňové báze města (daň z nemovitosti: zavést kromě tradičního koeficientu 

také místní koeficient; co nejrychleji dokončit vybudování stavebních parcel 

v lokalitě „Pod Vodojemem“). Navýšení kapitálových příjmů.   

Pro splnění cíle 8 – Využívání finančních prostředků z různých zdrojů jsou 

doporučeny následující akce: Kvalitní systém řízení (sledování výkonnosti, 

neustálá motivace a vzdělávání zaměstnanců, vstupní školení volených 

zastupitelů aj.). Rozvoj doplňkové hospodářské činnosti. Žádosti o dotace 
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a granty.  Pronájem majetku. Prodej dlouhodobého majetku ve vlastnictví 

města. Analýza dotačních možností. 

Pro splnění cíle 9 – Zodpovědné financování a hospodaření s majetkem 

města jsou doporučeny následující akce: Kvalitní systém řízení (sledovat 

výkonnosti, neustálá motivace a vzdělávání zaměstnanců, vstupní školení 

volených zastupitelů aj.). Kontrola zodpovědného čerpání cizích zdrojů. Péče 

o majetek města, jeho opravy a vyřazování nepotřebného majetku (např. prodej 

bytů do soukromého vlastnictví na ulici Větrná, jejichž náklady na údržbu 

se neustále zvyšují). 

Pro splnění cíle 10 – Efektivní veřejná správa a kvalita poskytovaných 

služeb jsou doporučeny následující akce: Zvýšení transparentnosti využívání 

veřejných financí. Zveřejňování přehledu stavu hospodaření a uzavřených 

smluv. Vstřícný přístup úřadu a volených zástupců. Opatření na prevenci 

korupce (zřídit hodnotící komisi veřejných zakázek, která je nezávislá 

na průběhu zadávání veřejných zakázek; zajistit takovou výši platů vedoucích 

úředníků, které jsou srovnatelné se soukromým sektorem). Zapojení občanů 

do rozhodování týkající se města. Udržení stávajících úřadů a veřejných služeb 

pro občany. Zlepšování softwarového a technologického vybavení úřadu. 

Pro splnění cíle 11 – Podpora spolupráce a partnerských vztahů jsou 

doporučeny následující akce: Vyhledávání zdrojů. Vytváření partnerství. 

Příspěvky města neziskovým organizacím a spolkům. Podpora vzniku nových 

neziskových organizací a spolků. 

Pro splnění cíle 12 – Rozšiřovat kvalifikaci zaměstnanců jsou doporučeny 

následující akce: Sestavení strategie pro rozvoj zaměstnanců v dalších letech. 

Investice do nových technologií. Aktivní vyhledání a účast ve školeních 

a kurzech. Zavedení nových technologií. 

Pro splnění cíle 13 – Posilovat zodpovědnost, spolupráci a důvěru jsou 

doporučeny následující akce: Sestavení strategie pro rozvoj zaměstnanců 

v dalších letech. Opatření na prevenci korupce (zřídit hodnotící komisi 

veřejných zakázek, která je nezávislá na průběhu zadávání veřejných zakázek; 

zajistit takovou výši platů vedoucích úředníků, které jsou srovnatelné 

se soukromým sektorem). Kvalitní systém řízení (sledovat výkonnosti, neustálá 

motivace a vzdělávání zaměstnanců, vstupní školení volených zastupitelů). 
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4.2 Strategická mapa města Jemnice 

Strategická mapa na obrázku 1 je grafickým znázorněním propojení vize a cílů 

města Jemnice. Cíle byly zvoleny na základě analýzy priorit města Jemnice 

a poznání všech jeho oblastí. Navržená strategická mapa má na svém vrcholu 

umístěnou vizi města, která značí určitý stav v budoucnosti, jehož chce město 

dosáhnout.  

Obrázek 1: Strategická mapa města Jemnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Metoda BSC hodnotí organizaci veřejného sektoru z několika strategických 

hledisek a je možné ji použít k řízení strategií. Dle Huška jsou běžnou praxí 

veřejného sektoru nevyjasněné priority a strategie, jež si navzájem odporují. 

Tyto odporující si strategie mají dále negativní vliv na výkon organizace 

veřejného sektoru. (Hušek, Šusta, Půček, 2006, 40) Jednou ze silných stránek 

správně implementované metody BSC je sesouhlasení všech dílčích koncepcí 

se strategií organizace. Mezi úkoly metody BSC se nezahrnuje stanovení 

poslání, vize a strategie, tento krok musí být uskutečněn ještě 

před implementací BSC. (Kaplan, Norton, 2000, s. 21) 

Metoda BSC je široce využívanou metodou a patří mezi nejvíce používané 

nástroje strategického řízení a je považována za jeden z nejvlivnějších 

podnikatelských nápadů za posledních 75 let, je používána nejen v soukromém, 

ale i ve veřejném sektoru. Koncepce metody napomáhá organizacím dosáhnout 

stanovených cílů a přiblížit se ke stanovené vizi. Metoda BSC může přispět 

k efektivitě využívání veřejných financí nejen na úrovni obcí a krajů, 

ale take celého veřejného sektoru. Díky stanovení měřítek a jejich cílových 

hodnot se tak veřejná správa může stát přehlednější a její výkonnost konkrétně 

vyhodnotitelnou. 

Cílem článku bylo pro konkrétní organizaci veřejného sektoru – město Jemnice 

navrhnout cíle a měřítka jednotlivých perspektiv dle metody BSC. 

Pro jednotlivé cíle byly vytvářeny i doporučující záměry (akce) k jejich 

dosažení. 

AFILACE 

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu SV18-FVL-K102-MUS Univerzity 

obrany v Brně „Financování a ekonomické řízení při zajišťování bezpečnosti 

a obrany”.   
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