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1 PROJEKT 
 

Hlavním cílem projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě“ je zvýšit kvalitu života obyvatel na 

venkově v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím přeshraničního srovnání a zaváděných 

moderních technologií a digitalizace některých agend do praxe veřejné správy. Zavedení těchto 

nástrojů v menších obcích podél hranice přispěje ke snižování vylidňování venkova. Mezi tyto moderní 

technologie patří například aplikace, které může využívat veřejná správa pro lepší komunikaci s občany, 

stejně jako digitální nástroje pro plánování úprav veřejných ploch a rozvoj obecní infrastruktury. Aby 

byla zajištěna využitelnost těchto nástrojů v praxi, je součástí projektu také zvyšování vzdělanostní 

úrovně a kybernetické bezpečnosti. 

 

I přes neustálou podporu venkovských oblastí se nedaří zvrátit trend vylidňování venkova a to 

především v odlehlých a okrajových částech našich regionů v česko-rakouském příhraničí. Jednou ze 

slibných cest k udržení života na venkově je aktuální oblast digitalizace veřejné správy. V obou 

zemích čerpáme zkušenosti z více jak 15 let zavádění místní Agendy 21 a obnovy venkova.  Naším cílem 

je zlepšit život na venkově a česko-rakouském příhraničí, díky zlepšení přístupu obyvatel i obcí 

k digitálním technologiím, a prověřit, které aplikace jsou využitelné pro komunikaci s občany a pro 

společné plánování rozvoje území.  

 

Trendem dnešní doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň. Co však stále chybí 

je jejich praktická využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe, které se již osvědčily 

v českých nebo v rakouských obcích. Bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických 

vlastností, ale i obsahu) také brání nedostatek digitální gramotnosti, která by přispěla k udržení a 

zlepšení kvality života v obcích. V našem projektu se chceme zaměřit na vytipování těch digitálních 

řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu 

obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou 

správou, která se v současné době přesouvá od osobního jednání na internet. 

 

Projekt reaguje na aktuální témata související se zaostáváním příhraničních venkovských oblastí a 

odlivem obyvatel z venkova do měst. Tato výzva je společná, protože oblast česko-rakouské hranice je 

typická nižší hustotou zalidnění a větším počtem menších obcí, ve kterých dochází k vylidňování. Cílem 

je tento trend zvrátit a poskytnout obyvatelům prostřednictvím digitálních technologií co nejvíce 

možností, jak se zapojit do aktivit veřejné správy. V dnešní době existuje relativně velké množství 

veřejně dostupných aplikací a informačních zdrojů, které lze otevřeně sdílet. Problém je ten, že většina 

lidí s nimi neumí pracovat anebo o nich vůbec neví, proto je výzvou najít tyto technologie, představit 

je a naučit s nimi pracovat zástupce veřejné správy i obyvatele. 

 

Kromě nastupujícího trendu digitalizace domácností, je zajímavým nástrojem pro řešení těchto 

problémů využití přínosů digitalizace i ve veřejné správě a při komunikaci s občany.  Chytré mobilní 

telefony jsou již z velké části mezi obyvateli rozšířeny. Instalací různých aplikací může obec docílit 
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zkvalitnění služeb pro občany a jejich zaangažování na budoucím rozvoji obce. Jedná se buďto o 

digitalizaci agend, které jsou v současné době poskytovány tradičními způsoby, ale také o využití 

moderních přístupů ve veřejné správě v oblasti komunikace a interakce s občany a poskytování 

informací a dat v digitální formě. Proto je nutné učinit tuto oblast pro zástupce veřejné sféry 

srozumitelnější. Přitom nelze opomenout úspory, které zavádění těchto řešení v obcích přináší. 

 

K nutnosti řešení této problematiky jsme dospěli na úrovni obou zemí po vzájemném srovnání 

aktuálního stavu digitalizace v menších obcích, který je nedostatečný. Projekt nabízí několik nástrojů, 

aplikovatelných v obou zemích, jak řešit vylidňování venkova v příhraničí, a je velmi žádoucí, aby 

tento problém byl řešen společně a ne na každé straně hranice zvlášť. Regiony a jejich problémy jsou 

si velmi podobné, ale uchopení této agendy se liší region od regionu. Zatímco Kraj Vysočina zvyšuje 

kvalifikaci, ostatní regiony se spíše zaměřují na osvětu a konkrétní vzorová řešení, která mají sloužit 

ostatním zástupcům veřejné správy, aby se kvalitu života v menších obcích podařilo zvýšit. Navrhované 

aktivity a jejich výstupy by měly prověřit, které aplikace a nástroje pro zavádění digitalizace se na úrovni 

veřejné správy v Rakousku či Česku osvědčily a zároveň nabídnout pestrou škálu vzdělávání pro lepší 

vyhodnocení jejich efektivnosti. 

 

Hlavními výsledky bude prověření specifických digitálních nástrojů komunikace mezi radnicí a občany 

na obou stranách hranice a jejich zavedení v 10 obcích. Dalšími specifickými nástroji jsou digitální 

mapové aplikace pro plánování úprav veřejných prostranství a obecního majetku. Ty budou 

analyzovány a zavedeny v minimálně 4 dalších obcích na obou stranách hranice. V oblasti vzdělávání 

bude specifickým cílem zvýšení digitální gramotnosti při využívání moderních aplikací ve veřejné správě 

a také zvýšení kybernetické bezpečnosti. Výsledky projektu bude možné aplikovat v rámci 

vyhlašovaných dotačních titulů jednotlivých regionů a při přípravě žadatelů z řad obcí pro příští 

programovací období v oblasti inovací. 

 

Nástroje digitální komunikace obce s občany budou nejdříve analyzovány a následně zavedeny v pěti 

ukázkových obcích na obou stranách hranice (5 obcí v českých regionech a 5 obcí v Rakousku). K 

představení aktuálního stavu v zavádění těchto digitálních nástrojů bude zorganizováno sympozium v 

Dolním Rakousku, výsledky zavedení ve vybraných obcích budou představeny na workshopu v ČR 

(Jihomoravský kraj). V rámci projektu proběhne analýza moderních nástrojů a technologií využitelných 

při plánování a realizaci úprav veřejných prostranství v obcích na obou stranách hranice. Výsledky této 

analýzy budou představeny na společném semináři pro zástupce veřejné správy z Česka a Rakouska v 

jižních Čechách. Následně budou tyto nástroje implementovány u 4 obcí na obou stranách hranice (2 

v Česku a 2 v Rakousku). S výsledky implementace budou všichni zájemci o tuto problematiku 

seznámení na jednodenní exkurzi. V projektu dojde k realizaci 4 seminářů zaměřených na práci na 

sociálních sítích v praxi veřejné správy, bezpečné využívání digitálních technologií, webové aplikace 

využitelné pro státní správu a digitální nástroje týmové spolupráce. Vzdělávání v oblasti digitálních 

technologií a ovládání aplikací určených pro veřejnou správu je důležité jak pro zástupce samospráv, 
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tak také pro úředníky, kteří s nimi pracují, a přispěje k vyšší využitelnosti moderních technologií v praxi 

veřejné správy. Součástí výstupů projektu rovněž tato analýza komunikačních nástrojů. 

 

Projektovými partnery jsou právnické osoby – Kraj Vysočina a Země Dolní Rakousko spolupracují jako 

orgány veřejné správy, RERA má za sebou dlouholetou spolupráci s partnery z Horního Rakouska a 

RRAJM intenzivně spolupracuje s partnery z Dolního Rakouska. Obě organizace zastřešují aktivity 

samospráv na území jejich kraje. Svým zaměřením jsou relevantními partnery tohoto projektu, protože 

jeho výsledky budou šířit mezi vhodné cílové skupiny, především veřejnou správu a realizátory Místní 

agendy 21. Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem a Národní sítí Zdravých měst. Oba tito partneři 

se v případě potřeby budou podílet na realizaci aktivit projektu a mají zájem o jeho výstupy. 
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2 DOKUMENT 
 

Dokument vytváří přehled komunikačních nástrojů obce s občany, příp. občanů s obcí, užívaných v 

příhraničním prostoru Česka a Rakouska s důrazem na digitální prostředky. Formulována je věcná 

analýza využívaných nástrojů popisující jejich obsah, specifické funkce a možnosti využití. Významný 

prostor je věnován kritickému přístupu k využívání nástrojů z pohledu potenciálu rozšíření ve 

velikostní struktuře sídel, využití sociálními, komunitními či pracovními skupinami a interakce mezi 

obcí a občany.  

 

Analýza odráží aktuální realitu a nabídku obcí a poskytovatelů služeb. Digitální nástroje se vyskytují 

v kontextu přístupu konvenčních, ale i v rámci legislativně povinných komunikačních nástrojů obce. 

Všem těmto aspektům je věnován prostor a hlavně představeny jejich vzájemné souvislosti.  

 

Zpracování analýzy proběhlo za spolupráce s rakouským partnerem a její výsledky byly připomínkovány 

ostatními partnery projektu. Výstup je společným produktem Regionální rozvojové agentury jižní 

Moravy, jako hlavního zpracovatele, a dalších partnerů: Dolní Rakousko, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj 

a Regionální rozvojová agentura jižních Čech. Partneři korigovali dokument do finální podoby dle svých 

zkušeností z terénu vlastního území. 

 

Dokument poskytuje souhrn konvenčních a digitálních nástrojů pro komunikaci obce s občany. 

Digitálními nástroji se rozumí například specializované mobilní aplikace, užívání internetových 

sociálních sítí, nástroje geografických informačních systémů, zapojování veřejnosti třeba 

participativními rozpočty nebo automatické chatboty. Tradičně jsou však využívané rovněž vývěsní 

tabule a úřední desky. Aktuálně jsou obce vystaveny moderním trendům komunikace, se kterými si 

často nevědí rady. Výstupy dokumentu mohou obcím pomoci v zorientování se v nabídce, s výhodami 

a nevýhodami jednotlivých řešení.  

 

Efektivní digitální komunikace je určena primárně pro vztah obcí se svými občany, aby byla podpořena 

nutná vzájemná integrita těchto dvou skupin. Venkovské oblasti se potýkají se setrvalým odlivem 

obyvatelstva, a to především mladších věkových kategorií. Právě tyto skupiny nejcitlivěji hodnotí 

nedostatečnou rychlost modernizace tradičního venkovského prostředí. Projekt, v rámci kterého je 

dokument zpracován, se snaží řešit využitelnost jednotlivých nástrojů pro všechny skupiny 

obyvatelstva s přihlédnutím k jejich specifickým uživatelským podmínkám a potřebám. Do 

strukturálního problému modernizace přirozeně spadá i komunikace. Efektivní komunikací s občany 

dojde k jejich většímu zapojení do dění v obci, rozšíření možností podílet se na formování místních 

aktivit a sekundárně vlastně na samotné modernizaci. Tím se proměňuje i spektrum zapojených 

subjektů, které se neomezí na solitérní aktivní občany, ale rozšíří se na zájmová sdružení, spolky a 

organizace a občany s širším sociálně ekonomickým zastoupením.  
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Digitální komunikace obce s občany již na několika místech započala a poptávka po tomto způsobu 

podílení se na obecních otázkách dále roste. Dokument kriticky nazírá aplikace jednotlivých nástrojů. 

To v důsledku umožňuje univerzální přenositelnost do specifických podmínek dalších obcí bez ohledu 

na národní či regionální hranice. 

 

Zpracování předložené analýzy je pouze dílčím krokem v uceleném systému prosazení digitálních 

nástrojů. Na výstupy analýzy bude navazovat podrobné dotazníkové šetření, jehož věcné cílení bude 

dáno právě tímto dokumentem. Bude vytvořen univerzální dotazník pro Jihomoravský kraj, Jihočeský 

kraj a Kraj Vysočina o využívání komunikačních nástrojů mezi obcí a občany a dojde k testovacímu 

dotazování. Poté bude stanovena metodika dotazování a režim sběru dat, který bude sdílen a 

koordinován s rakouským partnerem. Osloveno bude 1999 obcí v Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina 

a Jihočeském kraji za asistence příslušných partnerů projektu. Proběhne sběr dotazníků, systematizace 

a budou provedeny výpočty na základě sebraných dat. Následně bude vybráno 5 specifických příkladů 

dobré praxe. Zde dojde k podrobnému došetření mezi obyvateli a vedením obce o fungování vzájemné 

komunikace. Tento dokument tak ve výsledku pomůže reálným výsledkům zlepšené komunikace mezi 

obcí a občany v území. 

 

Dokument i další výstupy projektu zpracované Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy jsou 

dostupné na webových stránkách www.rrajm.cz nebo www.smart-jmk.cz. Stěžejní část dokumentu, 

kapitola 5 o digitálních nástrojích, je přeložena i do němčiny pro využití v Rakousku. 
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http://www.smart-jmk.cz/
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3 ZAPOJENÍ OBČANŮ 
 

Obec a její postavení vůči občanům je vymezeno v § 1 zákona o obcích č. 128/2000 b., kdy je obec 

vymezena jako „základní územní samosprávné společenství občanů.“ Je nutné si uvědomit, že 

komunikace není jednostranná, jednorázová či krátkodobá činnost, ale jde o vícestranný, 

dlouhodobý a soustavně provozovaný proces. Veřejnost je možné rozdělit na určité skupiny, které 

spojuje nějaký společný zájem, problém, postavení apod. Z toho důvodu je důležité přizpůsobovat styl 

komunikace. Jestliže chce obec nebo jednotlivec oslovit konkrétní skupinu, je důležité si o ní dopředu 

zjistit co nejvíce informací a na základě toho zvolit vhodnou komunikaci. Obec na sebe bere dva typy 

rolí - v prvním případě to je právě obec od koho něco občané očekávají nebo potřebují, ve druhém 

případě obec očekává od občanů zpětnou vazbu v podobě jejich potřeb a přání. 

 

3.1 Typy komunikace 

 

První rovina komunikace je rozlišena na základě příslušné legislativy a vyplývá z ní rozdělení na 

povinnou a nepovinnou komunikaci. Povinná komunikace vymezuje přesná pravidla a chování, 

omezení a sankce, které vyplývají z příslušné legislativy a zákonů a které je nutné respektovat. Vytváří 

záruku pro právní předpoklad a pro celistvé fungování veřejné správy. Obce mohou komunikovat jak v 

rámci své samostatné, tak i přenesené působnosti. V rámci přenesené působnosti vystupují obecní 

úřady jako výkonné orgány jiných orgánů obce (zastupitelstva, rady). V této působnosti mohou např. 

vydávat nařízení, způsobem, který je přesně vymezený. Při výkonu státní správy jednají jako 

samostatné orgány a je jim ponechán větší prostor pro jejich úkony. Tato rovina je určována zejména 

právem každé fyzické i právnické osoby na informace, které mají orgány veřejné správy k dispozici. 

Překážky k jejich poskytnutí stanoví legislativa a povinností veřejné správy je předepsaným způsobem 

zveřejňovat základní informace o své činnosti tak, aby byly veřejně přístupné.  

 

Nepovinná komunikace není upravena žádným zákonem a obce ji používají dobrovolně nad rámec 

svých povinností. Vychází z tradic, kultury, obecných zvyklostí a představ o přípustnosti a potřebnosti 

a snaží se reagovat na konkrétní problémy. Obec tímto způsobem vyjadřuje svůj zájem o občany, kteří 

se na ni mohou obrátit a spolehnout se na ni, čímž dochází k rozvíjení a utužování vzájemných vztahů. 

 

Jiné typy komunikace generuje interakce mezi obcí a občany. Ke každému typu interakce se váže jiný 

způsob občanského chování, ale i různé zájmy obce. Direktivní způsob je postavený na nerovnosti 

mezi občanem a obcí – úřad je v nadřazeném postavení vůči občanovi, snaží se kontrolovat, nastolit 

nebo upevnit nějaký řád. Komunikace je v tomto případě svázána řadou příkazů a zákazů. Druhý, 

servisní způsob, je velmi rozšířený a je založen na myšlence občana jako spotřebitele, který vytváří 

poptávku po veřejných službách. Charakteristickými rysy tohoto vztahu jsou neosobnost, 

standardizace a absence morálních hodnot. Třetím typem je vztah asociativní, založený na vzájemně 

sdílených hodnotách mezi občany a úřady, na otevřeném vztahu mezi oběma stranami, které si 

vzájemně vycházejí vstříc. Tento typ ovšem vyžaduje existenci aktivní veřejnosti. Je jasné, že v praxi se 
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využívá jakýsi mix všech těchto typů s ohledem na okolnosti. Direktivní styl bude pravděpodobně využit 

při krizových situacích, servisní způsob je průsečíkem obou a asociativní se bude uplatňovat spíše na 

nejnižší lokální úrovni.  

 

Z jiného hlediska lze rozdělit komunikační politiku obce na externí (orientovanou směrem ven) a 

interní (orientovanou dovnitř - vedenou směrem k občanům). Externí zahrnuje toky informací 

probíhající mezi obcí a jejím okolím, tedy s investory, s turisty apod. Cílem je podpora pozitivní image 

lokality a zviditelnění nabídky jejích služeb. Interní komunikace se pak orientuje směrem dovnitř, tedy 

ke svým občanům, příp. podnikatelům. Cílem je zvýšit veřejnou informovanost a angažovanost ve 

veřejných záležitostech. Jiným pojetím pak můžeme chápat komunikaci podle toho, zda je vedena v 

rámci vedení obce, nebo mezi obcí a občany. 

 

Důležitý aspekt přímosti komunikace se projevuje v počtu zapojených článků v případném 

komunikačním řetězci. Neboli zda komunikuje konkrétní starosta přímo s konkrétním občanem, zda 

komunikuje úřad se skupinou občanů, kombinace obou variant, anebo zda je v řetězci zastoupen ještě 

další mezičlánek, tedy zprostředkovatel komunikace. Tímto je myšlena především pověřená osoba, ale 

lze jím chápat i technologii. Od těchto různých případů se odvíjí efektivita předané informace či další 

vlastnosti, jako je uvěřitelnost, cílenost, následování výzvy apod. Stejně tomu je u komunikace přímé, 

tedy využít vazby obce s občanem, anebo nepřímé, sekundární, například prostřednictvím médií. S tím 

souvisí rovněž možnosti komunikace jednosměrné, vysílající – příjemce, anebo obousměrné – 

s možností interaktivní zpětné vazby. 

 

Komunikace by se měla zakládat na tzv. principu dobré správy. Obecní úřady by měly usilovat o 

dodržování principů jak v samostatné působnosti, tak i v přenesené působnosti. K principu dobré 

správy patří následující znaky (dle stanoviska Kanceláře veřejného ochránce práv, 2011): 

- soulad s právem, 

- nestrannost,  

- včasnost,  

- předvídatelnost, 

- přesvědčivost, 

- přiměřenost,  

- efektivnost, 

- odpovědnost, 

- otevřenost, 

- vstřícnost. 

 

Občan není omezen žádnými zákony nebo povinnostmi v komunikaci ve směru k obci. Nemusí tak 

vždy spoléhat na obec, že mu veškeré informace poskytne, ale nabízí se mu možnosti, kdy může 

vynaložit svoji vlastní iniciativu a projevit zájem nebo vyjádřit svůj názor. Samozřejmě má také možnost 

se k aktuálním tématům a dění vůbec nevyjadřovat a nezapojovat se. Obec například dává možnost 
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občanům účastnit se na zasedání zastupitelstva, ale záleží na každém, zda této možnosti využije či 

nikoliv. 

 

3.2 Legislativa komunikace 

 

Pro právní řád České republiky platí zásada publicity, tzn. že občané mají nárok na rovný přístup k 

informacím o činnosti veřejné správy a orgány veřejné správy mají povinnost občany o své činnosti 

informovat. Tato povinnost orgánů veřejné správy přiměřeným způsobem poskytovat informace o své 

činnost je kodifikována v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Oblasti zabývající se komunikací 

a přístupem k informacím lze nalézt v zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Podle tohoto zákona jsou územní samosprávné celky a jejich orgány povinny poskytovat občanům 

informace. Další úpravy jsou v zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy nebo 

v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích a dalších.  

 

Obec by se neměla řídit pouze tím, co je dané zákonem, ale měla by projevovat snahu vytvářet 

pozitivní vztah k občanům. Tzn. snažit se komunikovat i nad rámec toho, co vyžaduje zákon. Podpora 

přívětivých vazeb mezi občany v rámci komunit se jeví jako samozřejmá, avšak vazby na ose instituce 

– občan často strádají a omezují se na úřednické povinnosti. Věc obecní je však i věcí veřejnou a cestou, 

jak o ní pečovat, jsou kvalitní a vlastně co nejpřirozenější komunikační vazby. 

 

3.3 Důvody pro zapojení 

 

Vhodným a včasným zapojením občanů do tvorby veřejného života, lze ušetřit obci mnohé prostředky 

a zrychlit tak plánovací proces. Získáním důležitých podkladů, připomínek a námětů se dá kvalita 

rozhodovacího procesu zvýšit a zefektivnit. K tomu dopomáhá cílená a kvalitní komunikace obce 

s občany. Jestliže obec zjistí, že veřejný záměr není občany podporovaný, může tak ušetřit nemalé 

náklady a projekt modifikovat nebo ukončit. Obec by neměla opomíjet své občany, kteří vykazují 

dobrou znalost prostředí a dále by měla klást důraz na zapojení místních odborníků, díky kterým lze 

získat kvalifikovaný a odborný pohled v rozhodování. 

 

Z hlediska zapojování veřejnosti do rozhodovacího procesu kvůli vlastnímu prospěchu jednotlivých 

aktérů lze u občana získat motivaci pro větší vliv v procesu, u úředníka snahu získat užitečnou zpětnou 

vazbu nebo nový pohled, nápady a nové kontakty. U politika je pak předpokládán prospěch z navázání 

bližšího kontaktu s občany/voliči a přiblížení jejich problémům. Obecně mohou být důvody snahy o 

zapojení občanů pragmatické, kdy znalosti a zkušenosti místních občanů vedou ke kvalitnějšímu 

rozhodnutí, anebo třeba jen demokratické, pro snazší přijmutí centrálního rozhodnutí, které občané 

považují za své, na kterém se nějakým způsobem podíleli. Samosprávy se snaží, aby lidé mohli v co 

nejvyšší míře ovlivnit podmínky, ve kterých žijí. Komunikují spolu, do jisté míry sdílejí emoce a 

vytvářejí se nová komunikační propojení, nové vazby obec-občan. 

 



 

 

14 

 

3.4 Důvody proti zapojení 

 

Zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu je finančně, časově i sociálně náročná aktivita. 

V úvodních fázích procesu je nutné financovat, tzv. předfinancovat, budoucí prospěchy, které často 

přináší jen obtížně ekonomicky vyčíslitelný prospěch. Dalším nezanedbatelným hlediskem je čas 

potřebný ke sbírání dat a propagaci aktivit. Tyto činnosti si žádají také specifické personální kapacity, 

které budou mít kompetenci, přirozenou zdatnost v rozvíjení komunikačních kanálů s občany. Se všemi 

těmito aspekty je spojeno riziko selhání a narušení cíle. Málo peněz, nedostatek času či trpělivosti a 

nekompetentní vedení komunikace vede k podrytí i dosavadní úrovně vztahů obce s občany. I za 

předpokladu, že zapojení veřejnosti do procesu proběhlo úspěšně, nelze s jistotou stanovit, že jsou 

aktuální dobré výsledky právě výsledkem zlepšené komunikace. Není totiž možné zjistit, zda by ke 

zlepšení či zhoršení, ke stejnému výsledku nedošlo i bez přispění občanů. 

 

Častým argumentem je, že zapojení občanů je popíráním zastupitelské demokracie. V tomto případě 

záleží na konkrétním vztahu rozhodovatelů a občanů, a na tom, jakým způsobem vnímají politickou 

roli. Zastupitelé, starostové a ostatní rozhodovatelé na jednu stranu mohou brát jako samozřejmost, 

že se občané zapojí do tvorby a procesu rozhodování, a berou je jako partnery. U některých zastupitelů 

ale převládá názor, že po celé období, co byli zvoleni, je celá správa pouze na jejich zodpovědnost bez 

zapojení občanů.  
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4 KONVENČNÍ NÁSTROJE 
 

Komunikační možnosti má k dispozici občan i obec. Komunikaci můžeme považovat za dobrou ve chvíli, 

kdy se jedná o spolupracující partnery a občan nerozlišuje vžité rozdělení na „oni a my“. I konvenční, 

myšleno tradiční a nedigitální, formy komunikace přispívají ke zlepšení spolupráce obce s občany. Pro 

účely dokumentu řadíme k těmto komunikačním nástrojům zasedání obecního zastupitelstva, debaty 

a setkání s občany, informační vývěsky a tabule, úřední desku a elektronickou úřední desku, radniční 

zpravodaj nebo obecní rozhlas. 

 

Nástroj Výhoda Nevýhoda 

zasedání obecního 

zastupitelstva 

okamžitá zpětná vazba, 

možnost klást dotazy přímo 

zastupitelům 

zpravidla delší časové trvání, 

některým nemusí vyhovovat 

doba konání 

debaty, setkání s občany okamžitá zpětná vazba nejsou příliš časté 

informační vývěsky, tabule 
informování spíše pro starší 

občany 

ne každý má čas chodit 

sledovat změny, doplňování 

aktuálních informací 

úřední deska, elektronická 

úřední deska 

aktuálnost povinně 

zveřejňovaných informací 

elektronická musí splňovat 

určité náležitosti, příliš 

formální 

radniční zpravodaj šíření informací od vedení obce 
prezentace vládnoucí strany, 

reklamy, nákladné 

obecní rozhlas celoplošné hlášení pro obec 

pokud není občan ve chvíli 

hlášení doma, informace mu 

unikne, je hůře slyšet a 

rozumět 

 

 

4.1 Setkání s občany 

 

Zasedání obecního zastupitelstva je veřejné podle § 93 odst. 3 zákona o obcích a mají zde občané 

příležitost v rámci vymezeného prostoru přímo pokládat dotazy, dávat připomínky a projevovat své 

názory. Obec je povinna informovat své občany o konáních zastupitelských schůzí, a to dle § 93 odst. 

1 zákona o obcích, kdy na úřední desce, či jiným obvyklým způsobem oznamují místo a datum konání 

alespoň 7 dní před konáním zastupitelstva. 

 

Debaty a setkání s občany mohou mít různou podobu a formu. Z nejčastějších můžeme zmínit třeba 

skupinové diskuze u kulatého stolu, které symbolizují rovnost všech účastníků nebo veřejné 

projednávání, které se většinou týkají významnějších projektů výstavby obchvatů, vliv staveb na životní 
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prostředí. Tato setkání a debaty jsou na rozdíl od zasedání obecního zastupitelstva nepovinná a obec 

je dělá nad rámec svých povinností. Je vhodné je pořádat na aktuální řešená témata nebo 

problematiky, o které se občané zajímají. Výhodou těchto setkání je okamžitá zpětná vazba, kdy mohou 

být kladeny a zodpovězeny dotazy, příp. poskytnuty další doplňující informace občanům.  

 

Důležitým předpokladem je aktivní účast občanů, kteří se k těmto debatám a diskuzím chtějí připojit. 

Tzn., že se musí jednat o občana, který s úřadem aktivně komunikovat chce. Měl by se zajímat a 

orientovat v dění v obci, aby mohl dávat připomínky a dotazy k projednávaným tématům apod. 

 

I v případě fyzických setkání však lze využít mnoha inovativních principů například participativního či 

různých forem komunitního plánování nebo podpoře doplňkových elektronických mechanismů 

navrhování, prezentace a hlasování. 

 

4.2 Úřední deska a vývěsky 

 

Povinností obce je podle zákona o obcích 128/2000 Sb. uveřejňovat některé specifikované informace 

na úřední desce a na elektronické úřední desce. Podle § 26 odst. 1 500/2004 Sb. správního řádu je 

povinností obsah úřední desky zveřejňovat i způsobem, který umožňuje dálkový přístup.  

 

 
 

Platí, že každá obec má jen jednu úřední desku (nejedná se o větší počet vývěsek), i když na ní mohou 

vyvěšovat své písemnosti různé organizační složky do nich začleněné. Výjimkou jsou městské části 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
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nebo obvody, které mají svou vlastní. Fyzická úřední deska, většinou v podobě uzamykatelné skleněné 

skříně, nemusí být umístěna přímo v prostorách úřadu, vždy však musí být 24 hodin denně veřejně 

přístupná a čitelná (tzn. například v noci osvětlená). Může se vnitřně členit třeba na sekci zastupitelstva, 

rady, starosty, právních předpisů, doručovaných písemností, záměrů prodeje, výběrových řízení, 

povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., informací ostatních subjektů apod. Měla by však 

na ní vždy být navíc umístěna informace o webové adrese, kde lze nalézt její elektronickou verzi. K této 

dálkově přístupné verzi pak nesmí být přístup podmíněn znalostí jakéhokoli hesla a na ní vyvěšené 

úřední dokumenty se musí zcela shodovat s těmi, které jsou na fyzické úřední desce. 

 

Informační vývěsky a tabule slouží k poskytování informací o dění v obci především starším lidem, 

kteří nemají možnost získávat informace v elektronické podobě a na internetových stránkách. 

Informace jsou zveřejňovány v podobě různých tištěných plakátů a letáků, u kterých by obec měla dbát 

na aktuálnost. Elektronizace veškerého zařízení zastihla i vývěsky, které mohou být flexibilně se měnící 

a přizpůsobeny potřebě okamžité úpravy informace i plně interaktivní. Těmto zařízením se věnuje 

samostatná část analýzy (více v kapitole Ostatní nástroje). 

 

 
 

4.3 Obecní zpravodaj a rozhlas 

 

V rámci samostatné působnosti může obec vydávat svá radniční (obecní) periodika, tzv. radniční 

zpravodaj. Šíření informací touto formou by mělo objektivním způsobem informovat o vedení a 

směřování obce. Zakládá se na oboustranném vztahu občan – zastupitel, kde se střetávají názory a 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
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kladou otázky a zodpovídají odpovědi. Záleží na každé radnici a obci, v jaké podobě bude zpravodaj 

vydávat. Vydávání zpravodaje upravuje tiskový zákon č. 46/2000, kde jsou stanovené povinnosti obce 

především s ohledem na poskytnutí prostoru opozici a vyvážených informací. V případě radničního 

(obecního) zpravodaje totiž může docházet ke kritice, že skrze zpravodaj se vládnoucí strana obce 

prezentuje a může si tak dělat reklamu. Vydávání zpravodaje je nákladná záležitost především z důvodu 

drahého tisku, případně distribuce. Tyto náklady lze eliminovat elektronickou formou (více 

v samostatné kapitole Ostatní nástroje), avšak za nutného předpokladu udržení informovanosti vrstev 

obyvatelstva s horší dostupností této formy. Obecní zpravodaj může být zdarma dostupný na veřejných 

místech (pošta, obecní úřad), zdarma distribuován do domácností, anebo zpoplatněn jako běžné 

priodikum (varianta pro větší města). 

 

Obecní rozhlas se dnes řadí spíše k zastaralejšímu způsobu komunikace. V menších obcích se rozhlas 

používá k vyhlášení aktuálních informací, např. hlášení o přerušení dodávky vody nebo elektrické 

energie, pozvání na konání zastupitelstva obce, různé schůze nebo kulturní akce, příjezd prodejny. Ve 

větších obcích a městech se dnes využívá spíše k šíření varovných a výstražných zpráv. Údržba a 

rekonstrukce tohoto zařízení byla v posledních letech finančně podporována z dotačních zdrojů 

Evropské unie v rámci protipovodňových opatření. Zvuk tlampačů rozhlasu je často poškozen natolik, 

že je zde obtížná srozumitelnost mluveného slova, obzvláště osobám se zvýšenou nedoslýchavostí a 

také v kombinaci s moderními zvukotěsnými okny. Negativem je také nutná přítomnost v době hlášení, 

jinak informace k příjemci nebude doručena. 
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5 DIGITÁLNÍ NÁSTROJE 
 

Nástroje komunikace, které se snaží inovovat dosavadní konvenční řešení sdělování informací a 

zapojování občanů do veřejného dění jsou v souladu s dobou téměř výhradně elektronické. Tak jako 

došlo k rozšíření počítačů i do seniorských domácností, téměř 100% pokrytí internetem ať už mobilním, 

šířeným vzduchem nebo kabelovým, ale i rozmachem chytrých mobilních telefonů, dochází také 

k proměně komunikačních standardů. Veškeré elektronické nástroje jsou totiž z podstaty vlastně 

komunikačním prostředkem – vždy umožňují komunikaci mezi různými zařízeními a dle potřeb zapojení 

také zprostředkovaně s člověkem. 

 

Digitální komunikační nástroje nepronikají do praxe povětšinou nařízeními či povinností, ale uplatňují 

se motivací samotných uživatelů a institucí, které o takové nástroje stojí. Stojí o ně z důvodu komfortu, 

zvýšení kvality služeb nebo úspoře finančních prostředků. Ve specifických situacích však lze jeden a ten 

samý nástroj vnímat jako nekomfortní, snižující kvalitu služeb a prodražující. Důležité je nástroje 

správně cílit a třeba již před samotným zavedením správně vysvětlit. Pro dobře obeznámenou obec a 

informované občany bude snadné začít využívat výhod digitální komunikace. 

 

Pro obec je ideální, pokud má v nějakém dokumentu definovanou komunikační strategii. Sepisovány 

jsou také strategie smart city. Nic z toho není nutné, když obec ví, jakou cestou se chce vydat a k jakému 

cíli míří. Pokud tím cílem bude moderní komunikace, pak začne zavádět některé nástroje, na které 

budou navazovat další a další. Důležitý prvek je ale pozvolnost v čase a postupné kroky, které umožní 

občanům ztotožňovat se s novými možnostmi vztahu obec – občan. V úvodu odstavce zmíněný ideál 

komplexní strategie tomuto přístupu neprotiřečí, naopak ho zcela naplňuje. Komplexním totiž 

nerozumíme jednorázově zavedený mohutný systém, ale přirozeným vývojem obohacovaný 

komunikační mechanismus využívající moderní technologie. 

 

Dosahování maximy z pohledu informovanosti novými komunikačními prostředky není možné, protože 

se možnosti forem komunikace rychle vyvíjejí a nelze tak jednoznačně obecně stanovit, kdy je 

komunikace již dostatečně digitální, moderní, anebo komplexní. Spíše než o jeden cílový bod se tak 

jedná o popis cesty, kterou se chce obec se svými obyvateli vydat. A že u toho budou využívat principy, 

které budou vyhovovat oběma komunikačním partnerům.  

 

Nasnadě se jeví generační bariéra, kterou nemají digitální nástroje ambici řešit. Nelze uvažovat o 

jednom univerzálním řešením pro všechny, ale spíše o vícečetných prvcích, jež v rámci systému jako 

celku pomohou různým částem společnosti, včetně například rozdělených věkových skupin. 

Elektronický komunikační portál tak mladému studentovi zašle notifikaci na mobil, občanovi ve 

středním věku na email a seniorovi zavolá hlasový automat. Není správné přijímat argument, že starší 

generace nedostatečně ovládá internet, proto není možné některé nástroje zavádět. Je to 

nespravedlivý přístup k mladším generacím, které pak často obce opouštějí na úkor modernějších 

měst. 



 

 

20 

 

Je třeba přiznat, že český stát není příliš digitalizovaný a agendy, které jsou zaváděny procesem top-

down, tedy hierarchicky shora dolů, jsou pomalé, málo funkční a neprovázané. Můžeme to zcela jistě 

považovat za chybu a škodu, avšak pro obec to také může znamenat příležitost, jak se sama vypořádat 

s úkolem dle vlastní invence. Když tyto služby nenabízí stát, rychle ho zastupují soukromé společnosti 

s nepřeberným množstvím komerčních produktů. Argumenty poskytovatelů a výrobců jdoucích 

konkurenčně proti sobě mohou být matoucí, oproti jednotně nastavené státní linii, ale umožňují 

žádoucí flexibilitu a doplňkovost. V prostoru veřejného sektoru ale chybí nezávislá služba, která by 

poskytovala poradenství a pomoc v orientaci mezi produkty a která by doporučovala řešení tvořená na 

míru obce. Tento aspekt je však široce platný na všechna inovativní řešení v rámci aplikace chytrých a 

inovativních řešení v samosprávách. 

 

Dokument některé produkty vybírá a zasazuje je do kontextu fungování obce bez ohledu na 

prioritizaci toho či jiného výrobku. Pokud jsou níže zmiňovány konkrétní produkty, nejedná se o 

doporučení nebo stanovení nejlepší volby, ale pouze uvedení příkladu pro lepší orientaci 

v problematice. Není úkolem této analýzy jmenovat všechny digitální nástroje komunikace, nýbrž 

v souladu s výše definovaným, nastínit cestu a možnou inspiraci pro obce.  

 

5.1 Webové stránky 

 

Základním a již mnoho let používaným standardním řešením elektronické komunikace obce jsou 

webové stránky. Zákon obcím sice nestanovuje povinnost web zřizovat, ale považuje se to za vstřícné 

gesto k občanům. Legislativní povinnosti pro obecní internetové prezentace stanovují několik 

základních parametrů, které mají weby mít. Především je to sekce úřední deska, která by měla 

obsahově odpovídat reálné vývěsce u úřadu, povinně zveřejňované informace o obci (sedmnáct bodů, 

mezi které patří například rozpočty, výroční zprávy, vyhlášky či formuláře pro řešení životních situací) a 

elektronickou podatelnu. Další podmínkou je bezbariérovost prezentace.  

 

Dle informací Ministerstva vnitra má internetové stránky téměř 100 % obcí. Tato zdánlivá 

samozřejmost se tak nemusí jevit třeba už za česko-slovenskými hranicemi, kde tento způsob sdělování 

informací a komunikace nevyužívá 6 % obcí. 

 

Běžnou údržbu a naplňování webu provádí pověřený zaměstnanec obce, který je proškolený v práci 

s daným redakčním systémem, případně komunikuje s odborným správcem webu. Ve vlastní režii je 

tak přirozeně možné vkládat různé příspěvky, ale i spravovat diskuze, ankety, kontakty, dokumenty 

apod. Přidání nových funkcí pak již většinou zajišťuje externí dodavatel, který je ale obvykle předá opět 

do správy obce/obecnímu správci webu. Stejně tak tomu je při výrazných změnách vzhledu stránky. 

 

Nejpoužívanějším redakčním systémem je Wordpress. Tento systém si za dobu své existence (od roku 

2003) vybudoval širokou aktivní komunitu vývojářů, což znamená, že je snadné najít návod či informaci, 

jak vyřešit určitý specifický problém. Pro rozšíření funkcionality základní instalace Wordpressu jsou k 
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dispozici tisíce vzhledů, témat, widgetů a zásuvných modulů (jak zdarma, tak zpoplatněné). Pomocí 

nejrůznějších nadstaveb lze systém převést na elektronický obchod, sociální síť, diskusní fórum, 

prezentaci firmy či města a to tedy včetně provázaných funkcionalit využívající pouze dílčích prvků 

z každého segmentu. V praxi tak mohou mít obecní stránky téměř neomezenou funkcionalitu 

spravovanou vlastními silami v relativně intuitivním prostředí. 

 

Nejlepší obecní web je v několika kategoriích každoročně oceněn Zlatým erbem. Vítěz roku 2020 níže. 
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Nástrojem pro sdělování informací obce, avšak bez možnosti interakce s občany, je newsletter. 

K jeho odběru se lze přihlásit právě na webových stránkách obce a dostávat poté pravidelně informace 

o obci. Většinou se jedná o souhrn informací zveřejňovaných průběžně na webu a s frekvencí 1 měsíce 

rozesílán zájemcům. Jeho značnou nevýhodou je neaktuálnost informací a nízký dosah, omezený pouze 

na explicitní zájemce.  

 

Trendem ve fungování obecních webů, které by se podobně jako jejich existence již mělo stávat 

samozřejmostí, je responzivita. To znamená přizpůsobení zobrazení webu především pro mobilní 

telefony, ale i další zařízení, které se graficky a organizačně pozmění dle velikosti displeje uživatele. 

Hojně využívané je zde například tzv. hamburger menu (tři vodorovné čárky), zobrazující možnost 

rozbalovací nabídky, a tzv. single page. Tento způsob se od prvotního využití v mobilních zařízeních, 

přes umělecké stránky a později komerční weby propracoval až do využití obcemi – jedná se o 

minimalistické zobrazení informací co nejvíce souvisle na jedné dlouhé úvodní stránce rozdělené do 

tematických bloků. 

 

Dalším moderním zatraktivnění obecních webových stránek je zapojení interaktivních prvků, 

především pak komunikace. Přes kontaktní okna je možné přímo kontaktovat pověřenou osobu obce. 

Podobně tomu může být při propojení webu se sociálními sítěmi obce, anebo využitím technicky 

pokročilejší metody komunikace, zapojením tzv. chatbota (více v samostatné kapitole Ostatní 

nástroje). Velice rozšířeným modulem webu je obecní geoportál, který v sobě sdružuje mnoho 

mapových zobrazení nesoucích informaci o daném místě do největších podrobností (více 

v samostatném kapitole Geoinformatické nástroje). Obdobně pokročilejší mohou být různé prvky e-

governmentu, bezkontaktní vyřízení úředních úkonů – dokumenty, poplatky, žádosti a další. Částečně 

se překrývající funkcionalitu pak webové stránky obce mohou sdílet s mobilní aplikací či jakýmsi 

portálem občana. 

 

Výhodou komunikace obce skrze webové stránky je rychlost zveřejněné informace a možnost jejího 

případného doplňování a upřesňování. Značnou nevýhodou je pak omezená interakce s obyvateli, 

neboť tyto informace proudí převážně pouze jedním směrem. Výjimkou mohou být například 

vyhlášené ankety či využívání doplňkových modulů pro přímou komunikaci se zaměstnanci obce. 

V základním režimu se nejedná o finančně náročné zřizování a provoz, ale je třeba počítat 

s proškolenou personální kapacitou a občasnými náklady na modernizaci webu profesionální komerční 

službou. Existence obecního webu sama o sobě neřeší komunikaci obce s občany, ale v mnoha 

případech je jejím předpokladem. 

 

5.2 Mobilní aplikace 

 

Na webovou prezentaci obce plynule navázaly možnosti dané rozvojem mobilních telefonů 

připojených k internetu. V roce 2007 vznikla první komerční aplikace umožňující mobilní komunikaci 

obce s občany s elementární funkcionalitou rozesílání zpráv. Vzhledem k rozšíření užívání telefonu a 
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exponenciálnímu růstu využití internetového připojení a mobilních dat v něm také představuje zřejmě 

největší komunikační potenciál vztahu obec – občan. Kromě potenciálu však existují také významné 

bariéry, a to na straně obcí i občanů. 

 

Mobilní aplikace v telefon nabízí plně digitalizované prostředí, které obvykle kromě telefonu přirozeně 

nabízí i variantní využití v tabletu nebo počítači. Aplikace je občanům volně přístupná ke stažení do 

mobilního telefonu nebo přístupná na internetu. Informace jsou prezentovány obecnou formou jako 

na webových stránkách, anebo individualizovaně dle nastavení občana. Kromě běžných informací o 

obci je možné například vstupovat do geoportálu, zapojit se do participativního rozpočtu, hlásit závady 

na obecním majetku, hledat a platit parkovací místo, spravovat platby obci, plánovat svoz odpadu, být 

informován o svých spolcích, o své ulici, věkové kategorii a využívat mnoho dalších nástrojů. Občan má 

také okamžité informace o aktuální bezpečností situaci.  

 

           
 

Pro co největší efektivitu mobilní komunikace je nezbytné, aby se do systému začlenilo co nejvíce 

občanů obce. Nejedná se o komerční aktivitu zisku zákazníků, ale o přesvědčivou argumentaci o 

výhodách, i přiznaných nevýhodách, nového způsobu jednání s obcí. Je nutné si přiznat, že není nikoho 

povinností, aby vlastnil mobilní telefon, byl připojený k internetu, anebo projevoval zájem o informace 

obce. V takovém případě je třeba nabídnout alternativní varianty (například bez mobilního telefonu 

nebo internetu) a dát občanovi možnost přijímané informace strukturovat a omezit (přijímat pouze 

takové informace, které jsou pro něj důležité). Tímto způsobem je možné vybudovat stabilní 

komunikační kanál založený na mobilní aplikaci s pouze marginálními variantními řešeními, náhradními 

technologiemi. 
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Způsoby oznámení 

Při sběru kontaktů je třeba dbát na směrnici GDPR a spravovat získané informace odpovídajícím 

způsobem. Jedná se však zcela o standardní řešení. Zapojení občané ve svém vlastním zájmu vyplňují 

informace o svém bydlišti, tematických zájmech nebo zapojení do obecních spolků. Čím podrobnější je 

získaná struktura informací, tím cílenější bude komunikace obce a efektivnější informování bez 

obtěžujícího spamu. Různé druhy zpráv si ale také žádají různé způsoby oslovení. Primárním nástrojem 

jsou tzv. push notifikace (oznámení aplikace) na mobilním telefonu. Efektivní však mohou být i 

tradičnější metody, jakými jsou například SMS nebo emaily. 

 

Zcela bez upozornění (dle nastavení) mohou být v aplikaci zveřejňované příspěvky obecné povahy, 

které také bývají většinou provázané s příspěvky na webu, typu aktuality apod. Pokud se jedná o 

aktuální cílenou informaci či upozornění, je vhodné využít notifikace, kterou obdrží uživatelé v reálném 

čase na svůj mobilní telefon – součástí této zprávy může být i internetový odkaz pro více informací 

nebo možnost přímé odpovědi obci. Další řešení využívané především pro náhlé akutní a důležité 

situace je SMS zpráva. Z šetření mobilních operátorů totiž vyplývá, že tuto zprávu si okamžitě přečte 

významnější množství lidí, než například reaguje na notifikaci aplikace. Emailem je pak vhodné 

komunikovat obsáhlejší sdělení, třeba s přiloženým dokumentem, grafickou pozvánkou a rovněž 

s možností odpovědět obci. 

 

Běžně komunikované informace obce bývají zveřejňované na webu obce. O těchto informacích se však 

občané nedozvědí nijak jinak, než že stránky náhodou či s nějakou pravidelnou frekvencí navštíví. 

Obdobně funguje zasílaný newsletter na email občana. Pro rychlejší sdělení obce je využíván obecní 

rozhlas, avšak často s problematickou kvalitou zvuku, za kvalitními okny rekonstruovaných domů 

neslyšitelný, rychlostí sdělení bez možnosti opakování, pro občany, kteří nejsou v obci zrovna přítomni, 

zcela bez zásahu informace a obecně bez možnosti specifického cílení na konkrétní skupiny občanů a 

interakce s obcí. 

 

Pro potřeby dosahu informací především pro starší občany, zrakově handicapové občany, anebo lidi 

nevyužívající internetové připojení je možnost přenosu informace buď prostřednictvím SMS zprávy, 

anebo automatizovaného telefonického hovoru. Neboli co bude většině obyvatel doručeno 

prostřednictvím aplikace, je možné také automaticky zatelefonovat s robotickým přemluvením zprávy 

srozumitelným hlasem. Tuto zprávu je pak možné opakované přehrávat s libovolnou četností. Na 

hlasové zprávy je také možné odpovídat prostřednictvím tónové volby odpovědi (čísla a znaky na 

tlačítkách telefonu). Vzhledem k nevýhodám obecního rozhlasu je tato varianta pro starší populaci 

minimálně ekvivalentní. V tomto hodnocení však nelze zohlednit váhu tradičnosti a zvyku, který je u 

obecního rozhlasu silný. 
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I v případě komunikace prostřednictvím mobilní 

aplikace je komunikace vyvolána vždy obcí. Jako 

správce zasílaných informací a ideálně při snaze 

zasáhnout informací konkrétní skupiny občanů je 

také dobré mít přehled jestli, kam a kdy informace 

dorazila. Tyto aspekty informace a mnohé další lze 

sledovat a analyzovat ve správcovském systému a v 

případě potřeby informaci zaslat znovu, jiným 

kanálem, anebo upravit jen komunikační strategii 

pro příští využití. Je tedy možné sledovat jaké 

procento příjemců si zprávu otevřelo a těm, kterým 

nebyla z nějakého důvodu doručena (nejsou stále 

připojeni k internetu, neotevření zprávy, technické 

problémy) může obec učinit opakovaný pokus doručení. 

 

Funkce aplikace 

Výše popsané možnosti mobilní aplikace využijí občané například při hlášení o vypnutí dodávky 

elektřiny, a to přesně podle přednastavené adresy bydliště, třeba i vzdáleně při dlouhodobém pobytu 

na chatě. Informace o zrušené lekci cvičení nebo hasičských závodech dorazí občanům dle jejich 

preferencí. Podle specifických skupin je možné oslovit majitele psa k zaplacení pravidelného poplatku, 

informovat o setkání seniorů nebo o uzavření školky. Zcela specifické informace pak mohou dostat 

rodiče dětí v mateřské školce o potřebném obsahu baťůžků na výlet, anebo čas či výsledek místního 

fotbalového utkání. Tento výpis použití je však zcela namátkový, neboť rozsah různých typů informací 

a jejich cílení, je v jeho variantách velmi variabilní. 

 

Na podobné bázi jako komunikace s obcí může probíhat komunikace s obecními spolky. Jejich 

specifické zaměření umožní zpřístupnit individuální harmonogramy (rozvrhy, rezervační systém), 

zadávání úkolů a sdílení materiálů, společnou organizaci akcí, jídelníček, fotky, pokyny k 

výletům/kulturním a sportovním událostem, virtuální nástěnku, online výsledkový servis, ankety pro 

účastníky nebo rodiče a další. Toto využití nabylo na významu v souvislosti se zákazem setkávání kvůli 

epidemiologickým patřením, ale jeho výhody setrvají i do období, kdy bude umožněn běžný fyzický 

kontakt. 

 

S pandemií koronaviru úzce souvisí další možnost využití mobilní aplikace a tou je krizový management. 

V krizové situaci je efektivní rychle informovat občany o nastalé události a opatřeních. Obecně se 

jedná o povodňovou situaci nebo zhoršenou kvalitu ovzduší, aktuálně pak řešení situací spojených s 

epidemiologickou situací. O rychle se měnících nařízeních se tak obyvatelé dozvědí hned, a to pomocí 

kanálů, které správa mobilní aplikace zahrnuje (notifikace, SMS, hlasové zprávy). Cílené oslovování lze 

využít při očkování u praktických lékařů nebo u informací specificky určených seniorům. Důležité jsou 

informace o změně otevírací doby lékárny, obchodu nebo uzavření různých služeb. Mnoha kanály pro 
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jistější oslovení lze vyhlásit hasičský poplach. SMS a hlasové zprávy navíc fungují i při výpadku elektrické 

sítě, což je v případě krizových situací vyvolaných přírodními živly obzvláště praktické. 

 

Integrální součástí aplikace může být také napojení na systémy integrovaného záchranného systému a 

aplikaci Záchranka. Tím, že občan vyplnil informace o sobě pro účely obce, mohou je využít také 

záchranáři, a tím, že aplikace sleduje polohu pro mapování škod na obecním majetku, lze ji využít i pro 

lokalizaci zraněné osoby. 

 

 
 

Mobilní aplikace může také reagovat na osobní krizové situace. Flexibility komunikačních kanálů je 

možné využít pro zadání pohřešování blízké osoby, ale také zatoulaného domácího zvířete či 

v případě odcizení a ztráty majetku. Takové hlášení je přirozeně třeba autorizovat správcem systému, 

aby nedocházelo k šíření poplašných zpráv. Daná informace o pohřešování pak může být poskytnuta 

nejen v obci, kde je komunikační systém provozován, ale v případě širšího propojení více obcí 

v sousedství či mikroregionu i na celém tomto území.  

 

V kombinaci s rozvojem služeb e-governmentu je, či spíše bude možné propojit účetní systém obce, 

který eviduje nedoplatky, automaticky a anonymně informovat konkrétního občana, který 

prostřednictvím internetového bankovnictví rovnou obratem danou platbu vypořádá. Jedná se o 

ideální model, který si žádá pokročilejší technické zázemí, avšak s rozvíjející se gramotností využívání 

bezkontaktních plateb a využívání mobilního telefonu zcela realistický. Už možnost připomínky plateb 

zvedá platební morálku občanů, pokročilejší systém s online platbou bude ještě úspěšnější. 

 

S možností platby obci souvisí také možnost využití placeného stání. V kombinaci s mapovou službou 

(více v samostatném kapitole Geoinformatické nástroje) je možné v aplikaci nalézt vhodné parkovací 

stání. V ideálním případě očipováním parkovacího místa lze zjistit jeho obsazenost a doplňkovou 
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informací pak podmínky jeho využití (parkovací zóna, omezení, cena). Propojením obecní aplikace 

s platební bránou je možné parkování uhradit. I kdyby to nebylo možné, prospěšné budou alespoň 

informace o bezhotovostních možnostech platby nebo zafixování času příjezdu. Tento způsob využití 

je však omezen na větší města nebo turisticky exponované lokality. Nejde tolik o využití možností 

komunikace, ale o náročnou správu parkovací infrastruktury. 

 

Podněty občanů 

Závady na veřejném majetku jako je vyvrácená dopravní značka nebo výmol na silnici mohou ohrozit 

bezpečnost občanů. Díky systému na hlášení podnětů od občanů se samosprávy dozví o závadách, 

nepořádku nebo vznikající černé skládce. Včasná informace od občanů pomůže urychlit řešení 

problému a ušetřit čas i peníze. Tento model je navíc unikátní možnosti obráceného směru obvyklé 

komunikace, nyní od občanů k obci.  

 

 
 

Pro tyto účely funguje bezplatná aplikace ZmapujTo, která přijímá podněty všech občanů bez ohledu 

na zapojení konkrétní obce, kde se nalezený problém nachází. Dalšími dostupnými, ale zpoplatněnými 

aplikacemi jsou například DejTip, Marushka nebo nástroje geoinformačního systému ESRI. V případě 

zapojení by obec měla aplikaci sama propagovat mezi občany a nastavit si procesy, jak bude řešení 

podnětů interně probíhat. I bez explicitního zapojení obce bude proces započat automatickým 

obdržením hlášení na obecný oficiální email obce. Obec si může nastavit svůj vlastní princip, kdy 

podněty budou chodit k řešení starostovi, pověřenému pracovníkovi, anebo rovnou nastavit určité 

kategorie podnětů k řešení společnostem typu technických služeb.  
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Z pohledu občana proběhne hlášení následovně. Občan nalezne podnět (skládku, rozbitou lavičku, 

nebezpečný strom), automaticky je mobilem lokalizován pomocí GPS souřadnic, vyfotí daný problém, 

popíše ho a odešle. Sám nemusí řešit kam přesně, koho je nejvhodnější oslovit, aby se tím někdo 

zabýval, což občana může často od akce odradit. Poté může sám sledovat průběh řešení podnětu dle 

individuálního nastavení procesu v obci. V případě nedostatečného nebo žádného řešení může podnět 

opakovat.  

 

Sesbírané podněty od občanů je možné různě kategorizovat a vytvářet analytické závěry pro vlastní 

správu území. Zároveň je možné podněty promítnout do stávajících veřejných mapových služeb obce 

a zobrazovat území, která jsou hodná zřetele. Výhodou je nejen vyřešení nahlášeného problému, 

oprava věci či úprava veřejného prostranství, ale také zapojení obyvatel do systému správy obce a 

probuzení zájmu o své vlastní okolí. Tento nástroj totiž dává občanovi do ruky možnost, jak rychle a 

atraktivně přispět ke kvalitnějšímu prostředí obce. Samotná obec se pak, kromě postřehů z terénu a 

tipů, jak vylepšit vlastní spravovaný prostor, může například prokázat statistikou vyřešených podnětů. 

Ze zkušenosti obcí, které tento systém zavedly, se není třeba obávat zahlcení neřešitelnými problémy 

občanů, popřípadě jejich malicherností. K podávání podnětů je i po zavedení naopak třeba občany 

motivovat a zvykat je na novou úlohu v procesu správy obce. 

 

Dodavatelé 

Prvním na trhu s obecními mobilními aplikacemi byla Neogenia se službou Mobilní rozhlas, která z výše 

popsaných příležitostí komunikace umožňuje téměř všechny. Obdobné produkty rovněž s univerzální 

funkčností nabízí například Macron software – Mobisys, Obce na webu, BSShop – CityApp, Česká obec, 

Galileo – V obraze, anebo na míru naprogramované individuální aplikace (například od Eternal). 

Komerční podstatou těchto produktů je pravidelná platba za využívání různých modulů komunikace, a 

to většinou s přihlédnutím k velikosti obce (zhruba v rozsahu 500 – 10 000 Kč). Komunikace 

prostřednictvím mobilní aplikace pak nemusí být omezena pouze na jednu obec, ale lze ji využívat ve 

více obcích, kde je tento systém zaveden, zároveň. Zavedení tohoto systému třeba v mikroregionu tak 

bude mít významné multiplikační efekty. 

 

5.3 Participace 

 

Kapitola participace je mezi způsoby komunikace zařazena účelně kvůli svému vysokému potenciálu 

povzbuzení místní komunity (stejný jazykový kořen není náhodný – communicare, spojovat). A právě 

zapojení občanů do života obce je cílem moderní komunikace. V případě participativních metod, 

případně metod komunitního plánování, se ani nemusí jednat o bezpodmínečně digitalizovanou 

formu, která by vyhovovala aktuálním trendům. Ten je totiž obecnější, snaží se o větší vtažení občanů 

do rozhodovacích procesů obce. Když obec v omezené míře, kde je to možné, umožní svým občanům 

podílet se na rozhodování, mohou tím získat obě strany. A pokud se občané na takové společné věci 

s obcí domlouvají, je to jednoznačný proces komunikace. 
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Zatímco v předchozích příkladech komunikačních nástrojů byla jejich digitalizace nezbytnou 

podmínkou, zde je pouze doprovodným prostředkem, který napomáhá šíření myšlenky a ulehčuje k ní 

přistup. Samotné fyzické setkávání je i přes aktuální tendence elektronické komunikace důležitou 

součástí mezilidských vztahů a potřeby společné domluvy. Digitální nástroje mohou zlepšit prezentaci 

jednotlivých postojů, umožnit tvárné, bezpečné a třeba anonymní hlasování a svojí atraktivitou 

pomohou motivovat i občany, kteří by se jinak nezapojili. 

 

Pojem participace lze obecně, a správně, chápat jako podílení se – většinou na věcech veřejných. 

Podílením se rozumí zapojení vlastního názoru v tématech právě řešených v obci. V nejobecnějším 

zaměření je pro obec vhodná účast obyvatel na diskuzních setkáních třeba při přípravě strategického 

plánu nebo významných investičních akcích. Z pohledu finančních nákladů totiž pro obec jedná o 

objemově stěžejní aktivitu. Zatímco ostatní nástroje participace budou spíše doplňkové, ale pro občany 

minimálně stejně důležité. Atraktivní pro občany může být účast v tematicky vypsaném průzkumu obce 

nebo méně strukturovanou formou prostřednictvím hlasování v anketách. Referendum je pak anketa 

se zákonem dodrženými podmínkami a závazností. Pokročilejší formou v podstatě anketního 

dotazování je participativní rozpočet, kde občané spolurozhodují o projektech financovaných obcí. 

Mezi participativní metody komunikace patří také komunitní plánování s celou sadou svých 

specifických nástrojů. 

 

Diskuze a podněty 

Při přípravě strategických dokumentů, jakým může být samotný obecný strategický plán, ale i plán 

nakládání s odpady, plán řešení obecní zeleně, parkování, rozvoje bydlení a dalších tematických 

dokumentů, je zájmem obce, aby zmobilizovala zájem svých občanů. Těm je poté alespoň na 

organizovaných setkáních dán prostor pro vlastní názor na problematiku a také oficiálně konkrétní 

připomínka protokolována. Tento proces usnadní přijetí důležitých strategických rozhodnutí obce 

občany, na které budou mít vliv ještě mnoho let. 

 

Dobrou praxí je také přizvání občanů k plánovaným větším investičním akcím, jakými jsou výstavby 

budov veřejného užívání, komunikace, chodníky, ale i drobnější akce typu zastávek a obecního 

mobiliáře. Skupina aktivních obyvatel má tak šanci vyjádřit svá přání o detailech například 

bezbariérovosti chodníku nebo područek laviček. Zmiňovaný proces může být komplikací pro úřední 

aparát, avšak v dlouhodobém pohledu převáží udržitelnost výsledku sloužícího občanům, z podnětů 

vzešlých od občanů. 

 

Digitálním prostředkem pro přehled a diskuzi o investičních akcích a dalších strategických prioritách 

obce je nástroj „pin city“, který jednotlivé prvky strategického dokumenty vizualizuje a pasportizuje 

do mapového výstupu. Přehledně se tak zobrazují investiční priority, jejich administrativní pokrok a 

jednotlivé fáze, kdy do průběhu mohou zasáhnout sami občané. Přes přímý odkaz tak také mohou 

rovnou učinit a obdobně jako v aplikaci pro sledování podnětů oprav a skládek je možné sledovat vývoj 

podané připomínky. Mezi obcemi může panovat objektivní obava, že se jedná o drahý nástroj pro 
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stěžovatele, ale praxe ukazuje, že zavalení námitkami se neuskutečňuje. Aplikační problém bývá spíše 

opačný, že aby takový komunikační nástroj a jeho výsledky měly smysl, je třeba občany k akci pobízet. 

I sebezkušenější starosta či stavebník může opomenout důležitý detail, na který v dobré víře upozorní 

občan. Snahou je přiblížit projekt občanům jako univerzálně prospěšnou stavbu realizovanou nikoli 

jako pomník vedení obce, ale pro samotné občany. 

 

Průzkumy a ankety 

Občany lze zapojit do dění obce důležitými rozhodnutími i názorovými průzkumy. Provedení průzkumu 

může ukázat na zajímavé náměty rozvojových záměrů či drobných zlepšení, ale i koncepčně cílených 

změn. Průzkum je totiž vypisován obecně, nebo na konkrétní témata (např. školství, doprava, veřejný 

prostor) s několika otevřenými i uzavřenými otázkami, které na sebe navazují, případně se vzájemně 

kontrolují. Součástí dotazování jsou také osobní otázky na věk, pohlaví, příjem, počet dětí apod. Tím 

lze odpovědi při hodnocení kategorizovat a stanovovat třeba odlišné míry vah nebo očistit soubor na 

referenční vzorek odpovídající struktuře obyvatel obce. Takto získaná data mohou mít při dostatečné 

návratnosti dotazníků značný analytický dosah a lze na nich kompetentně postavit dílčí i strategická 

rozhodnutí. Vůbec sestavení dotazníku a jeho správné vyhodnocení však může být pro neodborníka 

poměrně náročné s rizikem vlastních manipulativních zásahů. 

 

Méně metodicky náročnou formou dotazování jsou různá anketní šetření. I ankety se mohou sestávat 

z vícero otázek v jedné sadě, ale většinou se jedná o jednoduché jednorázové dotazování na názor 

s výčtem uzavřených odpovědí. Typickou otázkou na webech obcí je „Líbí se Vám naše stránky?“, ale 

lze se tázat i na koncepční témata: „Cítíte se na nám. Míru bezpečně?“, „Jaké otevírací hodiny OÚ by 

Vám nejvíce vyhovovaly?“ apod. Minimalistickou variantou ankety je třeba hlasování ve fotosoutěži 

místní přírody, která podpoří vztah k obci a může inspirovat k výletu.  

 

 
 

 
 

Průzkum a anketa bývají prezentované na webu. Anketa téměř výhradně, průzkum může být například 

přiložen v papírové formě v obecním zpravodaji, nebo otištěn přímo v něm. Výhodou elektronického 
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dotazování je však jeho snazší analýza, kdy se jednotlivé odpovědi nemusí přepisovat a složitěji 

kódovat. U komplikovanějších průzkumů napomohou interaktivní elektronické dotazníky, které mohou 

nejenom poskytovat u jednotlivých otázek nápovědu, ale mohou dle průběžných odpovědí nabízet 

doplňující otázky, irelevantní naopak vynechat, a sledují i logické chyby napříč dotazníkem (viz známý 

dotazník SLDB 2021). Snazšímu vyhodnocení také významně napomáhá využití obecní mobilní 

aplikace, která výsledky jednoduchých anket sama automaticky vyhodnotí a graficky vizualizuje. 

Příjemce výsledků pouze tabulky a grafy převezme a vyvodí z nich závěr.  

 

Participativní rozpočet 

Pokročilým systémem anketního dotazování je participativní rozpočet. Participativní rozpočet 

umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z 

ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím 

roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence obce setkávají na lokálních, či 

tematických veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné 

návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o 

tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. Celý proces je možné elektronizovat. 

 

Realizace procesu participativního rozpočtování vyžaduje na straně obce naplnění několika 

základních podmínek. Mezi těmi nejdůležitějšími, které je třeba splnit, jsou:  

 

1. Získat politickou podporu celému postupu,  

2. Stanovit jasná pravidla a podobu procesu,  

3. Připravit a kvalitně provést informační kampaň,  

4. Zajistit na úřadu dostatečnou kapacitu k práci s veřejností,  

5. Vyvolat a naplnit zájem veřejnosti o zapojení do procesu,  

6. Propojit participativní rozpočtování se strategickým a finančním plánováním. 

 

V procesu zavádění participativního rozpočtu je důležitá osvěta. Je podmínkou, aby se do návrhové 

části zapojila široká skupina obyvatel, aby nebyla aktivita diskreditována snahou jedné osoby či skupiny 

osob o prosazení vlastních zájmů. Z tohoto důvodu je také dobré vyčleněný rozpočet navyšovat až 

postupně, neboť se předpokládá, že se počet účastníků a zapojení občanů bude průběžně mezi léty 

navyšovat. Po dostatečné pluralitě názorů je třeba přistoupit k vyhodnocení. Celý proces musí být 

maximálně transparentní, proto je nezbytné zvolit důvěryhodnou sčítací metodu. Na schématu níže lze 

odhalit zákonitosti procesu přípravy participativního rozpočtu a jeho výsledek závislý na způsobu 

zapojení občanů. 
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zdroj: ČERNÝ, Vojtěch. Metodika tvorby participativního rozpočtu pro města v ČR, Agora CE, o. p. s. 

 

Základ systému by měl spočívat v elektronickém systému, který na jedné straně zaručí anonymitu, na 

druhou stranu dokáže ověřit způsobilost k hlasování (obvykle trvalý pobyt). Lze to provést přes 

propojení s databází občanských průkazů (datově náročné), anebo opět přes mobilní aplikaci, příp. přes 

specificky zřízené obecní skupiny s manuálním ověření nároku na členství a hlasování. Hlasování bez 

autentizace se výrazně nedoporučuje z důvodu rizika vnějších zásahů a opakovaných hlasování. Pro 

zapojení osob, které se nechtějí účastnit elektronické volby bývá připravena možnost volby osobně na 

obecním úřadu. Nastavení volby může být pro nejlepší návrh, pro určitý počet nejlepších návrhů, anebo 

variabilně i se zapojením záporných hlasů, kdy lze označit nejméně atraktivní návrh. Projekty se poté 

seřadí podle počtu získaných hlasů a postupně se načítají jejich odhadované investiční náklady až do 

limitu uvolněného participativního rozpočtu. Jeho výše záleží na rozhodnutí obecního zastupitelstva, 

které může alternativně určit třeba počet podpořitelných projektů do určité výše nákladů. 

 

Ve zcela zjednodušené variantě lze propojit prvky ankety a participativního rozpočtu, kdy obec nabídne 

zvažované projekty k realizaci, aby mezi nimi občané sami vybrali, který bude nejprospěšnější. Omezení 

přirozeně spočívá v nemožnosti vlastních návrhů občanů a také v zabezpečení oprávnění k hlasování. 
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Komunitní plánování 

Komunitní plánování je z podstaty věcí domluvou společnosti. Tyto procesy lze částečně iniciovat či 

moderovat v elektronickém prostředí, což oproti běžným způsobům kontaktu může usnadnit přístup 

širší skupině aktivních občanů, anebo i méně aktivních, kteří by osobně mohli mít problém se 

sebeprezentací. Částečně sem řadíme participativní rozpočty i ankety, protože i zde se komunita 

domlouvá na nějakém společném cíli nebo principiálním řešením. Podstatou komunitního plánování je 

mediační role důvěryhodné osoby, z důvodu potřebné a očekávané nezávislosti, většinou externisty. 

Tradičním prostředkem je osobní domluva, protože i většina výstupů bude využívána osobně za 

fyzické přítomnosti. Proto je vhodné těžiště této činnosti nepřesouvat do digitálního prostoru. 

 

Speciálním nástrojem založeným převážně na elektronickém prostředí jsou pocitové mapy. Jedná se o 

společně utvářený mapový výstup, kde občané označují místa, kde jim je příjemně, kam chodí na 

procházky, kde jsou na obec hrdí, kde je jim horko, kde se cítí ohroženě, kde to smrdí a podobné detaily. 

Tím, že jsou mapy v současné době primárně využívány v elektronické podobě, lze tvorbu pocitových 

map přenést sem. Jinou cestou je zapojit označování míst určenými značkami/lepítky do plachty fyzické 

mapy při setkání komunitního plánování. Těmto mapám pak lze přizpůsobit mikromanagement správy 

obce i plánovat územní plán - doplnit lampu veřejného osvětlení, lavičku či další mobiliář, odstranit 

černou skládku apod. nebo vymezit funkční plochy pro dětské hřiště, zeleň nebo naopak průmyslovou 

výrobu. 
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Digitální nástroje 

Mobilní aplikace pro obce jsou přirozeně nastavené na možnost provádění různých druhů anket a 

jednoduchých šetření. Některé umožňují rovněž přímou správu participativního rozpočtu. Obdobně 

bývají uzpůsobené obecní weby, alespoň pro účel anket, ale také pro podrobnější průzkumy. 

Participativní rozpočet si již bude žádat minimálně dodání IT modulové nadstavby, případně připojení 

zcela nové stránky pro účely přihlášení, prezentace, výběru a hlasování o projektech k realizaci. Toto 

řešení je obvyklejší, ale je komerční zpoplatněnou službou specializovaných organizátorů 

participativních rozpočtů. Řešení v mobilní aplikaci je oproti tomuto pojetí subtilnější a levnější. 

Komplexní řešení participace na podkladě mapy umí zajistit specializovaný geoportál služby pin city. 

Pocitové mapy lze vytvářet ve zpřístupněné mapové vrstvě na obecním geoportálu, anebo v prostředí 

Google Maps. Externí dodavatelé softwarových řešení naprogramují jakékoli řešení na míru, ale taková 

služba nemusí být pro malé obce pravděpodobně efektivní. Unifikované nástroje budou svojí 

funkčností plnit funkci dostatečně. 

 

Pro všechny participativní přístupy je společná nutnost intenzivní komunikace mezi občany a obcí, 

ale také napříč mezi občany samotnými. K tomuto účely je třeba poskytnout dostatečně komfortní 

diskuzní platformu, která může být nezávisle zřízena na obecních stránkách, řešena opět aplikací, 

anebo mohou být využity uzavřené skupiny sociálních sítí či chatovacích programů (více 

v samostatném kapitole Sociální sítě). 

 

5.4 Sociální sítě 

 

Největším fenoménem dnešní elektronické komunikace jsou bezesporu sociální sítě. A komunikace 

mezi obcí a občany by tento trend měla alespoň částečně reflektovat. Předchozí komunikační nástroje 

byly určeny prakticky pro všechny věkové skupiny bez omezení, což ne tak zcela ale platí o používání 

sociálních sítí. Tato cesta komunikace je však pro některé z nich natolik dominantní, že ji při 

komplexním uchopení možností komunikace nelze pominout. Na úvod je třeba přijmout premisu, že 

oproti předchozím technologickým nástrojům typu webu nebo mobilní aplikace jsou sociální sítě spíše 

dočasnou záležitostí. Obliba jednotlivých sítí se v čase významně proměňuje a pokud bude mít obec 

v úmyslu takové nástroje využívat, je třeba mít na paměti proměnlivost tohoto faktu a společenskou 

skupinu, kterou pravděpodobně oslovuje. 

 

Sociální sítě jsou online webové aplikace určené pro přenos informací v síti uživatelů, kteří o tento 

přenos jeví zájem. Program si tedy nelze zakoupit do vlastního užívání, ani ho nelze přizpůsobit svým 

představám o detailech komunikace. Všechny sítě vlastní a bezplatně poskytují nadnárodní společnosti 

a obec či skupina obyvatel, která zde vytvořený účet používá, je na rovni ostatních uživatelů. Celá 

komunikace se tak odehrává ve virtuálním prostředí, jež nemůže uchopit žádná strana uživatelů a ani 

stanovovat jeho pravidla. 
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Výhodou je prověřený systém komunikace, který naprosto přirozeně ovládá většina obyvatel obce a 

není tak nutná osvěta a argumentace o prospěšnosti zaváděných nástrojů. Nevýhodou je možná 

pracovní zátěž při správě sítě, to však v závislosti na aktivitě a četnosti příspěvků. Významná proměnná 

je také na straně občanů, jakým způsobem s danou možností komunikace naloží a zda budou dodržovat 

pravidla slušné komunikace. V případě zainteresovaného pracovníka obce a věcného přístupu 

občanů mohou sociální sítě plnit důležitý, ba zásadní komunikační kanál mezi obcí a občany. 

 

Aby byly sociální sítě správně využívány, je záhodné u uživatelů vyvolat očekávání dalších příspěvků. 

Toho se docílí pravidelnou publikací třeba s frekvencí jednoho týdne a uzpůsobení obsahu. Atraktivní 

jsou vždy příspěvky s obrazovou dokumentací v počtu do 5 fotek, dle tématu. Stejně tak jako není 

vhodné zahltit příspěvek fotkami, není dobré ho zahltit informacemi. Mělo by se jednat o stručné 

sdělení, které může odkazovat jinam na podrobnější informace v případě, že by uživatel o ně měl 

zájem. Dlouhé příspěvky si přečte méně lidí, podobně jako si neprohlédne více fotek. Při komunikaci 

s občany je také dobré se oprostit od úředních termínů a volit spíše obecnou češtinu. Pokud se účet 

obce stane atraktivním, má potenciál stát se i hlavním informačním kanálem, který budou respektovat 

i uživatelé, kteří by ani jinak sociální sítě nevyužívali. 

 

Profil na sociálních sítích s názvem obce si může založit kdokoli – i fyzická osoba nebo neziskový 

subjekt přímo nesouvisející s obecním úřadem. Jelikož se vždy jedná o soukromé stránky, není v moci 

obce s tímto neoficiálním cizím účtem jakkoli nakládat. Podobně tomu může být v případě založení si 

účtu na obecní téma, například pro připomínky k územnímu plánu nebo jiným kontroverzním otázkám. 

Profil se tak může jevit jako obecní, ale bez reálného vlivu obce na jeho obsah. Spornou otázkou pak 

je, jestli tyto profily ignorovat, anebo se snažit informace korigovat vlastními příspěvky a potenciálně 

eskalovat kontroverzi. Z pohledu vlastnictví stránek také není stanoveno, že v případě výměny vedení 

radnice nebo jiných personálních změn bude zajištěno pokračování profilu. S tím může nakládat vždy 

konkrétní osoba, která účet založila a stejně tak může rozhodnout o předání těchto práv osobě jiné. 

 

Facebook 

Vzhledem k rozsahu nástrojů, které aplikace Facebook používá, se bude 

pravděpodobně jednat o nejpřístupnější komunikační nástroj k využití. Při 

založení účtu Facebook umožňuje zařazení profilu do kategorie „Veřejné 

služby a služby státní správy“, který však neumožňuje žádné specifické 

nástroje určené na míru obci. V podstatě jde pouze o vzájemné odlišení 

různých profilů se statusem organizace. V případě více podobných názvů 

lze od správců aplikace získat status „official“. Alternativně mohou své 

stránky v aplikaci využívat obcí zřizované organizace nebo zájmové spolky. 

Obdobně může být zřízena skupina s otevřenými právy vstupu, nebo 

skupina uzavřená s žádostí správci o vstup do skupiny. 
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Prostředí Facebooku obci dává možnost zobrazovat libovolně dlouhé zprávy, které obsahují odkazy na 

články, třeba přímo na web obce, označit jiné profily Facebooku a sdílet fotky, videa nebo dokumenty. 

Další možnosti představují různé ankety, hlasování o termínech nebo soutěže. Důležitou a pro obec 

velice užitečnou funkcionalitou je vytváření tzv. událostí, na které může přímo pozvat uživatele sledující 

její facebookové stránky.  

 

Události jsou však dostupné neomezenému počtu zájemců. Významnou výhodou pro obec jsou reakce 

uživatelů, zda se události budou účastnit či nikoliv.  Organizátor akce si tak může udělat průběžnou 

představu o naplněnosti akce a může tomu přizpůsobit její plánování. V případě, že je akce 

zpoplatněná, umožňují nástroje Facebooku také online nákup vstupenek. Při pokročilém využívání 

aplikace je možné si zaplatit reklamu a cílit je na relevantní uživatele a rozšířit tak spektrum zájemců. 

K události je možné průběžně diskutovat a doptávat se na organizační pokyny, naopak organizátor 

může publikovat dokumentaci z příprav a lákat k návštěvě akce. Po skončení akce se zde opět mohou 

objevit fotky, videa nebo dokumenty, které s akcí souvisely. 

 

Úskalí může skýtat především přímá komunikace mezi uživateli, ale i s obcí. Nezřídka se stává, že u 

konfliktních témat používají občané hrubá slova nebo zavádějící argumenty, což přenos informace 

výrazně znepřehledňuje. Je nutné dbát na předem stanovená pravidla komunikace a zřizovatelem 

stránky, tedy především obcí, je také dodržovat a vymáhat. V případě nesouhlasu občana s těmito 

pravidly však bývá časté nařčení z cenzury, zatajování informací a dalších případných nepravd. Je třeba 

s tímto aspektem počítat a zvážit klady a zápory celého systému komunikace. Jednoznačným přínosem 

totiž naopak může být ta stejná vlastnost, totiž možnost interakce. Občan ocení informace z první ruky 

a také bezprostřední nezávislé a objektivní reakce. Právě věcná diskuze je pak vítězstvím a motivací 

k dalšímu využívání tohoto nástroje. 

 

U předcházejících nástrojů byla komunikace značně závislá na technickém řešení. Sociální sítě však 

využívají spíše lidského potenciálu ve všech jeho odstínech. Je dobré tuto cestu zkusit prošlapat a 

odpovědně nabídnout svým občanům. Ve strategii komunikace na sociálních sítích je také možné se 

odborně proškolit, a to díky projektům neziskových organizací, které poradí, kterak naložit s kritickými 

komentáři, projevy hněvu, nepravdami a jak vést komunikaci pozitivně za cílem maximálního dosahu 

a interakce, ale i prostřednictví seminářů připravovaných v rámci tohoto projektu. 

 

Instagram 

Alternativou k převážně věcně a interakčně laděnému Facebooku je vizuální aplikace Instagram. Tato 

aplikace se soustředí primárně na prezentaci obrazového materiálu, anebo videí. Trendem poslední 

doby je vkládat do těchto obrazových příspěvků právě informační hodnotu textem, a to nikoli jako 

popisek fotky, ale komentář přímo ve fotce, nebo samotný text pouze graficky upravený jako obrázek. 

Taková sdělení jsou pak co možná nejkratší, maximálně jedna věta, ale spíše jedno či několik hesel. 

Text přitom může být interaktivně odkazovat mimo aplikaci na nějaký web, anebo označovat osoby. 
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Styl komunikace přes Instagram je výrazně specifický a určen převážně 

mladší cílové skupině, než obsah Facebooku. Při správě je náročnější na 

volbu vizuálně zajímavých podnětů, které mají potenciál zaujmout. 

Zároveň je však ideální na sdílení atraktivních fotografií obce a jejího okolí 

a organizaci například fotosoutěží. Pod každým příspěvkem je možné 

diskutovat, avšak nejsou zde očekávány informačně vyčerpávající 

argumenty, ale spíše glosy. Tento nástroj komunikace není mezi obcemi 

příliš rozšířený, nicméně je pro ně vhodný jako prostředek vizuální 

sebeprezentace a zatraktivnění mezi mladší kohortou občanů. 

 

WhatsApp 

WhatsApp není sociální sítí ve smyslu dvou výše uvedených příkladů, ale 

výhradně chatovacím nástrojem určeným k přímé elektronické diskuzi. 

S uživateli je provázán telefonním číslem, takže lze podle dostupného 

telefonního seznamu tvořit různé skupiny dle tematické potřeby. Typicky 

je využíván pro sdílení v rámci menších skupin (např. rodičů jedné třídy, 

dramatického kroužku nebo jiných zájmových činností). Prosadil se však 

jako efektivní komunikační nástroj i mezi zastupiteli, kteří k jednotlivým 

diskuzím mohou flexibilně přibírat třeba konkrétního odborníka nebo 

zainteresovaného občana. Důležitou funkcionalitou aplikace je také 

sdílení souborů, anebo možnost videohovoru.  

 

5.5 Geoinformatické nástroje 

 

Geoinformatické nástroje, tedy GIS nástroje, jsou prostředky komunikace, které nesou informaci 

v nějakém mapovém zobrazení. Obec či občan mají možnost umístit informaci do mapy v internetovém 

prostředí, kterou pak druhá strana vidí nebo ji může dále spravovat. Tuto digitální mapu většinou 

spravuje obec, případně za spolupráce s odborným externím správcem, anebo třeba s vyšším 

územněsprávním celkem (ORP, kraj). Ze své podstaty se nejedná o komunikační kanál konverzačního 

typu, ale spíše komunikační kanál pro efektivní přenos informace. GIS nástroje mohou vhodně 

doplňovat všechny předchozí nástroje a mnohými z nich jsou integrální součástí. 

 

Mapové informace bývají dostupné v určitém obsahu a podrobnosti zvlášť pro veřejnost a v jiné 

informační úrovni dovnitř úřadu, pro potřeby zaměstnanců obce. Tím je možné třídit některé citlivé 

informace, ale zároveň zachovat transparentnost obce vůči občanům a využít digitální data. Občanům 

slouží k lepší dostupnosti informací o své obci, především o územním plánu, katastrální mapě, volitelně 

o hřbitovních místech, parkování, zeleni, podnětů občanů a mnoha dalších. Občané mají při větších 

projektech obce možnost nahlédnout širší kontext problematiky a věcně pomoci při jeho přípravě ve 

prospěch obce. Obdobně mohou plánovat své aktivity na soukromých pozemcích, ale i iniciovat 

inovativní rozvojové projekty v obci. Obci slouží stejné nebo podrobnější informace pro informace o 
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technických sítích a jejich konfliktu s mnoha jinými vrstvami. Mohou jejich prostřednictvím plánovat 

údržbu veřejných prostranství, veřejného osvětlení, komunikací, správu svozu odpadu a další denní 

činnosti samosprávy. Základní správu systému přitom zvládne proškolený zaměstnanec. 

 

Do GIS nástrojů obecně řadíme veškeré mapové podklady k zobrazení, kam spadá základní mapová 

aplikace, obecní geoportál, dále všechny druhy pasportů, tj. podrobné informační karty k bodům či 

liniím, ale i nástroje územního plánování, jakými je územní plán, anebo aplikace pro komunitní 

plánování (více v kapitole Participace), dále i hlášení podnětů občany, které rovněž probíhá v mapovém 

prostředí (více v kapitole Mobilní aplikace), zmíníme ale i zcela specifické nástroje, jakým je třeba 

topotéka. 

 

Geoportál 

Geoportál sdružuje všechny dostupné mapové podklady o obci do jedné aplikace zobrazované na 

samostatné webové stránce, kterou je obvyklé připojit k obecnímu webu. Informace zde zobrazované 

se standardně zobrazují s rozdílnými právy pro obec a veřejnost. Zapojují se nejenom aktuální letecké 

snímky, data od poskytovatelů energie a internetu, územní plán nebo komerčně zpracované 

pasporty, ale lze vytvářet své vlastní pasporty informací o místu. Zobrazení map probíhá s využitím 

veřejně dostupných podkladových map – základní mapy nebo katastrální mapy.  

 

Existují mapové služby zdarma, kde lze z vlastních prostorových dat vytvořit vlastní mapy ke zveřejnění 

(např. QGIS), nicméně taková cesta si žádá pokročilé znalosti geoinformatických softwarů. Obvyklejší 

cesta je využití zpoplatněných softwarů (např. ESRI), který využívá komerční dodavatel a ten poskytne 

pouze několik základních nástrojů, jak jednotlivé mapy nahrávat, anebo jednoduše spravovat. 

Náročnější nepravidelné požadavky pak řeší dodavatel dálkovou správou obecního systému. 
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Pro geoportál je však možné využít sdílený software mezi více obcemi, anebo společně s vyšším 

územněsprávním celkem. Licence na software totiž mívají širší platnost a lze tak sdílet náklady na jeho 

pořízení a personální náklady na jeho správu. S ohledem na povahu zobrazovaných informací, které 

mají často plošný charakter až do rozměru České republiky, je dobré využít těchto datových zdrojů 

najednou pro více obcí. Některé obce s rozšířenu působností tuto službu nabízejí, neboť pro správu 

povinného dokumentu územně analytických podkladů shromažďují data v podobě digitální mapy pro 

celé území svého správního obvodu. Za účasti obcí tohoto obvodu je tedy možné rozšířit softwarová 

práva a sdílet tato prostorová data. Tuto službu umožňuje například ORP Břeclav. 

 

V minimalistické variantě může geoportál zobrazovat pouze základní mapu obce propojenou třeba 

s katastrem. Územní plány pořízené minimálně v posledních 10 letech už mají také svojí digitální 

podobu ideální na propojení do geoportálu. Nadstavbami pak mohou být různé další pasporty a 

uživatelské aplikace. 

 

3D územní plán 

Mít zpracovaný územní plán sice není pro obec povinností, nicméně ze zkušenosti lze deklarovat, že se 

to jeví jako nezbytnost. Obdobně nemusí mít obec územní plán elektronicky, ale vzhledem k tomu, že 

je zpracovatelem elektronicky vytvořen (s určitostí v posledních 10, zřejmě i 20 letech), bude vlastnit 

obec i jeho elektronickou verzi. Tato verze může být v nejhorším případě uložena na obecním úřadu, 

v lepším případě zveřejněna ke stažení na obecním webu, v ideálním případě zobrazena na obecním 

geoportálu.  

 

 
 

Moderním trendem v zobrazovacích metodách mapových podkladů je využití efektu 3D. Tento 

technologický přístup umožní uživatelům mapy vidět nejen účelové plochy, ale i jejich trojrozměrný 
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obraz. Trojrozměrný model obce a jejího okolí je pořizován systémem šikmého snímkování s přiložením 

na digitální model terénu. Do tohoto zobrazení skutečnosti jsou poté přidávány výškové kóty a 

objemové hmoty připravované v novém územním plánu. Pro univerzální využitelnost je použito měření 

s přesností na desítky centimetrů, měření viditelnosti, zastínění novou zástavbou či zasazení do terénu 

a krajinného rázu. Po propojení všech prvků je možné s modelem virtuálně otáčet v různých 

pozorovacích úhlech. Všechny technické a územně plánovací vrstvy tak s vysokou přesností umožňují 

virtuální procházení obcí.  

 

Technologicky výrazně jednodušší variantou je propojení s aktuálními panoramatickými snímky "street 

view". Tohoto zobrazení je možné využít pro manuální dokreslení konfliktních prvků plánu. Jejich 

zákres však nebude přesný, nebude proveden plošně a nebude možné využít plné spektrum 

pozorovacích bodů. 

 

Zobrazení územního plánu touto metodou pomůže nejen obci v uvědomění si dopadů plánovaných 

změn, ale je ku prospěchu občanů, kterým je otevřeně komunikován budoucí stav věcí, které se jich 

přímo dotýkají. Na základě těchto informací mohou aktivně činit kroky formou připomínky k územnímu 

plánu (lze umožnit i prostřednictvím mapového zobrazení), anebo naopak poskytnou upokojení, že 

nový stav věci nepoškodí užití jejich okolí. 

 

Elektronický územní plán však nemusí znamenat pouze pasivní mapu, ani pokročilý 3D model obce. 

Srozumitelnost informací, které návrh či již schválený územní plán nese, může být podpořen 

doplňkovou pasportizací ploch a prvků. Interaktivně pak lze rozklikávat jednotlivé části územního 

plánu, kde se vždy zobrazí podrobné informace o daném prvku, jeho vlastnostech a plánu rozvoje. Není 

tak nutné složitě a třeba i chybně využívat čtení legendy a do informačního okna je možné připojit 

příležitost dotazu nebo reakce. 

 

Pasport hřbitova 

Nezávisle na geoportálu i ostatních pasportech může fungovat pasport hřbitova. Jedná se o 

samostatnou interaktivní mapu, která zobrazuje hřbitov jako sestavu hřbitovních míst a další potřebné 

infrastruktury. Pasport může být zobrazen na webových stránkách, anebo jako součást komplexnější 

aplikace. Úroveň zobrazovaných informací může být různá pro uživatele, například i jako registrované 

a neregistrované uživatele hřbitova, a pro správce míst z řad obce nebo církve. Jako komunikační 

prostředek obce s občany se uplatňuje pro přehlednější správu vzájemných závazků a budování 

dlouhodobých vztahů vlastníků/nájemců hrobů a obce. 

 

V základním režimu pasport usnadňuje orientaci mezi hrobovými místy, vyhledávání mezi nimi a správu 

souvisejících informací, včetně kontaktů na vlastníky/nájemce. Zobrazuje volná místa a umožňuje 

management kapacit pro dlouhodobé plánování a udržitelnost plochy hřbitova. Usnadňuje orientaci v 

historii obce digitalizovanými údaji o pochovaných a tím umožňuje prohlubování vztahu svých 

obyvatel a jejich potomků k obci. V pokročilém režimu umožňuje platbu poplatků nebo rezervaci 



 

 

41 

 

místa. Pasport hřbitova je vzhledem k nižším pořizovacím nákladům, nízkých provozních nákladech a 

univerzální použitelnosti napříč všemi velikostními kategoriemi obcí vhodný i pro aplikaci v malých 

obcích. 

 

 
 

Pasport mobiliáře/veřejného zařízení 

Pasporty, které mohou být jednodušší na zpracování, tedy nemusí být nutně zadávané externí firmě a 

lze je vytvořit vlastními zaměstnanci, je míněn soupis prvků mobiliáře a dalších veřejných zařízení. 

Katalogizovat do mapová evidence je možné rozličné prvky obecního majetku ve veřejném prostoru - 

lavičky, koše, zařízení dětských hřišť, zastávky MHD, navigační cedule, květináče apod. Jedná se o 

evidenci typu, stáří, stavu, umístění, závad, termínu údržby nebo zodpovědné osoby obecního majetku. 

 

Evidovat majetek je možné vkládáním nových bodů do mapy s různými symboly značícími kategorie 

jednotlivých zařízení. Pod touto značkou je zřízena karta v informační podrobnosti odpovídající dané 

kategorii. Karty pak může zodpovědná osoba, či více osob, sama zřizovat a v případě změny stavu 

informace také měnit. Službu je v případném větším rozsahu možné získat komerčně, avšak s ohledem 

na absenci odborného informačního vkladu to není nutné. 

 

Další účinek pasportu veřejných zařízení vznikne s propojením aplikace pro hlášení námětů občanů na 

veřejném majetku. Tehdy se nebude vkládat nový bod s rizikem nepřesnosti, neboť si občan vybere 

konkrétní existující, v mapě již onačený. Předmětný prvek pak v rámci informací o sobě umožňuje i 

vložení námětu občana (variantní možnosti v kapitole Mobilní aplikace). 
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Pasport odpadových míst 

Odpadové hospodářství je obvyklé téma inovativních chytrých řešení v obcích. V rámci komunikace 

s občany je dobré o těchto, při zprovoznění složitých systémech, podrobně a kvalitně informovat 

všechny uživatele. Jedná se však povětšinou o potřebu jednorázové komunikační kampaně. Co 

přetrvává mohou být informace o rozmístění nádob a možností třídit odpad, a na druhé straně 

informace od občanů o naplněnosti nádob či jiných nedostatcích. 

  

Pasport odpadových míst naplňuje potřebu kompletní informovanosti o možnostech třídění odpadu. 

Vedle odpadu přijímaného sběrnými dvory jsou znázorněny všechny veřejné odpadové nádoby. U 

každé je stanoven druh sbíraného odpadu, jeho podrobná charakteristika pro správné třídění a termíny 

vyvážení odpadu. Tento systém skýtá možnost propojení s monitoringem svozu přes štítky a čárové 

nebo QR kódy. Občan tak přímo komunikuje s obcí, resp. zprostředkovaně se svozovou firmou a žádá 

dostatečnou kvalitu/frekvenci svozu odpadu. V pokročilejší verzi jsou kontejnery očipované a udávají 

informace o průběžné naplněnosti, čímž mohou být i efektivněji a flexibilněji nastavené svozové 

termíny. Informace se opět zobrazuje v mapě, což pomáhá při plánování svozu odpadu v prostoru 

obce, anebo po vyhodnocení umožňuje racionálnější rozmístění odpadových míst. 

 

Pasport osvětlení 

Evidence osvětlovacích míst v obci je zákonnou povinností a její elektronizace běžnou praxí. Obec tak 

přirozeně vlastní data, která často leží v neveřejné složce. Jejich zveřejnění však v rámci geoportálu 

není nijak zpoplatněno, nejedná se o citlivý údaj a při otevření možností správy občany, mohou sami 

občané přispět ke zkvalitnění osvětlení. Pasport přináší dodatečnou prostorovou informaci o 

rozmístění jednotlivých druhů svítidel, jejich technologických vlastnostech a údajích o potřebě údržby, 

které jsou užitečné primárně dovnitř obecního úřadu. Při jejich správě či rekonstrukci je pak možné 

vyfiltrovat svítidla dle individuálních potřeb.  

 

Občan však může připomínkovat daný typ svítidla, směrování jeho svitu, intenzitu, proměnlivost 

režimu svícení apod., což je naprosto zásadní pro kvalitu života v domácnostech a zdravý spánek. 

Obec jako celek pasportem získává přehled o případné potřebě nebo, později, nastavování pokročilých 

systémů stmívání a dalšího automatického řízení pro zdravé a zároveň efektivní svícení. Pasport je 

možné doplnit o prvky veřejného internetu, jako informaci především pro návštěvníky obce, 

eventuálně o možnostech dobíjení, které může být na moderní veřejné osvětlení také navázáno. 

 

Ostatní pasporty 

Informace o parkování jsou důležitou cestou, jak informovat specifické skupiny o prostorových 

pravidlech obce. Ta omezují jak místní obyvatele, tak se snaží nasměrovat tok návštěvníků, především 

turistů, na plánované parkovací kapacity. Systémy zón a plateb jsou často nepřehledné a proměnlivé, 

proto je vhodné je komunikovat elektronickou formou, kterou uživatel vyhledá vždy v té nejaktuálnější 

podobě. V běžné obci malé a střední velikosti však zřejmě nenajdou uplatnění a jsou využívána většími, 

anebo turisticky výrazně exponovanými lokalitami. Obec pasportem získává přehled o počtu a poloze 
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parkovacích míst, včetně jejich velikosti, režimu parkování, potřeb údržby apod. Nadstavbou 

mapového zobrazení může být provázání s platbou parkovného, obsazeností dle čipové technologie a 

možnost dodatečných statistik o využívanosti parkování a potřeb dalšího rozvoje.  

 

Pro obec běžnější je získávání informací o komunikacích. Sem spadají informace nejen o kvalitě silnic, 

kterou monitorují speciální měřící vozy a objednávají je spíše plošněji zaměřené instituce (např. Správa 

a údržba silnic), ale také o stavu chodníků, přechodů, bezpečnosti krajnice a poskytují informace o 

viditelnosti vodorovného a svislého dopravního značení. Tento druh informací je striktně vázán na 

aktuální informace o bezpečnosti pohybu občanů. V tom jim mohou bránit výtluky, narušené 

obrubníky, smazané značení přechodu nebo přerostlá zeleň. Je vhodné dát příležitost občanům, aby 

na tyto detaily pohybu po obci kladli důraz a pravidelně o tom komunikovali s obcí. Interaktivní pasport 

komunikací tomu může přispět. 

 

Obce evidují on-line vlastnictví pozemků, břemena, výměru, celkovou cenu, cenu za metr čtvereční, či 

kategorii v jedné aplikaci. Díky elektronizaci dat katastru nemovitostí není nutné nové údaje 

přepisovat, neboť se aktualizují automaticky. Pověřený pracovník obce pak může přidávat vlastní údaje 

pro přehlednou evidenci. Katastrální data jsou udržována v aktuálním stavu a jsou zobrazována v 

kontextu s technickými či plánovacími mapovými vrstvami a dalšími záznamy obce. Obecní vlastnictví 

je nepřehledně spleteno se soukromým, a proto je vhodná transparentní výměna informací o držení 

pozemků. 

 

Zásadní a na první pohled hodnotnou kvalitou života v obcích je stav zeleně. Multispektrálním 

leteckým snímkováním může být v obci jednoduše a plošně zjištěn zdravotní stav jednotlivých 

stromů i jejich skupin například v lese. Doplňkově pro účely samostatných informačních karet může 

být proveden podrobný dendrologický průzkum u konkrétních stromů. Vymezené a kategorizované 

bývají i ostatní zelené plochy. Ke všem těmto prvkům je pak zřízen online editovatelný pasport, kde je 

stanoven termín a potřeba údržby, podrobné informace o velikosti, stáří, zdravotním stavu nebo 

stabilitě, fotodokumentace, plán budoucího nakládání atp. Při údržbě zeleně se pracovníkům exportuje 

konkrétní sada o potřebné péči o zeleň. Pro občany je evidentní zájem obce o bezprostředně 

obklopující zeleň, který mohou rozšířit o své podněty, především formou rozšíření výsadby, anebo 

potřeb úpravy stávajícího osazení. Tento nástroj také významně předchází tragickým nehodám pádu 

stromu či jeho částí na veřejností užívané plochy, případně je alespoň vyviňujícím důkazem. 

 

Topotéka 

Speciální aplikace, která může fungovat na webu i v telefonu, je tzv. topotéka. Jedná se o mapové 

rozhraní založené na ukládání historických, ale i aktuálních fotek vázaných s konkrétním místem obce. 

Vytváří se tím tak unikátní a sdílená paměť obce, odlišitelná na jednotlivé domy, náves, úřad nebo 

kulturní dům, a to vše vždy na přesně určeném místě časové osy. Jsou tak uchovány tradiční místní 

kroje, zvyky, události, architektura, ale i jednotlivé osobnosti v přesném časoprostorovém bodě. 
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Do topotéky se mohou registrovat jednotlivé obce nebo části měst a další zájmové spolky. Každá 

fotografie je s popisem uložena na web v digitálním formátu, časově určena a zařazena na mapu obce 

podle místa, odkud pochází nebo co zobrazuje. Většina činností spojených s topotékou je bezplatných 

a vyžaduje aktivní participaci veřejnosti. K tomu jsou potřeba některé propagační aktivity a především 

péče o průběžnou a dlouhodobou udržitelnost. Aplikace může fungovat zcela nezávisle na obci. 

 

 
 

5.6 Další nástroje 

 

Všechny dosud zmíněné nástroje komunikace mezi obcí a občany se různě prolínají napříč 

definovanými kategoriemi, protože digitální a internetový prostor je právě na vzájemném propojování 

založen. Právě možnost tohoto snadného využívání dílčích výhod více nástrojů je předpokladem pro 

správné fungování a zlepšení sledované komunikace. Níže uvedené nástroje jsou převážně 

doplňkovými, na nichž samotná komunikace nemůže být založena. Výjimkou a opakem řečeného, tedy 

naprostým předpokladem pro kvalitní moderní komunikaci je internetová infrastruktura, rychlé 

internetové připojení bez ohledu na velikost obce.  

 

Elektronický zpravodaj 

Ekvivalentem k tištěnému obecnímu zpravodaji je čistě elektronický zpravodaj. Náklad na tisk a 

distribuci obecního zpravodaje jsou enormní a nejsou v souladu s environmentálním trendem 

eliminace odpadu. Oproti tomu elektronický zpravodaj je možné číst v telefonu, na počítači nebo i 

v moderních televizích. Problémem přirozeně zůstává potenciální nedosažitelnost důležitých informací 

tradičně sdělovaných právě v tomto tisku pro některé skupiny občanů. Četba obecního zpravodaje 

může být svého druhu tradiční rituál a prosazení jeho elektronické verze tak objektivně obtížné. 
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Úplné a rychlé nahrazení tištěné za elektronickou formu by v každé obci znamenalo ztrátu některých 

komunikačních partnerů a příjemců informací. Směřování k digitálním formám je nicméně natolik 

jednoznačné, že je pro obec vhodné započít pomalou restrukturalizaci svých komunikačních kanálů. 

Kompromisním řešením, které bude vyhovovat progresivně laděným občanům a zároveň tradičně 

orientovaným příjemcům, je diverzifikace periodika na obě existující možnosti. Úspěšnou praxí je 

potřeba předem avizovaného a aktivního přihlášení se k pokračujícímu bezplatnému odběru tištěného 

obecního zpravodaje. Tím se eliminují občané, kterým dostačuje elektronická verze a zároveň občané, 

kteří nevyžadují zpravodaj žádný. Obec si udrží důležité komunikační kanály, bude rozvíjet ty moderní 

pro digitální budoucnost a ušetří významné finanční prostředky za tisk plošně distribuovaného 

zpravodaje. 

 

Digitální úřední deska 

Digitální úřední desku je třeba odlišovat od elektronické úřední desky. Zatímco druhá je zákonnou 

povinností obce, digitální deska je pouze usnadněním prezentace informací pro obec i občany. 

Technologicky se jedná o digitální informační tabuli, obrazovku v libovolném velikostním formátu. 

Je připojená na internet a umožňuje tak dálkovou správu informací. Jejich aktualizace je tak pro 

zodpovědné pracovníky obce snadná a rychlá. Instalace je možná jako volně stojící, anebo integrovaná 

ve výloze či v objektu. Přináší povinně zveřejňované informace na úřední desce, ale volitelně také další 

informace a aktuality z obce, například obdobné jaké poskytují obecní vývěsky.  
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Obrazovka obecní úřední desky může zobrazovat web obce, harmonogram akcí obce, důležité 

kontakty, mapu obce, reklamu na obchody či živnostníky. Naviguje k důležitým institucím, spolkům 

nebo turistickým cílům. Zobrazuje doprovodné fotografie, videa, online vysílání nebo 3D virtuální 

prohlídky. Zařízení může sloužit jako wi-fi hot spot, tedy vysílač signálu internetového připojení, anebo 

jako nabíjecí stojan. Může být plně interaktivní a umožňovat komunikaci s uživatelem prostřednictvím 

dotykového displeje. Pro neslyšící je také možné zajistit automatické přehrávání mluveného slova.  

 

V případě minimalistických potřeb směrem k cestovnímu ruchu může interaktivní digitální úřední 

deska také nahrazovat turistické informační centrum. 

 

Chytré zastávky 

Multifunkční tabule umístěné na zastávkách hromadné dopravy mohou podporovat různé 

komunikační kanály, avšak jsou primárně konstruované na komunikaci dopravce s cestujícími. 

Umožněno je vyhledávání spojů, aktuální zobrazení zpoždění, ceníky, podmínky dopravy zavazadel a 

další. Až sekundárně je po domluvě s konkrétní obcí možné zapojit základní informace o obci, jenže 

bez potenciálu interakce s občanem a bez flexibilní možnosti obce informace měnit dle aktuálních 

potřeb. 

 

Zařízení na tzv. chytrých zastávkách ale splňuje požadavky nevidomých a slabozrakých, protože zde 

bývá možnost úpravy velikosti písma a provedena funkce hlasového výstupu pro invalidní občany 

ovládaného dálkovým ovladačem. Na zastávkách bývá zřízen wi-fi hot spot pro krátkodobé internetové 

připojení cestujících. Obdobně jako u digitální úřední desky zde mohou být zřízeny zásuvky pro nabíjení 

elektrokol a USB porty pro nabíjení mobilů a tabletů. 

 

Vzdělávání 

Zajímavou komunikační příležitost pro obec a její občany přináší potenciál vzdělávacích materiálů. Je 

oboustranně výhodné, když jsou občané průběžně a neinvazivně vzděláváni v důležitých tématech 

aktuální doby. Přispět v této problematice může i obec, jakožto tradiční a důvěryhodný partner pro 

dospělé občany. Kromě již běžných hlášení o podezřelém domovním prodejci nebo boje za 

matematickou gramotnost se obec zveřejňováním a poskytováním relevantních materiálů může 

zasadit i o podporu vzdělanosti. 

 

Obec elektronicky zprostředkovává vzdělávací materiály, kterými nemusí být jen texty, ale i výuková 

videa, tutoriály, návody nebo e-learningové kurzy a kvízy. Taková činnost podporuje informovanost 

občanů o problematice, která jim je vlastní, ale i v tématech, kterým by se bez inspirace obcí 

nevěnovali. Aktuálně atraktivními je problematika kyberbezpečnosti nebo sociálních sítí; z těch 

tradičních například třídění odpadu, správné kompostování; obecné poradenství v legislativních 

otázkách nebo v rámci podpory provozování spolků. 
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Chatbot 

Variantou k prezentaci informací o obci a 

elektronické konverzaci je kombinace obého – 

systém, který automaticky odpovídá na dotaz 

položený občanem a umožňuje vyhledání 

informace z databáze odpovědí nebo i veřejných 

zdrojů, především na webu obce. Jedná se o 

program nastavený na nejběžnější dotazy, který 

umí tolerovat odlišnosti v individuálně 

pokládaných dotazech. Taková umělá inteligence 

je však teprve v zárodku a není dosud technologicky 

možné odpověďmi automatu plně nahradit 

variabilní uvažování a odpovědi fyzické osoby. 

 

Chatovací robot (tzv. chatbot) odpovídá na 

jednoduché otázky typu otevírací doby, kontaktů, 

termínů, navigace na řešení konkrétní životní 

události, poskytuje seznam potřebných příloh k 

žádostem a další technické parametry dotazů. 

Z jednoduchého dotazu umí rozeznat téma a obor 

pomocí klíčových slov a naučených odpovědí, nebo 

sám nabízí rozklikávatelný strom vedoucí k možnostem odpovědi. Se složitějšími dotazy si však 

neporadí a dožaduje se jiné formulace dotazu. Efektivní může být pomoc chatbota také při asistenci u 

vyplňování různých formulářů obce. V tomto druhu komunikace je značný potenciál, který by umožnil 

automatizaci často se opakujících dotazů. Zaměstnanci obce by tak mohli řešit kvalifikovanější úkony, 

než právě vypořádávání takových dotazů. Nevyřešena je také právní otázka odpovědnosti za možnou 

chybnou odpověď chatbota. 

 

Vysokorychlostní internet 

Za vysokorychlostní internet lze považovat internetové připojení o rychlosti alespoň 30 Mbit/s. 

Napojení obce na síť s takovou rychlostí se stalo standardem a technologickým předpokladem pro 

fungování firem, ale navýšením podílu home-officů a nárokům tzv. internetu věcí (IoT) už i běžnou 

potřebou domácností. Veškeré digitální nástroje, které obec a její občané používají, jsou na kvalitě 

připojení závislé. Komunikace tak není pouze o zavedení nástrojů, ale i o péči o infrastrukturu, díky 

níž budou moci být tyto nástroje využívány a budou fungovat. Součástí komunikační strategie obce 

tedy nutně musí být i zajištění nejlepšího možného internetového připojení. 

 

Vysokorychlostní internet má být v dohledné době dostupný v téměř každé domácnosti. Kam 

nepovede kabel, bude využito LTE, síť WTTx/PtP nebo 5G. Rozvoj vysokorychlostního internetu 

v obcích je však zejména otázkou vybudování dostatečně husté optické datové sítě. 
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Optická síť má výhodu v univerzálnosti a nízkých provozních nákladech. Dá se použít jak pro připojení 

koncového zákazníka (takzvané FTTH - Fiber To The Home), tak i další sítě poskytovatelů datových 

služeb - například předsunutý DSLAM do místní VDSL připojení, LTE buňku pro mobilní data, nebo třeba 

domovní síť po koaxiálních anténních kabelech. 

 

Tam, kde není ekonomicky či fyzicky možné vybudovat optickou přípojku a vedou tam telefonní kabely, 

mohou být k připojení i nadále využity. Zvýšení rychlostí se zde dosahuje zejména budováním 

takzvaných předsunutých DSLAMů, což jsou malé koncové ústředny, které operátoři (v ČR CETIN) 

budují co nejblíže zákazníkům v dané oblasti. Daří se tak zkrátit délku problematického telefonního 

vedení. Další zrychlení přináší přechod na nové standardy VDSL2 a VDSL3 a v některých lokalitách i 

rychlejší G.fast (i když ten jen na velmi krátké vzdálenosti).  

 

Další způsoby, jak k co nejširší skupině občanů dostat vysokorychlostní internet, je možnost 

bezdrátového připojení. Pro takové řešení mají operátoři název fixed wireless, tedy pevný bezdrát. V 

ČR mají dvě podoby. Tím prvním je běžná LTE síť, do která se může zákazník připojit pomocí 

přístupového bodu (typicky LTE/wi-fi router) a kterou může na dané adrese využívat. Zpravidla s 

omezenou rychlostní přenosu, ale bez omezení objemu přenesených dat. Tato služba je vždy omezena 

na jednu konkrétní domácí adresu (respektive jednu základnovou stanici) a toto omezení se dělá kvůli 

plánování vytížení sítě. Operátor může naplánovat posílení konkrétní základnové stanice nebo lokality 

podle místní potřeby a v místech vysokého vytížení základnových stanic běžným mobilním provozem 

tuto službu nenabídne. 
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Do hustě zabydlených lokalit, kde by se s LTE sítí těžko vystačilo, se čerstvě využívá připojení WTTx. Síť 

budovaná na frekvenci 3,7 GHz je schopná nabídnout vysoké rychlosti velkému množství lidí. Zákazníci 

potřebují speciální přijímač (WTTx router) a protože vlny v pásmu 3,7 GHz neprocházejí dobře pevnými 

překážkami, tak i externí anténu. Jde o pevný bezdrátový okruh, který umožňuje poskytovat služby v 

garantovaném rádiovém pásmu a poskytovat tak zákazníkům nejvyšší možnou kvalitu. Kromě WTTx 

jsou používány také technologie FWA a PtP (Point to Point). Všechny tyto varianty konektivity jsou se 

zaručenými parametry rychlosti, zpoždění a dostupnosti. Rozdíl je pouze technický – vysílač FWA 

technologie slouží více zákazníkům, WTTx a PtP technologie je určená pro jednoho zákazníka. Výběr 

technologie ale nemá vliv na kvalitu služby. 

 

Postačit by v budoucnu mohlo řešení mobilním internetem 5G (5. generace bezdrátových systémů). 

Jedná se o telekomunikační standard mobilní sítě, který technicky navazuje na standard 4G. Hlavním 

přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové 

rychlosti a podstatné snížení doby odezvy oproti standardu 4G, což má kromě obsloužení více zařízení 

a zákazníků také umožnit využívání nových technologií. Nový standard má umožnit zvýšení 

teoretické přenosové rychlosti až na 20 Gbit/s a snížení odezvy řádově na jednotky milisekund. Signál 

je však dostupný zatím pouze v testovacích režimech na území vybraných měst. 
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