Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

STRATEGIE OBCE ZÁHOROVICE
PŘI KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ

Realizováno v rámci projektu „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem,
Záhorovice a Stříbrnice (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016854), který je spolufinancován z
Evropského sociálního fondu.

1

Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ .................................................................................................... 3
1 ÚVOD.................................................................................................................................... 4
2 CÍLE STRATEGIE .................................................................................................................... 5
3 NÁVAZNOST DOKUMENTU NA DALŠÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY......................................... 6
4 O OBCI ZÁHOROVICE ............................................................................................................ 7
5 PROSTŘEDÍ OBCE.................................................................................................................. 9
6 CÍLOVÉ SKUPINY ................................................................................................................. 13
7 KOMUNIKAČNÍ KANÁLY A NÁSTROJE ................................................................................. 14
8 ANALÝZA KOMUNIKAČNÍHO MIXU OBCE ........................................................................... 16
9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ...................................................................................................... 25
10 ANALÝZA TOKU INFORMACÍ + SWOT ............................................................................... 30
11 STRATEGICKÝ CÍL A OPATŘENÍ.......................................................................................... 32
12 GARANT STRATEGIE ......................................................................................................... 36
13 KODEX EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE...................................................................................... 37
14 ZÁVĚR ............................................................................................................................... 39

2

Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ
Tabulka 1 Základní údaje o obci Záhorovice............................................................................ 7
Tabulka 2 Hospodaření obce Záhorovice 2017-2021 ............................................................ 12
Tabulka 2 Relevance komunikačních nástrojů z hlediska definovaných cílových skupin ...... 15
Tabulka 3 Věková struktura respondentů dotazníkového šetření ........................................ 25

Obrázek 1) Poloha obce Záhorovice........................................................................................ 8
Obrázek 2) Vývoj počtu a průměrného věku obyvatel obce Záhorovice 2011–2021 ........... 10
Obrázek 3) Obyvatelstvo obce Záhorovice dle věku a pohlaví (31. 12. 2021) ....................... 11
Obrázek 4 Webové stránky obce Záhorovice – screenshot .................................................. 18
Obrázek 5 Obálka obecního zpravodaje Záhorovice dnes (ročník XXVII.) ............................. 20
Obrázek 6 Informační panel s úřední deskou u budovy OÚ – foto ....................................... 21
Obrázek 7 Vitrína ve středu obce. ......................................................................................... 23
Obrázek 8 Výlepová plocha v blízkosti hostince U Hamšíků.................................................. 23
Obrázek 9 Výlepová plocha v blízkosti domu č.p. 378 .......................................................... 24
Obrázek 10 Výsledky dotazníkového šetření – hodnocení informačního toku v obci ........... 26
Obrázek 11 Výsledky dotazníkového šetření – prameny čerpání informací o dění v obci .... 26
Obrázek 12 Výsledky dotazníkového šetření – hodnocení typu informací dle jejich významu
.............................................................................................................................................. 27
Obrázek 13Výsledky dotazníkového šetření – spokojenost respondentů s poskytovanými
informaci ze strany obce ....................................................................................................... 27
Obrázek 14 Výsledky dotazníkového šetření – návštěvnost webových stránek obce........... 28
Obrázek 15 Výsledky dotazníkového šetření – hodnocení webových stránek obce ............. 28
Obrázek 16 Frekvence čtenosti úřední desky ....................................................................... 29

3

Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

1 ÚVOD
Strategie obce Záhorovice při komunikaci s veřejností (dále také „komunikační strategie“
či „strategie“) je střednědobý dokument, který má sjednotit a zefektivnit komunikaci obecního
úřadu v obci Záhorovice. Jedná se zejména optimalizaci komunikace vnější, tedy o komunikaci
mezi obecním úřadem a veřejností tak, aby byly poskytované informace komplexní
a důvěryhodné a aby byly mezi oběma stranami navazovány přátelské vztahy.
Komunikační strategie analyzuje vnější i vnitřní prostředí obecního úřadu a vyhodnocuje silné
a slabé stránky komunikace obce, z nichž jsou pak odvozovány a stanovovány strategické cíle,
jejichž naplnění povede k dosažení dlouhodobé vize obce. Cesta ke strategickým cílům vede
přes soubor navrhovaných aktivit, za jejichž realizace se může obec ke stanoveným
strategickým cílům přiblížit.
Zpracování komunikační strategie bylo realizováno v rámci projektu „Zvýšení kvality
komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice a Stříbrnice
(reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016854), který je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu.
Návrh Komunikační strategie (dále také „strategie“, „komunikační strategie“) byl zpracován
v období srpen-říjen 2022 a je důležitým nástrojem, který definuje základní atributy a vymezení
komunikace obce Záhorovice. Komunikační strategie byla vytvořena na období 2022-2026
a podléhá nutnosti průběžného vyhodnocování a případné aktualizace.
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2 CÍLE STRATEGIE
Cílem této komunikační strategie je shrnout aktuální nastavení komunikace obce Záhorovice,
identifikovat její silné a slabé stránky, navrhnout možná zlepšení. Obecným cílem je sjednotit
a zefektivnit komunikaci obecního úřadu s veřejností, respektive přizpůsobit komunikaci obce
s jednotlivými cílovými skupinami. Při zhodnocení aktuálního stavu komunikace obce
vycházíme z informací poskytnutých zadavatelem a strukturovaných rozhovorů s představiteli
obce.
Tyto poznatky shrnuje situační analýza, která představuje základní nástroj strategického
managementu značky a její komunikace.
Situační analýza se stane základem pro vypracování SWOT analýzy, ve které identifikujeme silné
a slabé stránky, příležitosti a hrozby stávající komunikace a navrhneme způsob, jak jich nadále
využít, nebo naopak předejít jejich negativním dopadům.
Správnou a efektivní komunikací pak obec může dosáhnout například:
▪
▪
▪
▪
▪

Zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti obce
Zapojení obyvatelstva do rozhodování o dění a rozvoji v obci
Zjednodušení získávání informací o obci a obecním úřadu pro veřejnost
Zvýšení důvěryhodnosti a popularity obce
Přilákání nových investorů a zkvalitnění života v obci
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3 NÁVAZNOST DOKUMENTU NA DALŠÍ KONCEPČNÍ
DOKUMENTY
Program rozvoje obce
▪

Ucelený rozvojový dokument obce Záhorovice pro rozmezí let 2022-2027,
který stanovuje a ukotvuje rozvojové priority obce, předurčuje budoucí vývoj obce,
navrhuje jednotlivé aktivity pro stanovené období.

Rozpočet a rozpočtový výhled obce
▪

Pomocný nástroj pro rozvrhování financí a investic obce.

Strategie Zlínského kraje 2030
▪

Ucelený rozvojový dokument Zlínského kraje, stanovující vize a cíle dalšího rozvoje kraje
v letech 2021-2030, analyzující stav a navrhující aktivity pro stanovené období.

OP Zaměstnanost 2014-2020 a OP Zaměstnanost plus 2021-2027
▪

Vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní
veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020, respektive 20212027.

6

Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

4 O OBCI ZÁHOROVICE
Obec Záhorovice leží v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, v sousedství města Bojkovice,
přibližně 10 km východně od města Uherský Brod a 15 km západně od hranice se Slovenskou
republikou. K 1. 1. 2022 zde žilo 1010 obyvatel. Patří tedy k obcím střední velikosti poskytující
svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde, mimo jiné, základní a mateřská škola, pošta
a obchod s potravinami.
Krajina má ráz pahorkatiny až vrchoviny. Geomorfologicky obec spadá do okrsku Komeňské
vrchoviny, respektive CHKO Bílé Karpaty. Poloha obce nabízí příznivé podmínky pro pěstování
rekreačních sportů, jako jsou cyklistika a pěší turistika.

Tabulka 1 Základní údaje o obci Záhorovice

Název

Obec Záhorovice

Status

Obec

Adresa obecního úřadu

Záhorovice 382
68735 Záhorovice

Region soudržnosti (NUTS2)

Střední Morava

Kraj (NUTS3)

Zlínský

Okres (LAU1)

Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností

Uherský Brod

Obec s pověřeným obecním úřadem

Uherský Brod

Počet částí obce

1 (Záhorovice)

Počet obyvatel

1010 (k 1. 1. 2022)

Hustota zalidnění

68 obyv./km2

Pramen: Obec Záhorovice , 2022; ČSÚ, 2022
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Obrázek 1) Poloha obce Záhorovice
Pramen: OSM, 2022, vlastní úprava
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5 PROSTŘEDÍ OBCE
OBECNÍ ÚŘAD, ZASTUPITELSTVO
Obecní úřad Záhorovice najdeme ve zrekonstruované budově (č.p. 382), která se nachází
v přibližném středu obce v blízkosti základní školy. Obecní úřad je občanům otevřen v pondělí,
úterý a čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin, ve středu od 7:30 do 17:00 hodin a v pátek od 7:30 do
15:00 hodin. Úřad má ve správě úřední desku, web obce, zpravodaj obce, hlášení místního
rozhlasu, vitrínu a výlepové plochy, tvorbu obsahu pro uvedené kanály a také pro aplikace
V obraze. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží
zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost
obce.
Zastupitelstvo obce tvoří 9 osob. Pomocnými orgány zastupitelstva jsou výbory – finanční výbor
a kontrolní výbor. Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách
na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Momentální funkční období trvá
od roku 2022 do roku 2026. Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, několikrát ročně.
Zasedání svolává starosta obce. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech
členů zastupitelstva.

DEMOGRAFIE
Křivka vývoje počtu a věku obyvatelstva obce v posledních deseti letech vykazuje dva trendy.
Jedná zejména o pokles počtu obyvatel a zvyšování průměrného věku. Pokles počtu obyvatel
byl dlouhodobě (sledovány průměry za posledních 50 let dán především převahou počtu
vystěhovalých nad přistěhovalými. V posledních deseti letech (2012-2021) se do obce
přistěhovalo 168 osob, a naopak se vystěhovalo 228 občanů. Přirozený přírůstek je v posledních
desetiletích spíše vyrovnaný, především v 90. letech 20. století mírně záporný. V posledních
deseti letech díky plodnosti početnějších ročníků mírně převažuje počet narozených (tj. celkem
109 dětí) nad počtem zemřelých (tj. celkem 101 osob).
I přes převahu narozených nad zemřelými je vlivem migrace a velikosti jednotlivých generací
pro obec typický zvyšující se průměrný věk. Zatímco v roce 2010 byl průměrný věk občanů
39,8 let (index stáří 99), v roce 2021 byl již průměrný věk 43,5 (index stáří 140).
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Obrázek 2) Vývoj počtu a průměrného věku obyvatel obce Záhorovice 2011–2021
Pramen: ČSÚ, 2022

Stárnutí obyvatelstva je charakteristické nejen pro obec, ale také pro celou oblast
Uherskobrodska, v Záhorovicích je však tento trend výraznější. V demografii obce dochází
ke dvěma důležitým tendencím, a to přesunu početných ročníků z 50. a 70. let 20. století
do vyššího věku a současně ke snižování počtu osob ve věku 0-14 let.
Obec má v současné době vymezenou novou zástavbovou zónu (Nadkyselí), kde se
předpokládá výstavba 15 domů. Z tohoto lze pro nejbližší léta usuzovat nárůst počtu obyvatel
obce v rozmezí 40-50 osob. Příchod nových obyvatel a případné zakládání rodin bude mít
pozitivní vliv na průměrný věk obce – očekávaný je jeho dočasný pokles. Ve střednědobém
výhledu bude ale nadále pokračovat stárnutí obyvatelstva obce, leč pravděpodobně
pomalejším tempem, než tomu bude v celém regionu.
Při zachování současného vývoje se bude v příštích letech navyšovat podíl starší složky
obyvatelstva (65 let a více). Četnost nově narozených bude pravděpodobně stagnovat
vzhledem k doznívání plodnosti současných třicátníků, ale příchodu nových obyvatel.
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Obrázek 3) Obyvatelstvo obce Záhorovice dle věku a pohlaví (31. 12. 2021)
Pramen: ČSÚ, 2022

ZDROJE A FINANČNÍ TOKY
Vnitřní prostředí obce z pohledu zdrojů tvoří především příjmy obecního rozpočtu a dotace
ze státního rozpočtu, se kterými může obec kalkulovat. Významnou položku v příjmech obce
činí především daně. V loňském roce (2021) obec Záhorovice z daní přijala více jak 16 milionů
korun. Zisky má obec také díky poplatkům (např. za svoz komunálního odpadu, za psa…)
a z vlastní činnosti.
Co se týče komunikačních aktivit, nalezneme v rozpočtu výdaje za vydávání obecního
zpravodaje či náklady na reprezentaci. V současné době rozpočet obce umožňuje další rozvoj
a modernizaci komunikačních kanálů.
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Tabulka 2 Hospodaření obce Záhorovice 2017-2021
Rozpočet (v tis. Kč)
Příjmy

Rok

Daň.

Nedaň.

Kapit.

Výdaje

Přijaté
dotace/
transfery

CELKEM

Běžné

Kapit.

CELKEM

Přebytek
/
Schodek

Podíl
běžných
výdajů
na celk.
příjmech
(%)

2017

13 486

682

0

677

14 845

12 146

386

12 533

2 312

81,8

2018

14 708

735

0

365

15 808

13 600

4 647

18 247

-2 439

86,0

2019

15 666

731

46

1 306

17 749

9 487

3 015

12 502

5 247

53,5

2020

14 777

757

0

2 382

17 916

8 655

4 855

13 510

4 406

48,3

2021

16 364

877

9 261

1 006

27 507

9 574

3 357

12 931

14 576

34,8

Pramen: Finanční úřad, 2022
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6 CÍLOVÉ SKUPINY
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Občané obce jsou primární a takřka výhradní cílovou skupinou. Spojuje ji zájem o dění
v obci, protože se jí bezprostředně dotýká. Každá podskupina však upřednostňuje jiný
zdroj informací. Základní podskupiny (zjednodušeně mladší, střední a starší generace)
jsou proto vymezeny nejen věkem, ale zejména svým přístupem k jednotlivým
komunikačním kanálům, které obec využívá.
Pokud by obec nereagovala na tyto různé preference a v budoucnu mu nepřizpůsobila
svůj komunikační mix, vedlo by to k rozdílům v informovanosti jednotlivých podskupin
a tím i k případnému poškození image obce.
Komunikace s partnerskými obcemi může být poněkud specifičtější a obvykle vyžaduje
osobnější přístup. Zakládá se z pravidla na e-mailové platformě, telefonických hovorech
či osobních schůzkách a jednáních.
V obci v současnosti působí hned několik spolků různých zaměření. Provoz spolků v obci
zvyšuje životní úroveň obyvatel a zajišťuje navazování přátelských vztahů obyvatel
v obci. Pro uskutečňování aktivit spolků je často zásadní postoj obecního úřadu,
spolupráce s obcí a komunikace obce se zástupci jednotlivých spolků a klubů. Také proto
by se měla obec stát důvěryhodným partnerem těchto spolků a zapojovat zástupce
těchto organizací při plánování rozvojových aktivit, které by mohly mít vztah k výkonu
aktivit spolků. Komunikace pak většinou probíhá pomocí telefonické či emailové
komunikace, případně na smluvených schůzkách.
Cílová skupina podnikatelů většinou tíhne pouze po specifických informacích,
dotýkajících se určitým způsobem jejich podnikání. Z pravidla se jedná velmi konkrétní
informace týkající se interních předpisů a směrnic, vytvořených a stanovených obcí.
Informace mohou být vyhledávány na internetových zdrojích nebo jsou získávány
osobně, komunikací s obecním úřadem či přímo se starostou.
Obec, jako nejnižší orgán veřejné správy, působící na lokální úrovni podléhá celé řadě
výše postavených orgánům veřejné správy. Z určité části se musí těmto orgánům
zodpovídat a musí respektovat nařízení těmito orgány vydaná. Informace mezi
jednotlivými orgány mohou být sdíleny pomocí interních databází, emailové či
telefonické komunikace, případně osobních schůzek.
Obec Záhorovice je do určité míry zajímavé místo z pohledu turismu (ať už jako cíl či
jako výchozí bod pro objevování Bílých Karpat). Strategie je v omezené míře zaměřená
na i na turisty a obyvatele okolních obcí.
Spolupráce obce s médii může pomoci s propagací a budováním dobré pověsti obce
mezi veřejností. Práce s médii může být v mnoha ohledech náročná, jelikož je třeba
respektovat novinářský cyklus, především termíny uzávěrek. Specifikem pro
novinářskou sféru je také potřeba získat co největší množství informací, případně získat
informace jako první. Pro jednotnost informací poskytovaných médiím proto bývá
obvykle pověřen odpovědný člen zastupitelstva (nejčastěji starosta obce).
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7 KOMUNIKAČNÍ KANÁLY A NÁSTROJE
Komunikační nástroj je kanál, kterým se uskutečňuje přenos informace. Efektivní a úspěšná
komunikace je založená na důvěryhodnosti, jasném sdělení a správném zvolení komunikačních
nástrojů (kanálů) a znalosti cílové skupiny. Nástroje komunikace volíme až potom, co známe
cílové skupiny a klíčová sdělení vůči nim.
Je nutné přitom zohlednit způsoby, kterými daná skupina nejčastěji komunikuje, a pokusit se
této skupině částečně přizpůsobit. Každý z nástrojů má své výhody a nevýhody a je vhodný
k různým účelům.
Z pohledu klienta (člen cílové skupiny) dochází ke komunikaci s úřadem, případně zástupci obce
nejčastěji níže uvedenými způsoby:
▪
▪
▪
▪
▪

Osobní návštěva
Telefon
E-mail
Datová schránka
Facebook / sociální sítě

Relevance jednotlivých klíčových komunikačních nástrojů z hlediska definovaných cílových
skupin a podskupin je uvedena v následující tabulce:
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Tabulka 3 Relevance komunikačních nástrojů z hlediska defin ovaných cílových skupin

Mladší
generace

Střední
generace

Starší
generace

Spolky

Podnikatelé

Turisté

Partnerské
obce

Veřejná správa

Média

Občané obce

Webové
stránky

XX

XX

X

XX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

Mobilní
aplikace

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

Rozhlas

X

X

XXX

X

X

X

X

X

X

Zpravodaj

XX

XXX

XXX

XX

XX

X

X

X

XX

Úřední
deska

X

XX

XX

XX

XXX

X

X

XXX

X

Podatelna,
osobní
setkání

X

XX

XXX

XXX

XXX

X

XXX

XXX

XX

Výlepové
plochy

X

XX

XXX

XX

X

X

X

X

X

Facebook

X

XXX

X

XX

X

XXX

X

X

XX

X = nízká relevance, XX – střední relevance, XXX – silná relevance

15

Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

8 ANALÝZA KOMUNIKAČNÍHO MIXU OBCE
WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky patří k nejvýznamnějším komunikačním nástrojům, které obec využívá.
Je zde zveřejňováno široké spektrum informací, týkajících se chodu obecního úřadu, organizací
a života v obci. Jedná se zřejmě o nejširší a nejkomplexnější množství informací poskytovaných
formou jednoho komunikačního nástroje, mimo přímého kontaktování obecního úřadu.
Pro náležitou informativní funkci webových stránek obce se obec při spravování stránek řídí
podle několika základních pravidel:
▪

▪

▪
▪

Přehlednost – webové stránky musí být pro efektivní vyhledávání informací přehledné,
významná a často vyhledávaná témata by měla být jednoduše dostupná, nejlépe
umístěna přímo „v základní liště“,
Logičnost – jednotlivé druhy informací by měly být kategorizovány a logicky seřazeny,
aby je potenciální návštěvník stránek mohl jednoduše najít. Jednotlivá témata se mohou
navzájem prolínat, pak je třeba informaci buď zopakovat či odkázat na danou stránku,
Aktuálnost – poskytované informace by měly být v rámci možností co nejaktuálnější,
jinak mohou nastat zmatky a poskytované informace pozbydou smysl i platnost v čase,
Úplnost – poskytované informace by měly tvořit úplné celky, nedává smysl poskytovat
pouze část informací. Webové stránky často tvoří základní páteř komunikační sítě
a mnohdy je na stránky odkazováno ostatními komunikačními nástroji, proto je třeba
dbát, aby informace byly úplné.

Obec se na internetové síti prezentuje od roku 2002. Webové stránky obce
<https://www.zahorovice.cz/> jsou psány pouze v českém jazyce. V zápatí webu a na bočním
panelu domovské stránky je možné stránky přepnout také do verze bez stylů a pro seniory.
Uvedené internetové stránky a mobilní aplikace jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2
a standardem WCAG 2.1.
Tento komunikační nástroj míří na všechny definované cílové skupiny.
Web obce je členěn do následujících záložek:
▪

Obec
o
o
o
o
o
o
o

Historie
Obecní symboly
Patron obce
Zajímavosti a památky
Životní situace
Směrný územní plán obce
Povodňový plán
16

Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

▪

▪

▪

▪

▪

o Odkazy
Úřad
o Úřední deska
o Povinné informace
o GDPR
o Obecně závazné vyhlášky a další odkazy
o Zastupitelstvo obce
o E-podatelna
o Formuláře ke stažení
o Kontakt, číselné informace o obci
o Registr smluv, faktur a objednávek
o Telefonní čísla
o CZECHPOINT
o Stanoviště kontejnerů
o Poznej svého policistu
o Firmy v obci
Aktuálně
o Aktuality
o Hlášení
o Kalendář akcí
o Informace pro občany
o Smuteční oznámení
o Poplatky příslušného roku
Organizace
o Školství
o Fotbal
o Kultura a sport
Fotogalerie
o 2021
o 2018
o Archiv – fotografie
o Letecké snímky
Kontakt

Na hlavní straně jsou rubriky doplněny také o další funkcionality – odkaz na mobilní aplikaci,
aktuální počasí, časy východu a západu slunce, kalendář, svátku a pranostik.
Verze pro seniory je tvořena příspěvky z rubrik úřední deska, e-podatelna, mateřská škola,
základní škola, životní situace, hlášení, povinné informace, rozpočet obce, kontakt a číselné
informace o obci, knihovna, zpravodaj obce, stanoviště kontejnerů, výpis z usnesení 2014-2018.
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Obrázek 4 Webové stránky obce Záhorovice – screenshot
Pramen: Vlastní fotografie , 2022

Jak z přehledu organizace stránek obce (uvedeno výše) vyplývá, web obsahuje značné množství
informací. Většina záložek je naplněna, a to relativně aktuálními údaji. I přes robustnost
webových stránek je navigace vcelku intuitivní a přehledná. To vyzdvihuje také adekvátní
grafické zpracování stránek, které prošlo v roce 2019 aktualizací. K vyzdvihnutí v tomto ohledu
je například barevné odlišení kontaktů na úvodní straně či přidání piktogramů jednotlivých
rubrik pro snadnější orientaci. Web je responzivní a lze ho bez obtíží zobrazit a užívat i na
mobilním telefonu.
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I přes vcelku dobrý stav webových stránek můžeme identifikovat několik doporučení pro
zlepšení stavu. V prvé řadě se jedná o důkladné zhodnocení samotné organizace webu.
Příliš velké množství informací může být pro čtenáře přehlcující a může vést k desorientaci.
Některé informace se vyskytují na více místech – kupříkladu kontaktní informace lze nalézt
minimálně cestami: Úřad/telefonní čísla, Úřad/kontakt…, Kontakt. Dále kupříkladu záložka
Firmy v obci je zařazena v rubrice Úřad. Je na zvážení, zda toto nespadá spíše do rubriky Obec.
Obdobně záložka Zpravodaj obce je momentálně v rubrice Organizace. Nabízí se její přemístění
do rubriky Obec nebo Obecní úřad.
V druhé řadě lze doporučit důkladnou kontrolu náplně jednotlivých záložek/rubrik.
Například statistické údaje na záložce Kontakt, číselné informace o obci jsou neaktuální; záložka
registru smluv je neaktuální; záložka Rozpočty Mateřské školy je neaktuální; záložka Knihovna
je neaktuální; záložka Zpravodaj obce obsahuje archivní čísla od roku 2009 do roku 2017,
ale chybí čísla 2018+; přehled akcí na záložce Kultura a sport je neaktuální; Fotogalerie sice
obsahuje archivní foto z let 2004-2011, chybí zde však období 2012-2019; současně záložka
Fotogalerie 2021 je prázdná; záložka Povinné informace nefunguje správně
(rozkliknutí jednotlivých bodů). U verze stránek pro seniory je zcela prázdná rubrika Výpisy
z usnesení. Doporučujeme buď tyto nedostatky doplnit, nebo dané záložky/rubriky zcela zrušit.
Na webu obce není uveden emailový kontakt na starostu obce. Doporučujeme doplnění tohoto
údaje. Současně je na stránkách uvedena emailová adresa obce „obeczahorovice@tiscali.cz“.
Z důvodu bezpečnosti a licenčních ujednání lze doporučit užívat emailovou adresu na vlastní
doméně. Nabízí se kupříkladu „obec@zahorovice.cz“.
Na webových stránkách jsou zveřejněny dokumenty ve formátech .pdf .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.odt, .mht. Zde se nabízí doporučení využívat co nejvíce formát .pdf – tento otevřený standard
zaručuje zachování většiny informací bez ohledu na uživatelem používaných programů pro
zobrazení. Samozřejmě toto doporučení se nutně netýká zveřejněných formulářů ke stažení.
Webové stránky jsou v současné době ve správě starosty obce. Do budoucna je žádoucí,
aby část obsahu a textů jednotlivých záložek doplňovali také další zaměstnanci obce.

MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE + ZPRÁVY EMAILEM
Aplikace V obraze přináší přehled aktualit z webu obce, upozorní na nově vložené zprávy.
Uživatel se včas dozví o pořádaných akcích, může si prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se uživatel nemusí registrovat, aplikace neposkytujete
žádná osobní data.
Aplikace obsahuje tyto části z webu obce:
▪
▪

Pozvánky na akce
Fotogalerie
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▪
▪

Aktuality
Záznamy z úřední desky

Pro instalaci aplikace musí mít uživatel chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem
Android či iOS, přístup na internet a místo v úložišti telefonu cca 20 MB.
Vedle aplikace V obraze je obci dostupná také služba zasílání novinek emailem.
Formu emailových novinek využívá prozatím vcelku malý počet občanů (do 10 osob).
Vedení obce by toto číslo rádo navýšilo. Chtějí proto tyto kanály komunikace více propagovat.
Tyto komunikační kanály jsou zaměřeny především na cílovou skupinu občané (zejména
středního a mladého věku).

ROZHLAS
Aktivně využívaným nástrojem vnější komunikace je obecní rozhlas. Jeho nespornou výhodou
je operativnost nasazení i možnost pravidelných hlášení o tom, co probíhá nebo co se chystá.
V obci je používán starý drátový rozhlas.
Jeho obměna prozatím není v plánech
vedení obce.
Tímto komunikačním nástrojem jsou
obcí prezentovány zejména informace,
které se týkají:
▪
▪
▪

▪

Prodeje potravin (zelenina
a ovoce),
Zasedání zastupitelstva +
informace o konání voleb,
Veřejných služeb: svážení
odpadu, kamenické služby na
hřbitově, nabídka pracovních
příležitostí,
Kulturních, společenských
a školních události.

Obec využívá tento kanál zejména kvůli
starším občanům.

ZPRAVODAJ OBCE
Mezi nástroje komunikace obce
s veřejností lze také přiřadit Záhorovice
dnes. Zpravodaj je vydáván 1 ročně

Obrázek 5 Obálka obecního zpravodaje Záhorovice dnes
(ročník XXVII.)
Pramen: Vlastní fotografie , 2022
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v nákladu 420 kusů, jenž je tvořen speciální redakční radou obce (starosta obce a další
zastupitelé).
Zpravodaj má podobu časopisu – je formátu A4 sešitý uprostřed. Zpravodaj je tištěn v černobílé
verzi s barevnou obálkou, na které jsou vždy umístěny fotografie. Každá titulní strana
zpravodaje je opatřena také raznicovou podobou znaku obce. Vnitřní přebal a zadní část obálky
jsou pak věnovány fotkám z nejrůznějších kulturních událostí. Každé vydání zpravodaje tak má
jednotnou vizuální podobu. Úprava tiskoviny je v každém čísle obdobná, čistá a reprezentativní.
Zpravodaj podává přehledně informace nejen o kulturních událostech konajících se v obci,
úspěších a projektech obce, ale i o činnosti místních spolků.
Tento komunikační nástroj míří na cílovou skupinu obyvatelé obce, a to napříč generacemi.

ÚŘEDNÍ DESKA

Obrázek 6 Informační panel s úřední deskou u budovy OÚ – foto
Pramen: Vlastní foto grafie, 2022
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Úřední deska obce je podle § 26
odst. 1 správního řádu povinně
zřizovaným
„informačním
kanálem“. Musí být nepřetržitě
veřejně přístupná a zveřejňuje se
i způsobem dálkově přístupným.
Obsah úřední desky tvoří
z pravidla ze zákona povinně
zveřejňované dokumenty, týkající
se například chodu a správy obce
či různých závazných vyhlášek
platných v daném územním celku.
Úřední desku obce lze nalézt
na adrese
Obecního
úřadu
Záhorovice (Záhorovice 382,
68735 Záhorovice), kde je od roku
2022
spravována
v podobě
veřejně přístupného panelu.
Současně byla v obci také
zachována papírová forma úřední
desky, a to na ve středu obce
u Základní školy. Pro umožnění
dálkového přístupu k informacím
je úřední deska zveřejněna také na
oficiálních
stránkách
obce.
Obsah „fyzické“ úřední desky
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(ať už formou informačního panelu či papírové vývěsky) a webové úřední desky musí být
shodný.
Tento nástroj cílí především na obyvatele obce.

PODATELNA, OSOBNÍ SETKÁNÍ, VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ
Osobní komunikace se zaměstnanci úřadu je nejjednodušší možný komunikační kanál.
Tento druh komunikace je obvykle využíván v případech, že nelze vyžadované informace získat
jiným způsobem. Tento druh komunikace může být využíván například, nikoliv však výhradně,
partnerskými subjekty, orgány veřejné správy, subjekty obcí řízenými. Jednotlivé kontaktní
údaje pak lze nalézt za různých zdrojích, typicky na webových stránkách obce či úřední desce.
Veřejná zasedání probíhají v budově obecního úřadu, a to několikrát ročně. Na každém
zasedání je tvořen zápis. Veřejná zasedání nejsou ze strany občanů navštěvována ve velkých
počtech – můžeme se tedy domnívat, že v Záhorovicích je tato forma komunikace spíše vedlejší.

VITRÍNA / VÝLEPOVÉ PLOCHY
Obec může také komunikovat pomocí různých vývěsních a plakátovacích ploch. Tento typ je
vhodný zejména pro zveřejňování informací zasahujících do života občanů či konající se akce.
Plakátovací plochy by měly být umístěny na nejfrekventovanějších místech, kde se lidé pohybují
pěšky a mají možnost se v daném místě zastavit. Vhodně umístěné plakátovací plochy jsou
například na zastávkách hromadné dopravy, v blízkosti místní hospody apod.
V Záhorovicích je umístěna jedna vitrína a dvě výlepové plochy. Vitrína se nachází ve středu
obce u základní školy. Jedna výlepová plocha je umístěna v blízkosti hostince U Hamšíků a druhá
se nachází v blízkosti domu č.p. 378. Vitrína i výlepové plochy jsou ve správě obecního úřadu.
Tento komunikační kanál cílí především na cílovou skupinu občanů.
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Obrázek 7 Vitrína ve středu obce.
Pramen: Mapy.cz, 2022

Obrázek 8 Výlepová plocha v blízkosti hostince U Hamšíků
Pramen: Mapy.cz, 2022
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Obrázek 9 Výlepová plocha v blízkosti domu č.p. 378
Pramen: Mapy.cz, 2022

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Obec komunikuje také skrze stránku „Obec Záhorovice“ na sociální síti Facebook. Tato stránka
má v současné době (2022) 643 sledujících.
Na rozdíl od zpravodaje lze informace na sociálních sítích častěji aktualizovat, a tudíž zde lze
zveřejňovat mnohem více informací o aktuálním dění v obci. Stránka je využívána pro sdílení
aktuálních informací týkajících se z pravidla kulturního dění v obci či aktuálních tematických
problémech.
Textové příspěvky jsou psané stručně a výstižně; převážnou část příspěvků stránky představují
fotografie, pozvánky a videa ze života obce – tato forma vizuální komunikace je pro uvedený
kanál ideální. Náplň facebookové stránky, stejně jako její správcovství zajišťuje starosta obce.
Komunikační kanál míří především na občany ve středních letech a seniory.
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9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Během tvorby tohoto strategického dokumentu bylo provedeno dotazníkové šetření s cílem
zjistit spokojenost obyvatel obce s komunikací Obecního úřadu a možností získání relevantních
informací týkajících se dění v obci. Šetření zahrnovalo 13 otázek, které byly rozděleny do
několika částí: využívání a význam informačních kanálů a spokojenost občanů v oblasti
komunikace obce, spokojenost a uživatelská zkušenost s webovými stránkami obce, využívání
úřední desky, obecního zpravodaje a místního rozhlasu.
Anonymní šetření bylo určeno pro všechny obyvatele obce starší 15 let a bylo provedeno
papírovou formou sběru dat. Odevzdání vyplněného dotazníku bylo možné do 31. 8. 2022 na
Obecním úřadu. Získáno bylo celkem 34 odpovědí (1 odpověď/1 osoba), což představuje
přibližně 4 % relevantní části obyvatelstva obce v daném čase. Vzhledem k tomuto podílu
zapojených obyvatel je třeba upozornit na jistou omezenost získaných informací. Výsledky
dotazníkové šetření proto lze chápat jako nastínění základního směru spokojenosti a zkušeností
obyvatel obce nežli jako konečný výklad sledovaného jevu.
Mezi respondenty šetření převažovaly ženy (47 %) nad muži (53 %). Pro srovnání uvádíme
rozdělení obyvatel obce dle pohlaví: muži 51 %, ženy 49 %. Průměrný věk respondentů činí
49,5 let, přičemž nejvíce zastoupenou skupinou byly osoby ve věku 45-54 let (celkem
11 respondentů; tj. 32 % zúčastněných), naopak nejméně zastoupenou částí obyvatelstva jsou
osoby ve věku 25-34 let (získána byla pouze 2 odpovědi; tj. 6 % zúčastněných) s 75 let a více
(2 odpovědi).

Tabulka 4 Věková struktura responde ntů dotazníkového šetření

Věková
skupiny [let]
Počet
respondentů
Podíl
z celkového
počtu
odpovědí [%]

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

3

2

7

11

6

3

2

8,8

5,9

20,6

32,4

17,6

8,8

5,9

Pramen: Vlastní šetření, 2022
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Výsledky šetření:
Ohodnoťte následující tvrzení:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Informací ze strany obce mám
dostatek
Zcela souhlasím

Informace, které ze strany obce Vím, kde najdu téměř každou
dostávám jsou aktuální
informaci o obci, kterou potřebuji
Souhlasím

Nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

Obrázek 10 Výsledky dotazníkového šetření – hodnocení informačního toku v obci
Pramen: Vlastní šetření, 2022

Odkud pravidelně čerpáte informace o dění v obci? (Označit lze libovolný počet možností):
0

5

10

15

20

Místní rohlas
Webové stránky obce
Tištěný zpravodaj
Sociální sítě
Úřední deska
Od známých
Jednání zastupitelů
Osobní kontakt
Email, SMS
Plakátovací plochy

Obrázek 11 Výsledky dotazníkového šetření – prameny čerpání informací o dění v obci
Pramen: Vlastní šetření, 2022
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Ohodnoťte následující typy informací dle jejich významu:
100%
80%
60%
40%

20%

Velmi

Spíše ano

Spíše ne

Ropočet obce

Investiční záměry obce

Doprava v obci (jízdní řády
a změny, dopravní
uzávěry, oprava…

Informace o místních
poplatcích

Životní prostředí (voz
odpadu, třídění odpadu)

Zajímavosti a historie obce

Ztráty a nálezy

Informace o dění v obci
(kulturní a sportovní akce)

Aktuální oznámení
(informace z úřední
desky…)

0%

Ne

Obrázek 12 Výsledky dotazníkového šetření – hodnocení typu informací dle jejich významu
Pramen: Vlastní šetření, 2022

Ohodnoťte následující typy informací dle vaší spokojenosti s poskytováním informací ze strany
obce:
100%
80%
60%
40%
20%

Velmi

Spíše ano

Spíše ne

Ropočet obce

Investiční záměry obce

Doprava v obci (jízdní
řády a změny, dopravní
uzávěry, oprava…

Informace o místních
poplatcích

Životní prostředí (voz
odpadu, třídění odpadu)

Zajímavosti a historie
obce

Ztráty a nálezy

Informace o dění v obci
(kulturní a sportovní
akce)

Aktuální oznámení
(informace z úřední
desky…)

0%

Ne

Obrázek 13Výsledky dotazníkového šetření – spokojenost respondentů s poskytovanými informaci ze
strany obce
Pramen: Vlastní šetření, 2022
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Navštěvujete internetové stránky obce?

ano

ne

Obrázek 14 Výsledky dotazníkového š etření – návštěvnost webových stránek obce
Pramen: Vlastní šetření, 2022

Webové stránky obce jsou podle Vás:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Moderní
Zcela souhlasím

Přehledné a
srozumitelné

Snadno dohledatelné

Souhlasím

Nesouhlasím

Hezky graficky
zpracované

Zcela nesouhlasím

Obrázek 15 Výsledky dotazníkového šetření – hodnocení webových stránek obce
Pramen: Vlastní šetření, 2022

Respondenti byli také dotázáni, jaké informace jim na webových stránkách obce chybí či jsou
nedostatečné. Získáno bylo pouze malé množství odpovědí (2), z čehož lze usuzovat obecnou
spokojenost se záběrem zveřejňovaných informací. Podněty občanů ke zlepšení se týkají
doplnění a rozšíření sekce aktuálních fotografií.
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Jak často čtete úřední desku?

alespoň 1x týdně

alespoň 1x měsíčně

alespoň 1x za půl roku

alespoň 1x ročně

méně často

nečtu vůbec

Obrázek 16 Frekvence čtenosti úřední desky
Pramen: Vlastní šetření, 2022

Dotazovaní měli také možnost se vyjádřit k umístění úřední desky. Odpovědí bylo získáno pouze
23, přičemž všichni respondenti by umístění úřední desky buď neměnili – tj. zachovali by polohu
na Obecním úřadě, ve středu obce.
Obecní zpravodaj čte 97 % zúčastněných. Celkem 94 % respondentů vnímá rozhlas jako důležitý
zdroj informací, což také navazuje na data zobrazená na obrázku 16.

Z uvedených výsledků šetření můžeme dovodit několik obecných závěrů:
▪
▪
▪
▪
▪

Množství informací poskytovaných ze strany obce je dostatečné.
Informace jsou poskytovány v dostatečné frekvenci a kvalitě.
Nejdůležitějšími kanály pro šíření informací v obci jsou: rozhlas, webové stránky obce,
zpravodaj.
Webové stránky obce jsou z pohledu dotazovaných ve vyhovujícímu stavu.
Úřední deska je vhodně umístěna.
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10 ANALÝZA TOKU INFORMACÍ + SWOT
Všechny uvedené komunikační nástroje podléhají přímo vedení obce. Záleží pak na typu
informace, do kterého z nich bude zařazena a jak bude probíhat její schválení a případná
úprava. Informace oficiálního charakteru jako vyhlášky, nařízení nebo oznámení institucí jsou
bez dalších úprav vyvěšovány na úřední desce a v příslušné záložce webových stránek.
Tento úkon je v gesci starosty obce, případně v nepřítomnosti starosty či místostarosty je
v gesci pověřené úřednice.
Informace o dění v obci, jako jsou například kulturní, společenské a sportovní události,
zveřejňují úřednice nebo sám starosta na webu obce a rozhlasovým hlášením.
Pokud je informace známa dostatečně dopředu, objeví se také ve zpravodaji obce, který má na
starosti starosta obce.

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

▪

Komplexní webové stránky obce

▪

Stárnutí obyvatelstva

▪

Využívání soc. sítě Facebook

▪

▪

Umisťování denního hlášení na webu

Absence dlouhodobých
komunikačních cílů

▪

Spokojenost občanů s formou
komunikace ze strany OÚ

▪

Omezené personální zajištění pro
přípravu obsahu

▪

Otevřenost obce vůči moderním
systémům a způsobům komunikace

▪

Omezené finanční zdroje

▪

Neaktuálnost webu obce v některých
záložkách

▪

Obec nemá nastavený stakeholder
management – informování /
zapojení zainteresovaných skupin
(stakeholdeři nejsou vydefinováni)

▪

Pozice důvěryhodného zdroje

▪

Kvalitní obecní zpravodaj

▪

Nově pořízená elektronická úřední
deska
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

▪

Digitalizace služeb a komunikace

▪

Úbytek obyvatel, stárnutí obyvatel

▪

Efektivnější využívání nástrojů
komunikace

▪

Nezájem obyvatel o dění v obci

▪

▪

Zapojování obyvatel do přípravy a
realizace rozvojových aktivit

Absence aktérů/lídrů/pořadatelů
kulturního života

▪

Nárůst počtu osob se specifickými
komunikačními potřebami především
z důvodu stárnutí populace

▪

Zapojení mladší generace a nově
přistěhovalých občanů
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▪

Užší kontakt s místními podnikateli a
společná propagace

▪

Ankety, sběr nápadů, hlášení závad
přes Mobilní Rozhlas/na webu

▪

Aktualizace záložek webu
obce/zpřehlednění webu

▪

Rychle se měnící názory obyvatelstva
a nedostatečně včasná reakce ze
strany obce

▪

Nedostatek finančních prostředků
pro rozvoj, správu a modernizaci
komunikačních nástrojů
Pokles kvality komunikačních kanálů

▪
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11 STRATEGICKÝ CÍL A OPATŘENÍ
Z analýzy silných a slabých stránek vyplývá, že si vedení obce při komunikaci s veřejností vede
poměrně dobře. Identifikace slabých a silných stránek a sekundárně také hrozeb a příležitostí
vede k určení směru dalšího vývoje komunikace obce a stanovení cílů pro zlepšení komunikace.
Strategickými cíly jsou:
1. Veřejnost vnímá obec a její úřad jako důvěryhodnou a vstřícnou instituci,
která je otevřená vůči názorům a podnětům občanů.
2. Obec komunikuje s veřejností prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů,
systematicky pracuje na odstraňování možných bariér a nedorozumění. Poskytuje všem
občanům rovné příležitosti ke komunikaci s veřejnou správou.
K naplnění cílů byla navržena následující opatření:

O.1 MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ
K dosažení stanoveného cíle a současně k zachování rozsahu služeb může přispět postupný
vývoj moderních technologií, umožňující jak jednodušší přístup k informacím, tak také
samotné sdílení informací. Současně také mnohdy zpřehledňují celý systém a poskytují
informace veřejnosti interaktivnější a přitažlivější formou než technologie starší. V rámci
opatření bule kladen důraz na modernizaci nosičů informací.
Ke snížení pracovní zátěže spojené s komunikačními nástroji může také pomoci propojenost
jednotlivých nástrojů komunikace. Není totiž vždy potřeba uvádět informace kompletní
a celistvé na všech komunikačních nástrojích obce. Sdílená informace by měla být uvedena
kompletní a celistvá na základní komunikační platformě a ostatní komunikační nástroje poté
mohou uvádět pouze základní fakta pro zaujmutí pozornosti veřejnosti a dále odkazovat
místo, kde lze nalézt podrobnější informace. Na této bázi v podstatě již v současnosti několik
komunikačních kanálů funguje. Budování propojenosti s ostatními nosiči informací
a jednoduchosti jejich přístupu však lze uplatnit také u mnoha dalších komunikačních kanálů.
Kvalitní informační systém současně může přinést nižší požadavků připadajících
na zaměstnance úřadu.
Odpovídá: Starosta obce.
Priorita: Vysoká.
Časový rámec: 2022-2026
Cílová skupina: Všechny cílové skupiny
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O.2 KOMUNIKACE PLÁNOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCE
Informovat o záměrech obce ve všech relevantních kanálech – především zpravodaj,
web obce, aplikace V OBRAZE.
Možností je zapojit další alternativní komunikační prvky, jako jsou – výstava v budově úřadu
nebo ve veřejném prostoru (kulturní a sportovní zařízení, školská zařízení), 3D modely
na internetových stránkách / Facebooku apod.
Informace musí probíhat s předstihem (např. i několika měsíců) a u velmi významných věcí
i opakovaně.
Záměry, plány musí být vhodně komunikovány po obsahové stránce (přínosy, náklady,
případná dočasná omezení – jak se s nimi vyrovnat). Pro vybrané kanály je možné využít
grafiku, obrázky, u velkých akcí i možná videa nebo video-grafika.

Odpovídá: Starosta obce.
Priorita: Vysoká
Časový rámec: 2022-2026
Cílová skupina: Všechny cílové skupiny

O.3 REVIZE INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Webové stránky obce jsou klíčovým komunikačním nástrojem obce. Prostřednictvím webu se
komunikuje široká oblast témat, která odpovídá šíři záběru veřejné správy. Internetové stránky obce
velice rychle zastarávají a současným návštěvníkům již neumožňují jednoduchý a rychlý přístup
k informacím. V minulých letech webové stránky prošly výraznou grafickou proměnou, je snaha
o zvýraznění nejdůležitějších odkazů a prvků (aktuality, úřední deska atp.).
Mezi potenciální dílčí opatření patří:
Pravidelné měření a vyhodnocování statistik návštěvnosti / analýza návštěvnosti (zdroj informací pro
efektivní optimalizaci webu).

Odpovídá: Starosta obce.
Priorita: Nízká
Časový rámec: 2022-2026
Cílová skupina: Všechny cílové skupiny
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O.4 ZAVEDENÍ PRINCIPŮ STAKEHOLDER MANAGEMENTU
Zavedení stakeholder managementu je nedílnou součástí řízení a komunikace. Součástí může být
vytvoření principů strategického partnerství s vytipovanými entitami v dané oblasti
(nejčastěji podnikatelů, spolkových a zájmových uskupení). Podstatou stakeholder managementu je:
▪ Definovat stakeholdery
▪ Vytvořit jejich databázi
▪ Určit témata, do kterých budou zapojeni
▪ Vytvořit systém komunikace se stakeholdery (pravidelná vs. ad hoc setkávání; nástroje
komunikace; jednosměrná vs. obousměrná komunikace)
▪ Posuzování motivace steakholderů na realizaci konkrétního projektu / opatření a práce
s touto motivací, včetně řešení charakteru jejich zapojení.
▪ apod.
Klíčovými stakeholdery jsou:
▪ Občané (poté specifické skupiny – studenti, senioři, rodiče s dětmi apod.)
▪ Vedení a zastupitelé obce
▪ Zájmové organizace, spolky, neziskové organizace
▪ Organizace zřizované a založené obcí
▪ Podnikatelé
▪ Turisté
▪ apod.
Formy komunikace se mohou velmi různit podle stakeholdera i řešeného tématu a je třeba je dobře
volit. Může jít např. o:
▪
▪
▪
▪
▪

Pravidelná osobní setkávání
Ad hoc setkání k vybrané záležitosti
Pracovní / kulaté stoly
Elektronická komunikace jednosměrná – informační charakter
Elektronická komunikace obousměrná – ankety, otázky / dotazy

Důležité je zvýšení možností participace stakeholderů díky pořádání besed, diskuzí apod. a větší důraz
na výzvy k participaci v nejčastěji konzumovaných komunikačních kanálech (sociální sítě, zpravodaj,
webové stránky).
Odpovídá: Starosta obce.
Priorita: Střední
Časový rámec: 2022-2026
Cílová skupina: Všechny cílové skupiny

34

Projekt „Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice
a Stříbrnice“, KA 1.3 Strategie obce při komunikaci s veřejností

O.5 ZLEPŠENÍ VNĚJŠÍ KOMUNIKACE OBCE
Jasné oddělení informací pro občany a návštěvníky na webových stránkách obce a vytvoření
užitečného a atraktivního obsahu pro sekundární cílové skupiny online (sociální sítě, web).
Navázání a prohloubení spolupráce s okolními obcemi a městy za účelem možnosti společné
spolupráce při komunikaci a propagaci obcí. Případně možnost využít umístění ankety či
propagačních materiálů obce na komunikačních nosičích spřátelené obce.
Zpracovat postup pro případ krizové komunikace. Cílem je navrhnout takový postup,
který eliminuje případné dopady krizového tématu či témat a minimalizuje poškození
dobrého jména obce v médiích. Postup pro případ krizové komunikace bude řešit:
▪
▪
▪
▪
▪

Kdo bude zodpovědný za řešení příčiny krize?
Jak bude obec při řešení krize strategicky postupovat?
Jaké komunikační kanály budou prioritně využity?
Která média budeme oslovovat, v jakém pořadí, s jakou prioritou?
Kdo se postará o komunikaci s médii a dalšími relevantními skupinami?

Odpovídá: Starosta obce.
Priorita: Střední
Časový rámec: 2022-2026
Cílová skupina: Všechny cílové skupiny
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12 GARANT STRATEGIE
Garantem a řídícím článkem Strategie obce Záhorovice při komunikaci s veřejností je starosta
obce, který na náplni opatření spolupracuje zejména s místostarostou a zastupitelstvem obce
nebo členy jednotlivých výborů.
Garant hlídá naplňování Strategie, zodpovídá za věcné naplňování aktivit a vytváří podmínky
pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky
a možnosti obce. Současně také hledá možnosti ověření dopadu strategie, a to především
vyhodnocováním dat o úspěšnosti komunikace a zjišťováním spokojenosti veřejnosti
s komunikací obce. Dále navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat strategii na
nové podmínky, prezentuje zastupitelstvu obce stav realizace strategie a navrhuje její
případnou aktualizaci. Aktualizace a dílčí revize budou prováděny přímou úpravou strategie
s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn. Aktualizaci provede
zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba. Všechny aktualizace budou schváleny
zastupitelstvem obce.
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13 KODEX EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
PRINCIP

POPIS PRINCIPU

Objektivita

Poskytované informace obce musí být
nezaujaté (objektivní), úplné a nic
nezastírající.

Transparentnost

Všem zúčastněným stranám musí být
podávány stejné pravdivé informace,
aby docházelo k rovnoměrné participaci na
případném řešení problému.

Dostupnost

Veškeré veřejné informace
veřejnosti snadno dostupné.

Srozumitelnost

Způsoby a postupy komunikace s veřejností
a dalšími cílovými skupinami musí být
ve všech ohledech srozumitelné každému,
kdo chce komunikovat.

Komplexnost a odbornost

Každá cílová skupina vyžaduje specifický
charakter podávaných informací, a je třeba
poskytovat informace komplexní a současně
odborně formulované.

Kontinuita a návaznost

Při podávání informací je třeba volit
informační kroky takovým způsobem, aby
občané viděli kontinuitu, smysluplnost
a návaznost daného tématu.

Zodpovědnost a závaznost

Při podávání informací ze strany obce
veřejnosti je třeba dbát na závaznost
podaných informací a jejich pravdivost.
Rovněž s informacemi od veřejnosti se musí
nakládat zodpovědně a obce by s nimi mělo
adekvátně naložit.

Optimalizace řešení

Splnění principu vyžaduje zapojení širokého
spektra cílových skupin do řešení daného
tématu, aby bylo nalezeno optimální řešení.
Je zapotřebí vyslechnout všechny názory
zúčastněných aktérů a pečlivě je zpracovat.
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Otevřenost a důvěra

Aby celý princip komunikační strategie
nepostrádal smysluplnost, je zapotřebí se
všemi cílovými skupinami jednat čestně
a otevřeně
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14 ZÁVĚR
Strategie komunikace a její implementační plán mají za úkol zpřehlednit, zjednodušit,
aktualizovat, posílit a ukotvit interní i externí komunikaci v naší obci.
Prostřednictvím využívání vhodných komunikačních nástrojů budeme efektivně komunikovat
se všemi cílovými skupinami tak, aby zprávám a komunikovaným pojmům rozuměli, utvořili si
na danou zprávu vlastní názor a popřípadě věděli, kam se mají obrátit v případě, že potřebují
pomoc či radu. Vědomí, že lidé mohou svobodně projevit svůj názor za přítomnosti
kompetentních a odpovědných osoba diskutovat na úrovni témat, o která jeví zájem, významně
ovlivňuje kvalitu života na území obce a regionu.
Koncepci včetně komunikačních nástrojů je třeba pravidelně vyhodnocovat, aktualizovat
a navrhovat nové způsoby komunikace, které jsou v souladu s moderními trendy a odrážejí
požadavky na elektronizaci, zkracování písemné komunikace.
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