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STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 
 

Strategické řízení se dá charakterizovat jako dlouhodobý plán: "Co 
chci dokázat v budoucnosti". Může se také charakterizovat jako "jasná před-
stava, jak porazit konkurenci v dlouhodobé perspektivě". Časový rozměr přitom 
může být různý. Pro jednu organizaci může být strategie záležitostí na pár týd-
nů, zatímco jiná plánuje s výhledem na pět let. To se týká i činností nebo oddě-
lení organizace. Každá činnost může mít jinou strategii, ale s tím, že vychází 
z ústřední strategie organizace. 

 Strategii můžeme krátce definovat jako metodu konkurence nebo jako 
prostředek dosažení žádoucího výsledku. Podrobnější obecná definice pak ří-
ká, že strategie zahrnuje určení účelu a poslání (vize) organizace, jejich zá-
kladních dlouhodobých cílů, určení směrů rozvoje a alokaci zdrojů potřebných 
pro dosažení vytyčených cílů. 

 Strategické řízení je soubor manažerských rozhodnutí a postupů, které 
určují dlouhodobý výkon organizace. Zahrnuje formulaci, implementaci a hod-
nocení strategického plánu. 

Strategický plán organizace je systematický přehled odpovědí vedení na 
tři základní otázky: 

Co budeme dělat a pro koho to budeme dělat? 

Jakých cílů chceme dosáhnout? 

Jak budeme řídit činnosti SVČ, abychom dosáhli zvolených cílů a to co 
nejefektivnější cestou?     

 

 Strategie přeměňuje poslání a cíle ve výsledky. Strategie začíná po-
znáním  trhu - kdo je naším zákazníkem, kdo by měl být naším zákazníkem, 
kdo by mohl být naším zákazníkem. Efektivní organizace rovněž potřebuje stra-
tegii vedoucí ke zkvalitňování její činnosti a k inovaci. 

 

Strategické řízení se skládá z několika klíčových částí. Tyto komponenty 
jsou vzájemně propojeny a poskytují manažerům systematickou metodu pro 
formulování, výběr a implementaci strategií: 
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

 

POSLÁNÍ: Proč existujeme 

 
Definování klientů (zákazníků) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obraz aktuální situace 

 
 

Výběr strategie 

 
 

VIZE: Co chceme    
 
 
 

Bloky cílů 
 
 
 

STRATEGICKÉ CÍLE 

     
 

TAKTICKÉ CÍLE 
 
 
 

OPERATIVNÍ CÍLE 

 
 

Monitorování a vyhodnocení 
Co jsme udělali a jak? 

EXTERNÍ ANALÝZA 
Co smíme dělat 

Příležitosti Ohrožení 

INTERNÍ ANALÝZA 
Co jsme schopni dělat 

Silné stránky Slabé stránky 

STRATEGICKÁ ANALÝZA 

STEP analýza Bostonská matice 



 

„Dokážu to?“  Úspěšný ředitel Strategické řízení  
3 

 

POSLÁNÍ 

 
 Poslání vymezuje stručnou a výstižnou formou vyjádřený základní smysl 
existence organizace.  Mělo by odpovědět na otázky, jaký společenský problém   
chce  organizace   řešit  a  jakými prostředky bude postupovat. 
 Definice poslání  musí mít provozně   technické  zaměření, jinak je pou-
hým heslem vyjadřujícím dobré úmysly. Musí se zaměřit na to, proč SVČ exis-
tuje, jakou uspokojuje potřebu, co se   skutečně   snaží  vykonávat,   aby  každý 
její příslušník měl jasno v tom, jak jeho činnost konkrétně přispívá k dosažení 
cílů organizace.   
 Poslání určuje základní směr nebo směry působení SVČ. Vymezuje 
služby, jež bude poskytovat, cílové skupiny, na které bude působit, a někdy i to, 
jak bude spravovat své záležitosti. Vyhlášení může mít různé formy. Může být 
krátké nebo dlouhé, vyjádřené různými způsoby. 

Příklad: 
Naším posláním je dlouhodobě flexibilně uspokojovat potřeby zákazníků (dětí, 
mládeže…) z oboru služeb (nabídky) ve volném čase ve Středočeském kraji a 
řešit ty problémy, které společnost (úřady, vláda…) považuje za problematické. 
 
 Krátké a srozumitelné sdělení je klíčem k lidem, kteří nás zajímají a kte-
ré bychom chtěli motivovat k tomu, abychom my zajímali je. 
 
Příklad: 

… vytvořit nejbáječnější místo na světě. 
- Disneyland 

  
 Například  poslání středisek  pro volný  čas dětí  a mládeže vymezovala 

vyhláška č. 432/92 Sb.*) takovým suchým administrativním způsobem,  ale 
umožňuje  definovat  každému  SVČ jeho  roli podle svých představ. Je proto 
nutné,  aby každé SVČ si formulovalo své osobité a pro svou činnost vhodné 
poslání. 
 I když  se  to  zdá  zprvu  triviální,  jde o složitý úkol. Vytvořit formulaci, 
která by zaujala, byla srozumitelná i laikům a plně vystihovala organizaci, bývá  
úkol pro tým pracovníků často na  velmi  dlouho. 

Některá  SVČ  vidí  své  poslání  v  rozšiřování nabídky pro nejširší ve-
řejnost,   jiné  v   realizaci  soutěží  vyhlašovaných  MŠMT,  další   například v  
metodické pomoci jiným subjektům.  Jsou SVČ, která jdou mimo rámec vyhláš-
ky a  vidí své poslání v  boji proti kriminalitě, drogám a dalším negativním   čin-
nostem,  v  ovlivňování  veřejného   mínění   v určitém směru, v působení jako 
informační centrum atd.  Jsou ale  SVČ, která  vidí své poslání pouze  v exis-
tenci střediska jako takového, nebo  v získávání finančních prostředků či v  za-
městnání několika osob  a udržení "jakéhokoli"  chodu SVČ bez jakékoli kon-
cepce. 
  
 
 

*)   Středisko  uskutečňuje   výchovně  -   vzdělávací,  případně rekreační čin-
nost  pro děti,  mládež,  případně  jejich  rodiče a další dospělé  zájemce (dále 
jen  "účastníci") v jejich  volném čase  pravidelnou  zájmovou   činností,  příleži-
tostnou  zájmovou činností,    prázdninovou   činností,    individuální   prací,   
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soutěžemi  a   přehlídkami a  nabídkou spontánních aktivit, a  to během celého 
roku. 
 
Poslání  musí prolínat  veškerou činností  organizace. Musí s ním být sezná-
meni a ztotožněni všichni pracovníci organizace. Musí být   
v činnosti vidět, v koncepci, v jednání  se zákazníky, ve vystupování každého 
jednotlivce, v public relations organizace. 
 Jedním  z  úkolů  pracovníků SVČ  je  jednat s nejrůznějšími činovníky, 
podnikateli,   úředníky    a   dalšími   zástupci nejrůznějších  organizací,  ať už o   
jakékoli  formě  vzájemné spolupráce, o sponzorství, o  společných aktivitách 
apod. 
 Dříve   než  se   tito   pracovníci   vydají  na   takovéto  jednání  (třeba o 
sponzorství), měli by mít naprosto jasno v otázkách, kdo je jejich organizace, o 
co usiluje, jakými prostředky toho chce dosáhnout a na co konkrétně podporu 
žádají. Není nic trapnějšího, než když nedovede pracovník SVČ potencionál-
nímu dárci vysvětlit, co vlastně jeho SVČ dělá a na co peníze použije. 
 Poslání není dané jednou navždy. Naopak se neustále vyvíjí a mění. Je 
třeba se znovu a znovu zamýšlet nad posláním organizace, nad  tím,   zda není  
nutné   je  změnit,  protože   se  změnilo demografické  složení společnosti.  
Bude na místě vzdát  se těch aktivit,  které nemají  žádné výsledky,  protože 
stanovených cílů již  bylo  dosaženo,  a  jen  ubírají  zdroje na  úkor užitečných 
aktivit. 
Formulace poslání by měla zahrnovat: 

– sféru působnosti a funkce – kde je služba poskytována, jakého typu, komu 
– role a status – jaké je postavení organizace či zařízení, musí být zřejmé, že 

jde o volnočasovou organizaci (organizaci zájmového vzdělávání) 
– přínos pro společnost – kdo se na chodu zařízení podílí a kdo z něj má užitek 
– strategická odpovědnost v dané oblasti – o co svým působením usiluje. 
 

Poslání jako základ pro formulace záměrů, cílů apod. se musí vyznačo-
vat dlouhodobým trváním. Poslání může být velmi stručné a do značné míry 
obecné. Optimální úroveň obecnosti je taková, která ještě dovolí veřejnosti, 
uživatelům i pracovníkům pochopit specifický přínos služby a současně obsáh-
nout různé varianty, jak poslání naplňovat v měnících se společenských pod-
mínkách. 
 
VIZE 

Vize (nebo strategická vize) je relativně jasná a konkrétní představa bu-
doucího stavu, která motivuje své nositele k nadstandardním výkonům.  Popi-
suje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje 
hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná 
rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cí-
lů. Může být také definována velice obecně.   

Obvykle pochází od strategického vedení, které ji tvořilo v průběhu exis-
tence organizace. Vedení organizace, které chce svou vizi realizovat, ji musí 
komunikovat a přenášet na své kolegy. Ti s ní musí být maximálně ztotožněni a 
jít za ní. 

Vymezení vize organizace je pro manažery počáteční bod v jejich úsilí o 
formulování strategického plánu. Co všechno by tedy měla dobře formulovaná 
vize obsahovat? 

 Zaměřuje se na potřeby dětí a mládeže, společnosti (zákazníka) 
 Musí být natolik jasná, aby vedla k akci  
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 Její součástí je definice předmětu činnosti 
 Určuje žádoucí způsob řízení organizační politiky 
 
HODNOTY ORGANIZACE 

Hodnoty organizace jsou zásady, které organizace přijala za vlastní a respektu-
jí je všichni pracovníci organizace (interní, externí, dobrovolníci); tvoří mantinely 
její činnosti a pomáhají při rozhodování v nerozhodných situacích 

 

ANALÝZA SWOT 

Úspěšné strategické plánování vyžaduje, aby vedení SVČ mělo odpovídající a 
kompletní znalost okolního prostředí a interních možností SVČ. Tato znalost 
musí předcházet výběru strategie vedení organizace.  Jednou z technik pozná-
ní organizačního prostředí a vnitřních možností SVČ je analýza SWOT. 
 
SWOT je zkratkou anglických slov Strenghs (přednosti - silné stránky), 
Weaknesses (nedostatky - slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 
(hrozby), přičemž se jedná o přednosti a nedostatky organizačních interních 
kapacit a o příležitosti a hrozby v organizačním vnějším prostředí. 
 
Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 
úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hro-
zeb. 
 
Silné stránky jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat 
převahu nad konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj ne-
bo schopnost, která umožňuje škole získat konkurenční výhodu na trhu. Přístup 
ke kvalitnějším materiálům, kvalitní pedagogové, propracovaný fundraising, sil-
ný image, nebo vysoce kvalitní management SVČ – to všechno jsou silné 
stránky (přednosti), kterými může organizace předstihnout konkurenty. 
 
Slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší orga-
nizační výkonnosti. Nedostatkem může být absence nezbytných zdrojů nebo 
schopností. Manažeři s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, neschop-
nost získat potřebné finanční zázemí, špatní pracovníci, ubohý image, zastara-
lé vybavení nebo špatně umístěné budovy mohou být slabé stánky (nedostat-
ky) organizace. 
 
Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příz-
nivé současným nebo potencionálním výstupům školy. Příznivé podmínky mo-
hou obsahovat zavedení nových trendů, změny v zákonech, které zvýší konku-
renceschopnost SVČ, rostoucí počet účastníků na akcích, uvedení nových po-
můcek, které může SVČ efektivněji využívat k činnosti, zlepšené vztahy s úřady 
atd. Příležitosti by neměly být posuzovány pouze ve světle současných podmí-
nek, ale spíše z hlediska dlouhodobých efektů organizačních aktivit. 
 
Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepřízni-
vé organizačním současným nebo budoucím výstupům. Nepříznivé podmínky 
mohou obsahovat zřízení nové volnočasové instituce, rozvoj zájmové činnosti 
na školách, pokles počtu žáků, odchod kvalitních pedagogů za lepším výděl-
kem, nižší rozpočet, změna legislativních nařízení, které ztíží schopnost rozvo-
je SVČ.  
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POUŽITÁ METODA: 

Brainstorming 

Podstata metody brainstormingu je založena na tvůrčí kolektivní spolupráci a 
myšlení. Vychází se z poznatku, že čím více námětů, myšlenek a nápadů je při 
řešení neznámého problému k dispozici, tím větší je pravděpodobnost, že ře-
šení bude nalezeno za nejpřijatelnějších podmínek. Velkou předností této me-
tody je, že dovede v procesu skupinové práce uvolnit psychické a sociální zá-
brany a prorazit myšlenkové bariéry.  V neformálním prostředí a ve skupině, 
která není svázána pracovní hierarchií, je vytvořen prostor pro přirozený projev 
každého člena týmu. Náročné modelové situace pak dají vyniknout přednos-
tem, ale i slabinám každého zúčastněného.  

 
Pravidla: 

 zákaz kritiky 

 uvolnění fantazie 

 vzájemná inspirace 

 co největší množství 

 rovnost účastníků 

 
Průběh 

 Seznámení s pravidly brainstormingu 

 Seznámení s problémem a diskuse k zadání 

 Rozcvička: Na co všechno se dá použít formulář týdenní plán*) 

 Vlastní brainstormingová diskuse 

Téma:  

 Zápis formou myšlenkové mapy  

 Vyhodnocovací techniky: 
body,  
kartičky,  
mřížka dopadu a uskutečnitelnosti, 
výběr dle názorů odborníků  

 Zápis 
 

 

 

 
*) Před samotným brainstormingem může proběhnout tzv. brainstormingová 

rozcvička, která spočívá v tom, že všichni účastníci vymýšlejí, na co všechno 
se dá použít formulář týdenní plán.  
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VYHODNOCOVACÍ FÁZE 
 

Vedení SVČ by nemělo skončit jen seznamem přípežitostí a hrozeb 
v uvedených oblastech. Tento strukturovaný přístup by měl výrazně přispět 
k formulaci budoucí strategie. Proto by po při praktické aplikaci měli učinit 
následující kroky: 

 Identifikovat současnou strategii . Ne však tu, která je vyjádřená 
v materiálech organizace. Ta bývý často odlišká od skutečně 
realizované strategie na vedení si to neuvědomuje. 

 Identifikovat klíčové změny v okolním prostředí organizace. Měli by se 
shodnout na maximálně pěti až sedmi těchto vlivech. 

 Posoudit jednotlivé silné stránky  a slabé stránky SVČ, ale i příležitosti a 
hrozby ve světle kritických faktorů úspěšnosti. 

Mřížka dopadu a uskutečnitelnosti 

Po vlastní brainstormingové diskusi má organizace mnoho námětů, projektů, 
faktorů…, se kterými je třeba dále pracovat ve vyhodnocovací fázi. K tomu 
může sloužit mřížka dopadu a uskutečnitelnosti: 

Zde účastníci vyhodnocovací fáze  probírají jeden faktor po druhém a po vzá-
jemném konsensu zařazují jednotlivé faktory do předem připravené mřížky. 

Pro lepší vyhodnotitelnost a přehlednost je dobré pro silné stránky, slabé strán-
ky organizace, vnější příležitosti a hrozby použít jinou mřížku dopadu a usku-
tečnitelnosti. 

 
Mřížka dopadu a uskutečnitelnosti 
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 Malá Střední Vysoká 

 
 
 
 
 

Dopad 

Uskutečnitelnost 
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Dopad:  
Pravděpodobný vliv daného faktoru na úspěch SVČ (oboru) jako celku. 
 
Uskutečnitelnost:  

Připravenost organizace realizovat určitý faktor – finanční zázemí, lidské a ma-
teriální zdroje…   

 

Po dokončení analýzy SWOT je vedení SVČ schopno posoudit stávající pozici 
organizace a provést zásahy, které lépe připraví organizaci na budoucnost. 
Členové vedení mohou  porovnat externí příležitosti a hrozby s interními před-
nostmi a nedostatky. Ke znázornění výsledku mohou být použity následující 
čtyři kvadranty.   

 
 

Početné vnější příležitosti 

KVANDRANT II KVANDRANT I 

KVANDRANT III 
KVANDRANT IV 

Převládající vnější hrozby 

(podle R.J.Aldaga, T.M.Stearse, 1987) 

 
Kvadrant I je charakteristický tím, že se zde externí příležitosti snoubí 
s interními silnými stránkami. 

Kvadrant II je výsledkem neschopnosti využít externí příležitosti pro organizační 

nedostatky. Vedení organizace si uvědomuje existenci příležitostí, ale není 
schopno ji využít pro nedostatek nezbytných dovedností nebo zdrojů. 

Kvadrant III zachycuje situaci, kdy externí hrozba je schopna ohrozit existenci 
organizace tím, že využije jejich interních slabých stránek. 

Kvadrant IV reprezentuje situaci, ve které externí hrozba může poškodit silnou 
stránku organizace.
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PLÁNOVÁNÍ JAKO MANAŽERSKÁ FUNKCE 

Plánování představuje takové aktivity, které jsou zaměřeny na určování cí-
lů a stanovení postupů, jak těchto cílů dosáhnout. Plánovací proces, ve kte-
rém klíčovou úlohu sehrávají manažeři, je třeba chápat jako  cílově orientova-
ný rozhodovací proces, který představuje volbu z variant budoucích záměrů a 

volbu z variant cest, jimiž těchto záměrů chceme dosáhnout.  
  Výsledkem plánovací funkce je plán. Z každého plánu by měly být zřejmé dvě 
skutečnosti: 
- čeho chceme dosáhnout 
- jak toho chceme dosáhnout 
 
  Efektivnost plánů závisí na tom, zda byly vytýčeny náročné, ale přitom realis-
tické cíle, zda byly určeny cesty pro jejich dosažení a jaký je vztah mezi cíli a 
předpoklady (postupy, podmínkami, zdroji) pro jejich dosažení.  

 

Cíle 

Jestliže nevíte, proč něco děláte, nemůžete počítat s tím, že se vám 
podaří něčeho dosáhnout. Bez jasně stanoveného cíle se pravděpodobně ocit-
nete někde jinde, než byste si přáli. Vědět, co chcete, mít dobře definované 
dlouhodobé cíle, je klíčem k vaším životním snům. 

Dobře stanovené cíle vám umožní efektivně zaměřit váš postup, poskytnou 
vám časový rámec pro plánování, pomohou motivovat vás i ostatní. 

Cíle mohou být více druhů: ty, které vyjadřují všeobecný cíl nebo účel orga-
nizace, ty, které určují dlouhodobé, strategické cíle, i krátkodobé operativní cíle. 
Cíle mají stejně tak i odlišné charakteristiky pro jednotlivé úrovně řízení. 

  

 
Strategické cíle 

Strategické cíle mohou mít několik podob. Jsou to cíle  pro celou organiza-
ci, které jsou vyjadřovány v číselných  termínech, jako jsou počty účastníků 
(podíl na trhu), plánovaný příjem, zvýšení produktivity apod. Strategické cíle 
jsou dlouhodobé (cca 3 – 5let). 

SVČ může využívat i nefinanční cíle, jako je úroveň vybavenosti, zvýšení 
vědomosti a znalosti klientů SVČ apod. 

Tyto strategické cíle jsou zpravidla měřitelné: 

Příklad: 

a) Vytvořit  ve městě síť poboček SVČ ve všech částech města, tak, aby  
byla dostupná všem dětem a mládeži. 

b) Každoročně zvyšovat počty účastníků nepravidelné zájmové činnosti o 
10% 

c) Zvýšit poměr financování organizace z vlastní činnosti na 80% 

d) Vybudovat síť sponzorů, podporujících  finančně i materielně naši čin-
nost ze 30% 

e) Vytvořit tým plně kvalifikovaných pracovníků SVČ. 
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Strategické cíle mohou být také formálně stanovené cíle, za které odpoví-
dá vedení organizace. Jsou abstraktní a těžko měřitelné. Mají formu hesel, ur-
čených členům organizace i veřejnosti. Objevují se v oficiálních materiálech - 
výročních zprávách i reklamních brožurkách.  

a) Mládež přes hranice 

b) Rozšířit aktivity i do okolních obcí. 

c) Zajištění stálých donátorů 

d) Budovat image profesionálního týmu 

e) Získávat prostředky z projektů 

f) Zvýšení počtu výchovných pracovníků 

 

 
Bloky cílů 

Někdy bývá složité po vizi definovat okamžitě strategické cíle. Proto je 
vhodné pro přehlednost rozčlenit je do tzv. bloků cílů. Tyto bloky mohou být 
rozčleněny podle několika hledisek. První může být rozdělení podle oddělení 
SVČ, kdy pro každé oddělení se definují samostatné strategické cíle. 

Druhou možností je rozčlenit bloky cílů podle trhu, produktů a služeb SVČ, 
lidských zdrojů, finančních ukazatelů, procesů… 

Příklady 

 Řízení organizace/oddělení    

 Výchovně vzdělávací proces     

 Práce s lidmi      

 Tvorba týmu      

 Marketing      

 Public relations      

 Fundraising  

 Ekonomika, legislativa 

 
 
Taktické cíle 

Cíle taktické jsou odvozeny ze strategických cílů. Jsou v kompetenci zá-
stupců ředitelů, vedoucích poboček, vedoucích oddělení a vedoucích projektů. 
Jsou více konkrétní než strategické cíle. Platí zhruba pro období jednoho roku, 
pak bývají často upravovány a přizpůsobovány změněným podmínkám. 
Příklad: 

Počet zájmových útvarů na jednoho pedagogického pracovníka 
Cíl: Dostat výkony na tuto úroveň:  

Počet zájmových útvarů: 118 
Počet účastníků: 1351 účastníků 

 Každoročně zvyšovat počty účastníků v ZÚ o 5% 
Taktický plán řídí činnosti všech pracovníků, a proto musí obsahovat výko-

nové cíle pro každou organizační složku (pobočku, oddělení, projekt). Přeměna 
strategického plánu na taktický není mechanické jednání a vyžaduje kvalitní 
obsah činnosti. Špatně vytvořený taktický plán může být i škodlivý. 
 
Podmínky kvalitního taktického plánu 

 Ne příliš velký počet operativních cílů 

 Rozpracování operativních cílů do dílčích cílů 

 Měřitelnost a kvantifikace cílů 
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Operativní cíle 
Operativní jsou termínované úkoly (kroky) s jasnou zodpovědností, které 

vycházejí z taktických cílů. Jsou konkrétní a měřitelné. Odpovídají za ně nižší 
vedoucí a řadoví pracovníci. Operativní cíle určují, jak a kdy mají být úkoly za-
bezpečeny. Jsou krátkodobé, stanovují se na dobu týdnů a měsíců. 

 
 
SMART 

Při ukládání úkolů je třeba dbát jistých parametrů, které jsou vystiženy an-
glickou zkratkou „SMART„ (hladký, průrazný). Jednotlivá písmena tohoto akro-
nymu vyjadřují atributy stanoveného úkolu:  

S - specifický (v množství, kvalitě a čase) 
M - měřitelný  (má jednotku měření) 
A - akceptovatelný (je pracovníky přijímaný) 
R - reálný (je dosažitelný) 
T – termínovaný (je možno sledovat jeho postupné plnění) 
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Rozpracování vybraného cíle 

Strategické cíle mohou být rozpracovány do následujícího rámce, což je 
velmi přehledný a ucelený systém rozpracování cíle, které reflektuje metodu 
SMART. 

 
Specifické kroky Měřitelné ukazatele 

úspěchu 

Zdroje a prostředky  

pro ověření 
Předpoklady 
(rizika) 

SS
TT

RR
AA

TT
EE

GG
II CC

KK
ÉÉ

  CC
ÍÍ LL

EE
 

Jaký je celkový 
dlouhodobý (stra-
tegický) cíl? 

 

 

 

Jaké jsou klíčové 
ukazatele vztahující 
se k celkovému cíli? 

Jak poznám, že cíl 
byl splněn. 

 

 

Jaké jsou zdroje 
informací pro měři-
telné ukazatele? 

Jak doložím, že cíl 
splněn dle naplá-
novaných kritérií. 

 

 

Střednědobé cíle: 

  Specifické kroky Měřitelné ukazatele 
úspěchu 

Zdroje a prostředky  

pro ověření 
Předpoklady 
(rizika) 

OO
PP

EE
RR

AA
TT

II VV
NN

ÍÍ   
CC

ÍÍ LL
EE

 

Jaké jsou specific-
ké, konkrétní cíle 
nebo výstupy,  kte-
rých se dosáhne? 

 

 

 

Jaké jsou kvantita-
tivní nebo kvalitativ-
ní ukazatele, které 
ukazují zda a do ja-
ké míry budou spe-
cifické cíle dosaže-
ny? 

 

Jaké existují zdroje 
informací nebo ja-
ké informace mo-
hou být  shromáž-
děny? Jaké jsou 
metody nutné k 
získání takových 
informací? 

 

Jaké jsou faktory a 
podmínky, které 
jsou mimo přímou 
kontrolu projektu a 
jsou přitom nutné k 
dosažení těchto cí-
lů? Jaká rizika je 
nutné brát v úva-
hu? 

(převrátit do pozi-
tivna) 

 

 Nejdůležitější kroky Měřitelné ukazatele 
úspěchu 

Termín Zodpovědnost 

DD
ÍÍ LL

ČČ
ÍÍ   
CC

ÍÍ LL
EE

 

Jaké konkrétní 
kroky musí pro-
běhnout, aby byl 
cíl realizován? 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou kvantita-
tivní nebo kvalitativ-
ní ukazatele, které 
ukazují zda a do ja-
ké míry budou spe-
cifické cíle dosaže-
ny? 

 

Dokdy má být krok 
realizován? 

Kdo je za realizaci 
zodpovědný? 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Organizační struktura je  jedním  z   důležitých  faktorů úspěšného řízení 
organizace. Je to mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů 
organizace s cílem efektivního dosahování cílů organizace.   

Měla by být co nejjednodušší a všem lidem v organizaci srozumitelná.   
Organizační struktury jsou vždy spojeny s otázkou rozdělení pravomoci a od-
povědnosti a měly by vycházet z poslání  organizace. Rovněž  by měly  vylučo-
vat   neuspořádanost,    nahrazovat ji pořádkem a vhodně přispívat k rozvoji or-
ganizace. 

Jednoduchá organizační struktura má také stabilizační účinek - vnáší do 
organizace prvek pevnosti a jistoty, aniž však přitom oslabuje schopnost orga-
nizace vnitřně přeskupovat síly a pružně je měnit.  Pro svou jednoduchost, 
upravující jen zásadní vztahy a působnosti, je méně zranitelná změnami  a  tyto 
změny mohou probíhat, aniž se mění základní organizační struktura. 

Činnosti, které na sebe těsně navazují, by měly být spojeny do jedné orga-
nizační jednotky. To také utváří předpoklad pro dobré řešení ekonomické a  zá-
jmové  struktury organizace; daná organizační jednotka může  být  zároveň  
samostatně hospodařící ekonomickou jednotkou se zájmem na  dané službě -  
jeho kvalitě, rozvoji, efektivnosti jeho služeb apod.  Takováto komplexnost poje-
tí a vybavení strukturálních jednotek organizace vytváří předpoklady pro  to, že  
mohou pracovat, řídit se  a rozvíjet značně nezávisle,   což  podstatně  přispívá  
ke  zjednodušení  řízení z vyšších stupňů, a tím ke zjednodušení celé organi-
zační struktury organizace. 

Jednoduchost struktury SVČ neznamená,  že by všechny oddělení musely  
mít shodné  pojetí a symetrické postavení. Rozhodující je vytvářet takové oddě-
lení (jednotky), jež co nejlépe odpovídají úkolu, který mají zvládnout, a to co do 
vybavení a postavení, a popř. i co do formy. 

Žádná organizační struktura není neměnná, neboť zde působí časový fak-
tor.  V  praxi  to  znamená,   že řešení, které je v určitém okamžiku účelné a  
fektivní, může  být po  nějaké době brzdou a vážným problémem. 

Celkový trend směřuje k jednoduchým organizačním formám a  
k tzv. "plochým" organizačním strukturám s nízkým počtem řídících stupňů.  
Doporučují  se malé    a    samostatné   jednotky   dynamického   charakteru s 
pružným systémem řízení. 

Moderní organizace již nemůže být  budována na  tradičních hierarchic-
kých  a centralistických principech, ale směřuje k  růstu specializace a   odpo-
vědnosti   na    nižších   úrovních   řízení,   s   rostoucí    samostatností  v   roz-
hodování  a   s  novými  formami spolupráce. 

Přes mnohé nesporné výhody decentralizace kladou však takové systémy 
zvýšené nároky na řízení. Rozčlenění cílů na nižší složky při zachování celist-
vosti organizace, koordinace činností, motivace jednotlivců, podpory iniciativy  
to všechno  jsou náročné úkoly organizační i sociální. Decentralizace klade 
vyšší nároky na všechny stupně řízení.  Hledání   správné  rovnováhy  mezi au-
toritou a podporou iniciativy jednotlivců je velmi obtížným úkolem a  v praxi se 
často  projevuje střídáním centralizačních a decentralizačních tendencí podle 
měnících se podmínek. 
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Organizační prvky efektivní organizace 

Vedení organizace řídí jednotlivá oddělení SVČ, hlavně na jeho kvalitách, 
uspořádání a vedení závisí prosperita celého SVČ. Smyslem vedení by mělo 
být vytvořit efektivní a účelnou strukturu SVČ a vytvoření odborného týmu pro 
vedení celého SVČ. Aparát vedení je proto nepočetný (ale efektivní) a pokrývá 
jen problematiku, kterou vedení SVČ pro své řízení potřebuje. 

Ve struktuře by neměl chybět sekretariát vedení. Jeho úkolem je zabezpe-
čovat sekretářské práce pro vedení, zabezpečovat chod korespondence, orga-
nizační záležitosti, právní služby, styk ze zřizovatelem, zákazníky…  

Důležitým útvarem vedení je také personální útvar, jeho náplní je vyhledá-
vat a získávat pracovníky a spolupracovníky do SVČ. Jde hlavně o odborné 
pracovníky organizace, navrhuje i odměňování pracovníků organizace. Na sta-
rosti má také vzdělávání organizace. 

Obchodní politiku zabezpečuje útvar marketingu, který se zabývá prodejem 
služeb SVČ, propagací a reklamou činností SVČ, public relations, fundraisin-
gem a informační podporou. 

Ekonomicko-finanční útvar stanovuje ekonomicko-finanční politiku organi-
zace, rozebírá hospodaření jednotlivých částí organizace, zajišťuje účetnictví 
organizace, podílí se na vyhodnocování nových záměrů. Zpracovává různé sta-
tistiky pro vedení a zřizovatele. 
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Typy organizačních struktur 

Existují tři typy organizačních struktur, které se dají aplikovat ve všech ty-
pech organizací. V určitých podmínkách a s určitými lidmi může být výhodnější 
jedna, v jiných podmínkách druhá nebo třetí. 

 

Funkcionální struktura 

Je nejčastěji se vyskytující organizační formou. Jsou pro ni charakteristické 
dva principy – hierarchie a oborovost. 

V čele organizace stojí ředitel, který má k dispozici sekretářku. Jemu jsou 
podřízení vedoucí oddělení, kteří řídí jednotlivé odborné oddělení. Nejvíce od-
dělení je programových – pedagogických. Ostatní úseky mají v organizaci sice 
nezastupitelnou, ale ve své podstatě podpůrnou úlohu, zabezpečují výkon 
sekundární funkce organizace. Pro malé organizace platí, že některé pozice 
mohou být spojeny, kdy všichni dělají všechno – pedagogiku, řízení lidí, public 
relations, fundraising, marketing… 

Efektivita a výkonnost  organizace je však v tom, že pedagogové dělají pe-
dagogiku a k tomu mají připraven veškerý servis, který mu zabezpečuje pod-
půrný úsek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační struktura malých SVČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Organizační struktura větších SVČ 

 

Sekretářka 

Oddělení 1 

Ředitel 

Oddělení 2 Oddělení 3 Účetní Správce  

Sekretářka 

Zástupce řed. pro 

pedagogiku 

Ředitel 

Vedoucí  

vzděláv. úseku 

Vedoucí  

ekonomiky 

Vedoucí  

marketingu 
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Projektová struktura (projektový management) 

V podnikatelské praxi bývá nazývána divizionální. Jednotlivé projekty (divi-
ze) mají velkou samostatnost (mají vlastní účetnictví, personální politiku, fun-
draising…). Každý projekt je svým způsobem stát ve státě. Dá se říci, že 
v tomto případě se jedná o „nejelegantnější“ formu řízení pomocí podnikatel-
ských jednotek. 

Předností projektové struktury je přímé zapojení převážné většiny pracov-
níků do programové oblasti. Propojení „podpůrných“ aktivit s pedagogickými 
vede k větší pružnosti, operativnosti a často i k větší motivaci lidí. Jejich práce 
je pestřejší. Odpovědnost za úspěch projektu je při tomto uspořádání jedno-
značně na vedoucím projektu. Alibistické rozmělňování mezi odborné manaže-
ry je vyloučeno. 

Ekonomický úsek 

Ředitel 

Vedoucí  
projektu II 

Vedoucí  
projektu III 

 

Vedoucí  
projektu IV 

Sekretariát 

Vedoucí  
projektu I 
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Maticová struktura 

Maticová struktura je kombinací funkcionální a projektové struktury. Každý 
pracovník v ní má dva nadřízené – odborného vedoucího a vedoucího projektu. 
Projektové týmy jsou složeny z pracovníků různých úseků. Je normální, že ředi-
tel organizace zastává funkci ředitele – pozici odborného manažera, vedoucího 
projektu a řadového člena týmu v dalších projektech. 

Liniové a specializované (funkční) útvary,  
tzv. „střediska dokonalosti“ (centres of exellence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializované útvary jsou oddělení, jehož členové jsou vysoce specializo-
vaní odborníci (interní i externí) na určitou oblast (pedagogika, ekonomika, fun-
draising, public relations…). Vedoucí funkčního oddělení je odpovědný za ko-
ordinaci ve své odborné oblasti. Zároveň je odpovědný za rentabilitu svého od-
dělení.  

Vedoucí projektů jsou odpovědni za projekty, které řídí. Do svých projekto-
vých týmů si vybírají si vybírají členy ze specializovaných oddělení.  Pracovníci 
jsou do týmu zařazováni do projektových týmů na základě smluv. Vedoucí týmu 
a členové týmu nemusí být pouze interní pracovníci organizace, ale i externí 
odborníci (poradci) na určitou činnost. 

Pracovníci v průsečících jsou zodpovědní za sladění zájmů projektových a 
funkčních manažerů.  

 
Matice odpovědností 

Jasné vymezení pravomocí a zodpovědností subjektů za projektové činnosti je 
další důležitou fází tvorby projektového týmu, ve které zodpovězena otázka 
„KDO?“ a „ZA  CO?“ bude v rámci projektových činností konkrétně zodpovídat. 

 

 
Činnost 

Zodpovídá ………Z 
Spolupracuje ……Sp 
Podílí se …………P 
Schvaluje ………..Sch 

 
        

 
        

 
        

 

Projekt 2 
 

Projekt 1 

Projekt 3 
 

Oddělení 1 Oddělení 2 Oddělení 3 Oddělení 4 Oddělení 5 
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STRATEGIE 

 Strategie se dá charakterizovat jako  dlouhodobý plán: "Co chci dokázat 
v budoucnosti". Může se také charakterizovat jako "jasná představa, jak    po-
razit  konkurenci   v  dlouhodobé perspektivě".  Časový rozměr přitom může být 
různý.  Pro jednu organizaci může být strategie záležitostí na   pár  týdnů,  za-
tímco  jiná  plánuje   s  výhledem  na  pět   let.  To  se   týká i činností nebo od-
dělení organizace. Každá činnost může mít jinou strategii, ale s tím, že vychází 
z ústřední strategie organizace. 
 Strategie může být úspěšná tehdy, když všichni pracovníci organizace 
za ní neochvějně stojí po  celou dobu od začátku až do konce. A zde  velice zá-
leží   na  osobnosti    vedoucího,   na     typu  organizace,   kterou zastupuje, a  
také  na  činnosti,  kterou se zabývají. 
 Strategie  má   své  největší  uplatnění  v   době,  kdy  se organizaci ne-
daří,  nebo  v  době,  kdy zahajuje nové aktivity nebo kdy je třeba svádět boj  o 
zákazníky, a v těchto okamžicích  je nutné vymyslet famózní  strategii. Je nutné 
formulovat představu, jak v dlouhodobé perspektivě hodláte změnit stav věci. 
Formulace musí být dostatečně srozumitelná a průhledná v tom, co je důležité - 
musí  být formulována jednoduše. Je totiž vyjádřením závazku, odhodlání a 
houževnatosti. Je velikou chybou zavázat se k něčemu, co samotným "formulá-
torům" není jasné. Čím jednodušeji se podaří strategii formulovat, tím lépe.  
Všechny  velké  strategie jsou vyjadřovány jednoduchými slogany ("Jdeme na  
to" nebo "Jsme  tu pro Vás" nebo také "Náš zákazník, náš pán"). 
 Strategie přeměňuje poslání a cíle ve výsledky. Strategie začíná pozná-
ním  trhu - kdo je naším zákazníkem, kdo by  měl být naším zákazníkem, kdo  
by mohl  být naším  zákazníkem. Efektivní organizace rovněž potřebuje strate-
gii vedoucí ke zkvalitňování její činnosti a k inovaci. 

Při úspěchu máme tendenci usnout na vavřínech. Přestaneme využívat 
zdrojů. Řekneme si,  to  už   nám  vydrží  do  penze,  což je jedno z pokušení, 
které se nejobtížněji překonává. Z toho plyne, že úspěch nás musí podněcovat  
k dalšímu růstu. To znamená, že nesmíme ztratit schopnost umět  se  přizpů-
sobovat   vývoji.   Dříve nebo později se růst zpomalí a  křivka  vývoje  se  
zploští. I v takové situaci, která se zákonitě čas od času dostaví, musí organi-
zace udržovat  svoji    dynamiku,    pružnost,   vitalitu a neztratit ze zřetele svoji 
vizi. Jinak znehybní. 
 Nejdůležitějším úkolem vedoucího pracovníka je předvídat krizi. Předví-
dat, to je to hlavní, ne ji odstraňovat. Čekat, až krize propukne, to je abdikace. 
 Z toho plyne  naučení:  Nečekat.   Připravovat  se pro systematickou   
inovaci. Stanovit si  cíl ve vyhledávání inovačních příležitostí, a právě vedoucí 
SVČ musí  jít příkladem. Jinak lze jen těžko vytvořit systém, který umožní  
uvolnit zdroje potřebné k přijetí a  realizaci inovačních rozhodnutí  a současně 
udržovat v chodu organizaci, která je sama o sobě předmětem změny. 
 Je potřeba učit  se  vidět  příležitosti. Nepodíváme-li se z okna, nic neu-
vidíme.  Chce to jen otevřít okno a podívat se na svoji organizaci, ve které pra-
cujeme, jiným  pohledem - pohledem zvenčí, bez každodenní zaslepenosti nad 
nedostatky, které bereme jako něco normálního, a hned uvidíme, co je  třeba 
změnit, aby pro nás coby návštěvníky bylo zařízení přitažlivější. 
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Výběr strategií 
Po provedení hodnocení okolního prostředí a interních organizačních činností a 
vytýčení strategických a operativních cílů, kterých má být dosaženo, může začít 
proces výběru strategie. 

 
 
Obecné strategie 
Existují čtyři základní způsoby, jimiž lze nahlížet na strategii organizace: stabili-
zace, expanze, omezení a kombinace předcházejících.  

 
Obecné strategické alternativy 

 Expanze Omezení Stabilizace Kombinace 

Produkty Připojit no-
vé služby 

Nalézt no-
vé užití 

Opustit staré 
produkty 

Utlumit roz-
voj produktů 

Udržet Uskutečnit 
změny, zlepšit 
jakost 

Opustit staré  
a přidat nové 

Trhy Nalézt no-
vá teritoria 

Proniknout 
na trhy 

Opustit cílo-
vé skupiny 

Snížit podíl  
na trhu 

Udržet Chránit podíl 
na trhu  

Opustit staré 
zákazníky, 
současně 
hledat nové 

Funkce Urychlit 
vertikální 
integraci 

Zvýšit ka-
pacitu 

Stát se „za-
jatou organi-
zací“ 

Omezit pří-
pravu vlast-
ních produk-
tů 
(výzkum) 

Udržet Zlepšit efekti-
vitu  

Zvýšit kapaci-
tu a zlepšit 
efektivitu 

 
 (podle L. Jauch – W. Glueck) 



 

„Dokážu to?“  Úspěšný ředitel Strategické řízení 

 

20 

KONTROLA A REALIZACE PROJEKTU 

Kontrolování je třeba chápat jako proces, který probíhá současně 
s realizací projektu. Kontrolní procedury lze chápat jako zjišťování, zda to, co 
bylo uděláno, odpovídá tomu, co bylo požadováno. Sledováním postupu pro-
jektových prací a jejich porovnáváním s plánovaným postupem je možné určit 
disproporce a v případě nutnosti provést úpravy plánu. 
 
Integrovaná projektová kontrola 

Kontrolní procesy umožňují manažerovi projektu průběžně zjišťovat, zda 
lze očekávat, že projekt bude dokončen včas, v požadované kvalitě a v rámci 
daného rozpočtu při využití disponibilních zdrojů. Kontroly času, kvality, nákla-
dů a zdrojů tak vytvářejí složky projektové integrované kontroly ve formě kon-
trolního projektového trianglu. Současně jsou získávány informace potřebné 
pro uplatnění usměrňujících a nápravných opatření. 
 
Kontrolní strategie 

 Vyvážená kontrolní strategie 

 Kontrolní strategie se zaměřením na čas 

 Kontrolní strategie se zaměřením na náklady a zdroje 

 Kontrolní strategie se zaměřením na kvalitu    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co je nutné kontrolovat a vyhodnocovat 

 Dodržování stanovených termínů 

 Kvalitu prováděných prací 

 Dosponibilitu požadovaných zdrojů 

 Skutečné využívání naplánovaných zdrojů 

 Zajištění plánovacích finančních prostředků 

 Skutečné čerpání rozpočtových nákladů 

 Změny předpokladů a jejich zásadní vliv na realizaci projektu 

Termíny 

Zdroje 
Náklady 

Kvalita 

Termíny 

Zdroje 
Náklady 

Kvalita 

Termíny 

Zdroje 
Náklady 

Kvalita 

Termíny 

Zdroje 
Náklady 

Kvalita 
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Závěrečná zpráva 

Závěrečnou zprávu sestavuje manažer projektu a předkládá ji zadavateli pro-
jektu nebo zástupci vedení organizace. Závěrečná zpráva musí obsahovat 
souhrnný přehled výsledků , který poskytuje přehled o celém projektu. 

Závěrečná zprava zpravidla také obsahuje prohlášení, že: 

 Projektové práce jsou ukončeny 

 Nebudou požadovány žádné další finanční prostředky 

 Byl vytvořen speciální fond, ze kterého budou hrazeny zbývající dlužné 
částky 

 Účtárna byla informována o tom, kdo zodpovídá za vyrovnání závazků 

 Všechny zúčastněné osoby znají oficiální údaje o ukončení projektu 

 
 
ROLE ŘEDITELE 
Zde je třeba si jasně vymezit své  poslání ředitele SVČ - jsem člověk, který je 
manažerem, pedagogem,  administrátorem, účetním...   
 
Několik úvah: 

Vykonává-li člověk funkci ředitele, musí vědět v každém okamžiku, co chce 
dokázat a kam chce pod svým vedením zařízení dovést. To v praxi znamená, 
že musí po důkladné analýze vytvořit plán nebo strategii zařízení s minimál-
ně jedno - až tříletým výhledem a nesmí samozřejmě chybět ekonomická roz-
vaha. 

 V tomto plánu musí být jasně definovaný cíl, kterého chce SVČ dosáh-
nout, jakými prostředky chce cíle dosáhnout a co je nejdůležitější -  
s jakými lidmi ho chce dosáhnout. A zde je podle mého názoru nejdůležitější 
úloha ředitele - obklopit se (najít) novými typy lidí nebo ty, kteří zůstali, vést ke 
zcela novým pracovním postojům. "Spolehlivého člověka“ chodícího pilně a 
včas do práce a dělajícího, co má, musí nahradit člověk, který také samozřejmě 
(ale jaksi mimochodem, samozřejmě) chodí včas do práce, ale který prvořadě 
přichází do práce s „otevřenou hlavou“, který nachází nové příležitosti, hledá 
nová řešení atd. Jednoduše řečeno musí mít správné lidi na správných mís-
tech. To znamená, že se zabývá  personální prací - obklopuje se schopnými 
lidmi, kteří jsou přijímáni na určitý úkol, ke kterému mají předpoklady, a nikoli 
pouze  
k zaplnění určitého funkčního okénka. Sjednává pracovní poměr s pracovníky, 
o jejichž nástupu sám rozhoduje, ale také za ně sám zodpovídá.  Rovněž  
sjednává dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Uzavírá dohody o 
skončení pracovního poměru, dává výpovědi pracovníkům a rovněž tyto výpo-
vědi přijímá. 

 Má-li ředitel vytvořenou strukturu organizace, kde vyloučil ty činnosti, které 
byly neefektivní, má-li vymezené kompetence jednotlivých pracovníků, musí se 
věnovat vedení lidí. Ředitel stanovuje po konzultaci s pracovníky jejich cíle. 
Dále tyto pracovníky motivuje, s čímž souvisí i systém odměňování podle 

skutečně odvedené práce a také v souladu s platnými předpisy a přiděleným 
objemem mzdových prostředků, kde plat by měl být vícesložkový. Jedna ze 
složek je přesně vázaná na podmínky věkového automatu ve školství.. Dále se 
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jedná o stanovování výše funkčních příplatků a osobního ohodnocení. Je-li vy-
tvořen fond odměn, rozhoduje o jeho čerpání v souladu s platnými předpisy. 

Ředitel SVČ organizuje, kontroluje  a koordinuje práci svých spolupra-
covníků. K tomu svolává a zpravidla i řídí porady pracovníků, pedagogické rady 

a další pracovní týmy s nejrůznějším zaměřením. Musí být informovaný a mít 
přesnější informace než kdokoli jiný. Určuje priority, když se zařízení roz-
hoduje, které činnosti bude provádět. Rovněž určuje dynamiku rozvoje zařízení, 
je stále v pohybu, věnuje se také takovým věcem, jako je propagace zařízení, 
public relations, image zařízení, buduje tzv. podnikovou kulturu a podni-
kový vzor. Sleduje, aby každý pracovník byl dobře informován, s čímž souvisí i 
dobrá organizace informačního toku. Dbá na úroveň mezilidských vztahů a 
také se stará o další rozvoj zaměstnanců, především v oblasti dalšího vzdě-
lávání, protože ví, že na tom SVČ nemůže prodělat. 

 Dále se stará o technické vybavení pracoviště, aby pracovníkům činilo po-
těšení chodit na pracoviště, které je kulturní, které je stimuluje a které je dokon-
ce vyzývá k odvádění co nejlepšího pracovního výkonu.  
K jeho povinnostem patří péče o bezpečnost pracoviště i pracovníků. 

Uplatňuje pravomoc a nese odpovědnost vedoucího organizace  
v oblasti pracovně - právní, hospodářsko - právní, občansko - právní a  
v oblasti správních předpisů.  

Zodpovídá za hospodaření s národním majetkem, uzavírá hospodářské 
smlouvy na dodávky energií, prací, péče o technická zařízení, hospodaření se 
služebními byty a nebytovými prostory a dalšími záležitostmi, které mají s pe-
dagogickou činností jen málo společného.  

Jedná jménem SVČ ve všech věcech s jinými orgány, organizacemi či pod-
niky, zastupuje SVČ ve všech sporech vedených u soudů a orgánů hospodář-
ské arbitráže, popř. uděluje plnou moc k zastupování jiným občanům. 

Rozhoduje o finančních a rozpočtových záležitostech, o disponování se 

svěřeným majetkem, samostatně rozhoduje v ostatních majetko-právních zále-
žitostech,  jako je uzavírání hospodářských a jiných smluv, výkon správy 
pohledávek a dluhů. 

 Zodpovídá za sestavování státních účetních výkazů, zpracování statistic-

kých výkazů, které se předkládají přímo orgánům statistiky. 

Samostatně hospodaří s finančními prostředky. Odpovídá za účelné a hos-
podárné vynakládání finančních prostředků a hospodaření se svěřeným majet-
kem v souladu s příslušnými předpisy. 

Zbude-li trochu času věnuje se také nějaké té pedagogické práci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Výsledky jsou způsobeny děláním SPRÁVNÉ VĚCI,  
nikoliv děláním věcí správně." 

 (Peter Drucker) 
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