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1. Metodologie 

Zpracováním a schválením SPURM dochází k vymezení hlavních problémů města a prostředků, 
pomocí kterých je možné tyto problémy řešit, resp. k identifikaci hlavních rozvojových aktivit.  

Stejně důležité jako stanovení strategie je i stanovení způsobu, jak bude strategie v  praxi 
implementována. Proces postupného uskutečňování cílů vytýčené strategie bývá obvykle 
označován jako proces implementace.  

Kromě vytvoření vlastní řídicí struktury pro implementaci SPURM a nastavení systému jeho 
realizace řeší implementační část také tři základní procesy:  

 Monitorování vývoje při dosahování cílů strategie;  

 Evaluaci procesů doprovázejících naplňování strategie; 

 Zpracování ročních Akčních plánů k realizaci strategie.  

1.1 Vytvoření řídící struktury implementace SPURM 

Z hlediska posloupnosti jednotlivých kroků při zpracování návrhu implementace strategie je 
nezbytné hned na počátku navrhnout institucionální strukturu, která v maximální možné míře 
využívá stávající organizační struktury.  

V rámci tohoto kroku bude určen: 

 Nositel a gestor implementace strategie (zodpovědnost instituce i odpovědnost 
personální) 

 Nastavení řídící struktury, včetně nastavení rolí a odpovědností jednotlivých subjektů 
zapojených do implementace  

Základní úrovní v hierarchii realizace SPURM jsou gestoři jednotlivých opatření. Zpravidla se 
jedná o konkrétní odbory Magistrátu města, které připravují návrhy projektů a akcí ze své 
působnosti, navrhované realizovat k dosažení příslušných specifických cílů SPURM.  U obsahově 
složitějších opatření jsou vedle gestorů ustaveni také spolugestoři.  

Gestoři m.j. sledují a vyhodnocují vývoj stanovených indikátorů výsledku, jimiž je poměřován 
vývoj v dané oblasti, podílejí se na zpracování podkladů pro aktualizaci Akčních plánů a také 
připravují podklady pro monitorovací zprávy. 

1.2 Nastavení systému realizace Strategického plánu  

Po vytvoření řídicí struktury pro implementaci strategie je důležité vhodným způsobem nastavit 
systém její realizace. Při střednědobé platnosti Strategického plánu a ročním rozpočtování výdajů 
města je optimální také s roční periodicitou vytvářet a schvalovat Akční plány pro realizaci 
opatření SPURM. Pro kontinuitu tohoto procesu je vhodné formálně zpracovat i výhled na jeden 
až dva navazující roky. 

Akční plán podrobně specifikuje plánované projekty a akce v rámci jednotlivý priorit a opatření a 
obsahuje rovněž určení subjektů (případně i osob) odpovědných za jednotlivé projekty a akce. 
Součástí zpracování a zejména schvalování Akčního plánu je jeho provázání na rozpočet města. 



 

 
      Implementační část SPURM 5 

 

Sestavení rozpočtu na realizaci Strategického plánu v  daném roce bude jednou z klíčových aktivit 
implementace.  

Sestavení rozpočtu úzce navazuje na přípravu Akčního plánu, resp. na výčet aktivit, které mají 
být v daném roce realizovány.  

Součástí procesu tvorby finančního plánu musí být:  

 Odhad finančních nákladů projektů a akcí navrhovaných do Akčního plánu a také určení 
zdrojů pro jejich financování; 

 Vlastní sestavení rozpočtu návrhu Akčního plánu a určení zdrojů financování podle 
jednotlivých položek rozpočtu; 

 Porovnání rozpočtu návrhu Akčního plánu s finančním výhledem daného roku; 

 Rozhodnutí, které z navrhovaných projektů a akcí z návrhu Akčního plánu mají finanční 
krytí, a které tedy budou zahrnuty do Akčního plánu na daný rok.  

1.3 Nastavení systému monitorování  naplňování cílů strategie  

Stěžejním bodem monitoringu je správné nastavení indikátorů k  jednotlivým cílům již v průběhu 

přípravy intervenční logiky (strategie) Strategického plánu. Systém monitoringu bude sloužit 

k průběžnému vyhodnocování postupu realizace Strategického plánu z  hlediska dosahování cílů. 

Systém indikátorů a monitoringu musí být nastaven tak, aby umožnil včas odhalit nedostatečné 

plnění cílů. Správné nastavení systému monitoringu je posléze klíčové pro efektivní realizaci 

evaluačních aktivit, neboť bude poskytovat vstupní data pro evaluace.  

Při nastavování řídicí struktury je nezbytné přísně oddělit linii řídicí od linie monitorovací  a 

kontrolní. Do implementace SPURM proto bude zapojen také orgán pověřený Radou města 

monitorovat realizaci SPURM. Tím bude zajištěna společenská kontrola nad realizací 

Strategického plánu města. Postavení takového monitorujícího orgánu v podstatě odpovídá 

postavení monitorovacího výboru v operačních programech spolufinancovaných z evropských 

strukturálních a investičních fondů. Monitorovací orgán nemá rozhodovací pravomoc, která 

přísluší výhradně politické reprezentaci města.  

Součástí systému monitoringu bude: 

 Identifikace potřebných dat 

Při stanovování potřebných dat bude zpracovatel zohledňovat základní kritéria kladená 

na jednotlivé druhy dat (validita, vypovídací schopnost, dostupnost ……)  

 Stanovení frekvence sběru dat (stanovení rozsahu dat, způsob jejich sběru, frekvence, 

zodpovědností za jejich sběr a vyhodnocení) 

 Nastavení systému podávání zpráv  

Součástí bude stanovení zodpovědnosti za zpracování zpráv o plnění cílů, forma zpráv a 

způsobu projednávání 

 Nastavení systému opravných opatření pro případ nepřijatelné odchylky od naplňování 

cílů strategie  
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1.4 Nastavení systému evaluace Strategického plánu  

Specifickým postupem, jímž se zkoumá relevance strategie samotné a způsobu její implementace 

se nazývá evaluace. Přesný postup je uveden v Evaluačním plánu, který stanoví druhy evaluací, 

které se budou provádět a účel evaluací. 

Z hlediska charakteru jednotlivých typů evaluací rozlišujeme: 

 Evaluaci ex-ante, která se však v případě Strategického plánu zpravidla neprovádí; 

 Evaluace on-going, která probíhá během procesu a má za cíl korigovat způsob 

implementace strategie; 

 Evaluace ex-post, která vyhodnotí dosavadní průběh jako základní informaci pro 

nastavení následujícího období; 

 Evaluace ad hoc, jejíž obsah je stanoven na základě aktuálních potřeb. 

Evaluační plán se zpravidla schvaluje spolu se strategií a pro případ SPURM by se měl zaměřit na 

nanejvýš dvě evaluace: 

 Průběžná evaluace SPURM v polovině období platnosti strategie za účelem možnosti 

dílčího přenastavení intervenční části, 

 Závěrečná evaluace SPURM, jako podklad pro aktualizaci strategie.  

Konkrétní návrh evaluačního plánu SPURM je uveden v  Příloze č. 1. 
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2. Řídící struktura implementace SPURM 

Nejdůležitějším orgánem pro realizaci Strategického plánu na úrovni politické je primátor a Rada 

města, které lze považovat za „Řídicí tým Strategie“. Tento tým by měl rozhodovat o všech 

důležitých koncepčních otázkách, které jsou s realizací Strategického plánu spojeny, stejně jako o 

otázkách komunikace s veřejností a o propagaci výsledků.  

Výkonnou jednotku poté tvoří tzv. „Řídicí skupina SPURM“, vedená zpravidla pověřeným členem 

Rady města. Klíčovou roli v Řídicí skupině SPURM hraje „manažer SPURM“.  

Hlavním úkolem Řídicí skupiny SPURM je organizační zabezpečení realizace konkrétních 

projektů/akcí pod koordinací manažera SPURM.  

Funkce Výboru pro monitorování SPURM může být svěřena např. Výboru strategického rozvoje a 

územního plánu, ovšem za podmínky, že jeho předseda nebude současně pověřen vedením Řídící 

skupiny SPURM, protože by zde došlo ke zřejmému konfliktu zájmu.  

Obrázek č. 1 – Řídicí struktura implementace Strategie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinností  „Výboru pro monitorování SPURM“ je zajistit dohled nad realizací SPURM, zejména 

pokud jde o zajištění souladu s cíli SPURM a efektivnosti vynaložených veřejných prostředků. 

 

Politická reprezentace města 
Primátor, Rada města 

Výbor pro monitorování 
SPURM 

Řídicí skupina SPURM 
 

 Pověřený člen Rady města 

 Manažer SPURM 

 Odbor strategií a dotací 

 Odbor financí a ekonomiky 

 Odbor rozvoje a investic 
 

Gestor opatření 

Garant dat 

Realizátor projektu 



 

 
      Implementační část SPURM 8 

 

Na základě podkladů z monitorovacích zpráv bude Výbor pro monitorování SPURM zajišťovat 

následující úkoly: 

 navrhovat úpravu SPURM, včetně materiálních a finančních ukazatelů,  

 zvažovat a schvalovat kritéria pro výběr projektů zařazených do financování v daném 

roce a  financovaných z prostředků města (výbor se ovšem nebude podílet na výběru 

projektů), 

 sledovat přípravu, realizaci a vyhodnocování financovaných projektů, jejich efektivnost, 

úspěšnost a účinnost, 

 pravidelně hodnotit pokrok dosažený při plnění specifických cílů SPURM,  

 analyzovat výsledky realizace SPURM, zejména dosažení cílů stanovených pro jednotlivá 

opatření, 

 analyzovat příčiny nesouladu realizace SPURM (např. proč projekty neodpovídají cílům 

Strategie) a navrhovat opatření pro nápravu, 

 může dále navrhovat Řídícímu týmu strategie jakékoliv úpravy za účelem dosažení cílů 

SPURM. 

 

Ve vztahu k realizaci SPURM jsou vymezeny následující „výkonné“ role: 

 manažer SPURM 

Manažer SPURM je zodpovědný za vypracování a plnění Akčního plánu, za reportování 

politickému vedení (Radě města), za monitoring plnění Strategického plánu i za provádění 

plánovaných evaluací.  

Stejně důležitou funkcí manažera SPURM je však také komunikace s realizátory jednotlivých akcí, 

resp. projektů a s partnery angažovanými do realizace Strategického plánu.  

 gestor opatření 

Každé opatření SPURM má stanoveného „gestora“, který je odpovědný za průběh realizace 

opatření a připravuje za dané opatření podklady pro Akční plán a pro monitorovací zprávy.  

 spolugestor opatření 

U komplikovanějších opatření může být vedle gestora ustaven „spolugestor“.  

 realizátor projektu/akce 

Osoba odpovědná za realizaci konkrétního projektu/akce, zpravidla konkrétní pracovník z 
odboru, jemuž přísluší gesce k danému opatření SPURM. 
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Tabulka č. 1 – Přehled opatření a gestorů SPURM  

č. opatření gestor spolugestor 

1.1 Regulovat automobilovou dopravu ve městě OD OŽP 

1.2 
Optimalizovat dopravu v klidu ve městě a zlepšit organizaci 
parkování 

ORI OD 

1.3 
Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a dobudovat 
návaznou infrastrukturu 

OD DPKV 

1.4 
Rozvíjet příznivé podmínky pro pohyb chodců po městě a cyklistů po 
městských komunikacích 

OT 
ORI, Cyklo-

koordinátor 

2.1 
Rozvíjet sociální služby a kapacity pro trvalou péči o seniory ve vazbě 
na postupné stárnutí populace ve městě 

OSV ORI, OMM 

2.2 
Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování specifických 
cílových skupin 

OSV OKŠT 

2.3 
Koncepčně dořešit podmínky pro sociální bydlení ve městě a zřizovat 
byty se zvláštním určením 

OSV OMM 

3.1 
Vytvářet příznivé klima pro život ve městě a posilovat pocit bezpečí a 
pořádku 

MP OT 

3.2 
Vytvářet příznivé podmínky pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel i 
návštěvníků města 

OKŠT ORI 

3.3 Zajistit potřebnou infrastrukturu pro školní a předškolní vzdělávání  OKŠT ORI, OMM 

4.1 Zajistit efektivní nakládání s odpady a udržovat čisté město   OT OŽP 

4.2 Zvyšovat hodnotu veřejného prostoru a kvalitu veřejné zeleně  OT 
ORI, OŽP, SLP 

OMM, LLKV 

5.1 
Podporovat drobné podnikání ve službách i řemeslech a tvorbu 
kvalitních pracovních míst 

ORI OFE, OMM ObŽÚ 

5.2 
Podporovat spolupráci firem a škol při vytváření vysoce 
kvalifikovaných pracovních příležitostí 

OKŠT 
Balneologický 

institut 

5.3 
V dlouhodobém horizontu vytvářet plochy vhodné k podnikání a pro 
vznik podnikatelských nemovitostí 

ORI OMM 

6.1 Chránit přírodní léčivé zdroje a zajistit jejich efektivní využívání  OT 
Balneologický 

institut, SPLZaK 

6.2 
Zkvalitňovat nabídku a úroveň služeb poskytovaných lázeňským 
hostům  

OKP 
SPLZaK 

Infocentrum 

6.3 Chránit urbanistické hodnoty vnitřního lázeňského území  ORI OMM 

6.4 
Propagovat možnosti lázeňství a cestovního ruchu v Karlových 
Varech 

OKP Infocentrum 

7.1 
Budovat aktivní občanství a rozvíjet angažovanost obyvatel při 
správě města 

OSD OKP 

7.2 
Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s městem 
samotným 

OKŠT Infocentrum  

8.1 Zajistit efektivní řízení města jako instituce OFE OKT 

8.2 Rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy města OKP  
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3. Akční plán  

Klíčovým dokumentem pro vlastní realizaci Strategického plánu je Akční plán. Zpravidla tvoří 

samostatnou přílohou Strategického plánu v době jeho vzniku a pak se každoročně vytváří 

aktuální verze. Výchozí verze Akčního plánu vzniká paralelně s  tvorbou Strategie (Strategického 

plánu) a zahrnuje projekty/akce na následující rok a většinou i výhled pro období na další dva 

roky. 

Zvláštní pozornost věnuje manažer SPURM námětům, na jejichž realizaci je reálné získání 

prostředků z dotačních titulů, především z operačních programů spolufinancovaných z 

evropských strukturálních a investičních fondů.  

3.1 Postup tvorby Akčního plánu  

Tvorba Akčního plánu na příslušný rok se skládá ze tří na sebe navazujících fází – fáze přípravné, 
fáze propojení s finančním výhledem města a pak teprve následuje fáze vlastní publikace Akčního 
plánu.  

V přípravné fázi, která probíhá v období platnosti aktuálního Akčního plánu, organizuje manažer 
SPURM zpracování projektových záměrů nově zahajovaných akcí pro budoucí období. 

Nově předkládané náměty mají formát „karty projektu“ a musí obsahovat údaje dostatečné pro 
posouzení relevance projektu/akce pro realizaci v  rámci SPURM (Příloha č. 2), zejména: 

 gestora příslušného opatření SPURM 

 zdůvodnění potřebnosti projektu/akce, 

 zdůvodnění vazby projektu/akce na Strategický plán,  

 hlavní cíle projektu/akce 

 měřitelné indikátory výstupu 

Karty projektů již dříve zpracované spolu s kartami projektů nově navrhovaných se promítají do 
„zásobníku projektů“. Zásobník projektů naplňují svými náměty gestoři jednotlivých opatření 
SPURM a kompletuje jej manažer SPURM. Formální struktura zásobníku projektů je uvedena 
v Příloze č. 4. Manažer SPURM ve spolupráci s odbory MMKV tímto způsobem průběžně 
aktualizuje zásobník projektů Akčního plánu. 

Z předložených námětů vyřadí manažer SPURM ty, které nekorespondují se Strategickým plánem 
a nebudou zahrnuty do konsolidovaného zásobníku projektů Akčního plánu (a předkladatele o 
této skutečnosti informuje). 

Klíčovou částí přípravné fáze je okamžik, kdy manažer SPURM ukončí předkládání nových námětů 
a z konsolidovaného zásobníku projektů vybere ty, které jsou navrhovány k  zahájení 
v následujícím roce (reálnost zahájení si manažer SPURM ověří u jednotlivých gestorů opatření). 

Projekty/akce navrhované k zahájení v následujícím roce spolu s víceletými projekty/akcemi 
přecházejícími z aktuálního Akčního plánu jsou výchozím přehledem projektů/akcí pro 
připravovaný Akční plán na příští rok. Manažer SPURM si pro ně vyžádá aktualizaci „karet 
projektů“, resp. jejich doplnění (viz Příloha č. 3). 
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Následně manažer SPURM sestaví přehled projektů/akcí navrhovaných k realizaci v příštím roce 
(„long list“ projektů pro Akční plán následujícího roku). Důležité je, aby se předpokládaný 
finanční objem projektů/akcí navrhovaných k realizaci v příštím roce pohyboval v intencích 
finančního výhledu města. 

Pro rozhodování o konečném návrhu „long listu“ si manažer rozvoje města může vytvářet 
odborné konzultační skupiny podle klíčových oblastí Strategického plánu a dále si může vyžádat 
stanovisko příslušného odboru MMKV či vybraného externího experta.  

Formálně je „long list“ zpracován jako přehled projektů (viz Příloha č. 5) doplněný přesnou 
specifikací jednotlivých zahrnutých projektů/akcí  (viz Příloha č. 3). 

Přípravná fáze je završena předložením přehledu projektů/akcí navrhovaných k  zahrnutí do 
Akčního plánu na příští rok Radě města (řídicímu týmu strategie). Manažer SPURM v „long listu“ 
označí projekty/akce, které jsou klíčové pro naplnění cílů jednotlivých priorit a opatření, resp. 
podmiňující realizaci dalších projektů/akcí v  rámci příslušného opatření a také víceleté projekty, 
jejichž řešení a financování již bylo zahájeno.  

Rada města rozhodne, které projekty/akce mají být s ohledem na naléhavost, politickou 
potřebnost a disponibilní finanční prostředky prioritně realizovány v  následujícím roce, přičemž 
sama může předložený návrh doplnit o další konkrétní projekty/akce.  Výsledkem je „short list“ 
projektů pro Akční plán následujícího roku – „prioritní projekty města“. 

 

Obrázek č. 2 – Přípravná fáze tvorby Akčního plánu  

 

 

 

 

 

 

 

Po vymezení prioritních projektů/akcí pro Akční plán  následujícího roku bude možné přistoupit k 
fázi propojení Akčního plánu s finančním výhledem.  

V této fázi bude nezbytné finančně zreálnit rozsah a finanční objem projektů/akcí plánovaných 
zahájit v příštím roce. Při tvorbě rozpočtu na následující rok je v  maximální míře zohledněn 
„short list“ prioritních projektů města, schválený Radou města. 

V procesu standardního schvalování návrhu rozpočtu jsou v reálné míře zohledněny 
nejnaléhavější a nejlépe připravené projekty, víceleté projekty již probíhající, případně projekty 
dotované z veřejných prostředků a jsou na ně vyčleněny potřebné prostředky. 
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      Implementační část SPURM 12 

 

Obrázek č. 3 – Propojení tvorby Akčního plánu s  finančním výhledem  

 

 

 

 

 

 

 

Schválením rozpočtu města Zastupitelstvem je s konečnou platností rozhodnuto, které 
projekty/akce budou v příštím roce opravdu zahájeny, resp. financovány.  

 

Obrázek č. 4 – Schválení Akčního plánu spolu s rozpočtem města  

 

 

 

 

 

 

 

Po schválení rozpočtu provede manažer rozvoje města vlastní publikaci Akčního plánu.  

Z návrhu nově zahajovaných projektů/akcí, projednaného v  Radě města („short list“) vypustí ty, 
na které nebyly vyčleněny finanční prostředky v  rozpočtu města a po dohodě s předkladatelem je 
převede zpět do zásobníku projektů s odročením jejich zahájení.  

Ty projekty/akce, o jejichž financování v příštím roce rozhodlo Zastupitelstvo schválením 
rozpočtu, tvoří základ Akčního plánu na následující rok.  

Po konečném zpracování Akčního plánu je tento dokument publikován stanoveným způsobem 
(materiál je předložen na jednání Zastupitelstva, které jej „vezme na vědomí“, dokument je 
publikován na webových stránkách města apod.).  

Projekty/akce uvedené v Akčním plánu na příslušný rok mají zajištěno financování v  rozpočtu 
města a realizují se standardním postupem. 
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3.2 Schéma přípravy Akčního plánu  

Klíčové činnosti při přípravě Akčního plánu lze shrnout následujícím způsobem: 

Tabulka č. 2 – Schéma přípravy Akčního plánu  

činnost odpovídá termín formát 

Gestoři opatření průběžně shromažďují a aktualizují 
náměty (projekty a akce) k naplnění specifického cíle 
„svého“ opatření SPURM do tzv. „zásobníku projektů“, 
který tvoří 
 a) Náměty již dříve vložené do „zásobníku projektů“  
 b) Nové náměty vzešlé z aktuálních potřeb gestora 
 c) Náměty třetích stran 
Zvláštní pozornost při naplňování „zásobníku projektů“ 
věnují gestoři projektům financovatelným z dotačních 
titulů (ve spolupráci s odborem strategií a dotací). 

Gestoři 
opatření 
SPURM 
 
OSD 

průběžně Příloha 2 

Manažer SPURM aktualizuje podle podkladů gestorů 
„zásobník projektů“ 

Manažer 
SPURM 

průběžně Příloha 4 

Manažer SPURM vyzve gestory opatření k aktualizaci 
návrhů projektů a akcí do AP na příští rok 

Manažer 
SPURM 

15.6.  

Gestoři opatření vyberou nejnaléhavější a nejpřínosnější 
projekty a akce ze „zásobníku projektů“, respektují přitom 
finanční možnosti města a dotační příležitosti vyhlášených 
výzev operačních programů a jiných dotačních titulů. 
Pro nově zahajované projekty a akce vypracují gestoři 
„kartu projektu“ a předloží ji manažerovi SPURM. 
Pro projekty a akce přecházející z aktuálního roku 
aktualizují gestoři již dříve předanou „kartu projektu“. 

Gestoři 
opatření 
SPURM 

15.7. Příloha 3 

Manažer SPURM z předložených návrhů sestaví „Rámcový 
návrh projektů“ (tzv. long list) navrhovaných k zahájení v 
příštím roce a projedná jej s Radou města. 

Manažer 
SPURM 

15.8.  

Rada města označí politicky nejnaléhavější a nejpřínosnější 
„prioritní projekty SPURM“, se kterými se bude v AP dále 
pracovat (tzv. short list) 

Rada 
města 

30.9.  

Manažer SPURM zpracuje 1. návrh AP na následující rok a 
ve spolupráci s odborem financí a ekonomiky posoudí 
soulad s finančním výhledem. Společně vydají doporučení, 
které z navrhovaných projektů zahrnout do rozpočtu.  
Manažer SPURM projedná 1. návrh AP s Radou města a 
Rada případně se Zastupitelstvem. Rada pak stanoví, které 
z „prioritních projektů SPURM“ budou financované z 
rozpočtu. 

Manažer 
SPURM  
 
OFE 
 
Rada 
města 

15.10. 
 
 

15.10. 
 
 

30.10. 

Příloha 5 

Manažer SPURM zpracuje finální návrh AP a vyčká 
schválení rozpočtu. 
Po schválení rozpočtu Zastupitelstvem se Akční plán k 
realizaci SPURM v daném roce publikuje. 

Manažer 
SPURM  
 
Zastupitel-
stvo 

15.11. 
 
 
 prosinec 

Příloha 5 
Příloha 3 
Příloha 4 
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4. Indikátorová soustava SPURM 

Ve vztahu k indikátorové soustavě SPURM jsou vymezeny typy indikátorů, zdroje dat a role: 

 indikátory kontextu 

Pro SPURM jako celek jsou stanoveny indikátory kontextu, které charakterizují vývoj vnějšího 

prostředí, v němž je SPURM realizován (např. průměrný věk obyvatel Karlových Varů). 

 indikátory výsledku 

Pro každé opatření je definován jeden či více indikátorů výsledku pro sledování pokroku při 

naplňování specifického cíle daného opatření (např. počet nehod na přechodech pro chodce 

v Karlových Varech za rok). 

 indikátory výstupu 

Pro každý realizovaný projekt nebo akci bude gestor opatření ve spolupráci s  realizátorem 

určovat indikátory výstupu, které slouží ke kvantifikaci činnosti realizované projektem nebo akcí  

a které slouží ke zdůvodnění finančních vstupů (např. počet nově osvětlených přechodů pro 

chodce v Karlových Varech). 

 zdroj dat pro indikátor výsledku 

Pro každý indikátor výsledku je stanoven „zdroj dat“ (a výchozí hodnota indikátoru). Zdrojem dat 

je státní instituce nebo subjekt v působnosti města. 

 garant dat pro indikátor výsledku 

Pro každý indikátor výsledku je stanoven „garant (dat)“ (zpravidla subjekt v  působnosti města), 

který odpovídá za sledování vývoje indikátoru a vkládání hodnot indikátoru do informačního 

systému SPURM. 

4.1 Přehled indikátorů  výsledku  

Celkem je pro SPURM definováno 40 indikátorů výsledku, včetně jejich výchozích hodnot (viz 

návrhová část SPURM, kapitola 5). 

Na rozdíl od tzv. indikátorů kontextu, které mají popisovat nejdůležitější trendy  vnějšího prostředí, 

v němž je SPURM realizován, jsou indikátory výsledku základním přehledem konkrétních parametrů 

vnitřního prostředí města, které mají být ve střednědobém horizontu realizací SPURM zlepšeny. 

Sledování vývoje stanovených indikátorů výsledku se provádí zpravidla s roční periodicitou. 

Výsledkové indikátory, tj. indikátory, jimiž má být poměřována úspěšnost realizace SPURM, jsou 

sledovány a pro evaluace a hodnocení pokroku poskytovány stanovenými, věcně odpovědnými 

odbory MMKV (gestory příslušného opatření).  
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Garant dat 

Za dostupnost a shromažďování aktuálních hodnot výsledkových indikátorů odpovídá ustanovený 

garant příslušného indikátoru SPURM, zpravidla odbor MMKV nebo organizace zřízená městem. 

Zdroj dat 

Výsledkové indikátory jsou dílem veřejně dostupné a dílem budou sledovány a evidovány na úrovni 

města. 

Podle charakteru daného indikátoru bude tedy zdrojem dat veřejně dostupná databáze státního 

orgánu nebo vlastní analytická činnost garanta dat, který je bude případně přebírat od příslušné 

organizace města (Dopravní podnik KV, Lázeňské lesy KV, Správa lesů a parků apod.) 

Pro přehlednost jsou indikátory výsledku v dalším textu barevně odlišeny podle charakteru jejich 

zdroje dat. Oranžově jsou rozlišeny veřejně dostupná data a modře data shromažďov aná 

v působnosti města. 

Indikátory výsledku 

Každý z definovaných indikátorů výsledku byl jednoznačně přiřazen ke konkrétnímu opatření, 

stanoven jeho zdroj dat a garant odpovědný za sledování vývoje a shromažďování hodnot 

definovaných indikátorů výsledku.  

Tabulka č. 3 – Přehled indikátorů výsledku a garantů dat  

Opatření 
(gestor) 

Indikátor výsledku Zdroj dat 
Garant 

dat 

1.1 (OD) 1.1.1 Kvalita místního ovzduší ČHMÚ OŽP 

1.1 (OD) 1.1.2 Intenzita dopravy na vybraných měrných místech ŘSD OD 

1.2 (ORI) 1.2.1 Absolutní počet disponibilních parkovacích míst OT OT 

1.2 (ORI) 1.2.2 Podíl parkovacích míst v systému „chytrého parkování“  OT OT 

1.3 (OD) 1.3.1 Počet ročně přepravených osob MHD DPKV OD 

1.4 (OT) 1.4.1 Délka cyklotras a cyklostezek ÚÚPaSÚ 
cykloko-

ordinátor 

1.4 (OT) 1.4.2 Podíl bezbariérově upravených chodníků OT OT 

1.4 (OT) 1.4.3 Počet nehod na přechodech pro chodce za rok Policie ČR MP 

1.4 (OT) 1.4.4 Počet nehod na přechodech u škol za rok Policie ČR MP 

2.1 (OSV) 2.1.1 Kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory na 1000 obyvatel  OSV OSV 

2.1 (OSV) 2.1.2 Počet pracovníků poskytujících terénní služby na 1000 obyvatel  OSV OSV 

2.2 (OSV) 2.2.1 Uchazeči o zaměstnání (15 – 24)  ČSÚ OSV 

2.2 (OSV) 2.2.2 Uchazeči o zaměstnání (absolventi škol)  ČSÚ OSV 

2.3 (OSV) 2.3.1 Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel OMM OSV 

3.1 (MP) 3.1.1 Roční počet registrovaných trestných činů na 1000 obyvatel  Policie ČR MP 

3.1 (MP) 3.1.2 Objasněnost trestných činů Policie ČR MP 

3.2 (OKŠT) 3.2.1 Roční počet návštěvníků ve vybraných sportovních zařízeních  OKŠT OKŠT 

3.2 (OKŠT) 3.2.2 Roční počet návštěvníků ve vybraných kulturních zařízeních  OKŠT OKŠT 

3.3 (OKŠT) 3.3.1 Podíl MŠ, vyhovujících tech. infrastrukturou městs. standardu OKŠT OKŠT 

3.3 (OKŠT) 3.3.2 Podíl ZŠ, vyhovujících tech. infrastrukturou městs . standardu OKŠT OKŠT 
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Opatření 
(gestor) 

Indikátor výsledku Zdroj dat 
Garant 

dat 

4.1 (OT) 4.1.1 Podíl tříděného domovního odpadu OT OT 

4.1 (OT) 4.1.2 Roční objem separovaného bioodpadu OT OT 

4.2 (OT) 4.2.1 Podíl opěrných zdí vyžadujících sanaci OMM, LLKV OMM 

4.2 (OT) 4.2.2 Celková plocha zeleně v širším centru města SLP OT 

5.1 (ORI) 5.1.1 Počet registrovaných živnostníků ČSÚ ObŽÚ 

5.2 (OKŠT) 5.2.1 Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v místních podnicích  OKŠT OKŠT 

5.3 (ORI) 5.3.1 Plochy v majetku města, určené pro rozvoj podnikání  ORI ORI 

6.1 (OT) 6.1.1 Počet využívaných pramenů termominerální vody  SPLZaK SPLZaK 

6.1 (OT) 6.1.2 Vydatnost pramenů termominerální vody SPLZaK SPLZaK 

6.2 (OKP) 
6.2.1 (6.3.1, 6.4.1) Roční počet návštěvníků v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.2 (OKP) 
6.2.2 (6.3.2, 6.4.2) Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.2 (OKP) 
6.2.3 (6.3.3, 6.4.3) Počet přenocování v hromadných ubytovacích 
zařízeních celkem  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.2 (OKP) 
6.2.4 (6.3.4, 6.4.4) Počet přenocování v lázeňských zařízeních  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.3 (ORI) 
6.3.1 Zapsání Karlových Varů na seznam UNESCO 

UNESCO 
Info-

centrum 

6.4 (OKP) 
6.4.1 (6.2.1, 6.3.1) Roční počet návštěvníků v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.4 (OKP) 
6.4.2 (6.2.2, 6.3.2) Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.4 (OKP) 
6.4.3 (6.2.3, 6.3.3) Počet přenocování v hromadných ubytovacích 
zařízeních celkem  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.4 (OKP) 
6.4.4 (6.2.4, 6.3.4) Počet přenocování v lázeňských zařízeních  

ČSÚ 
Info-

centrum 

6.4 (OKP) 
6.4.5 Index struktury návštěvníků 

ČSÚ 
Info-

centrum 

7.1 (OSD) 7.1.1 Celkový počet diskusních fór a setkání s občany města  OSD, OKP OSD 

7.1 (OSD) 7.1.2 Počet účastníků diskusních fór a setkání s občany města  OSD, OKP OSD 

7.2 (OKŠT) 7.2.1 Počet kulturně společenských akcí podporujících sounáležitost OKŠT OKŠT 

8.1 (OFE) 8.1.1 Finanční zdraví města - poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům MF ČR OFE 

8.1 (OFE) 8.1.2 Finanční zdraví města - celková likvidita MF ČR OFE 

8.2 (OKP) 8.2.1 Počet kulturně společenských akcí s oficiální účastí part. města OKP OKP 
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4.2 Metodika stanovení hodnot indikátorů  

kód  název 

1.1.1 Kvalita místního ovzduší 

popis 
Indikátor se skládá ze dvou složek. První je Průměrná roční imisní koncentrace polétavého 
prachu PM10 a druhá Počet překročení denního imisního limitu pro koncentrace polétavého 
prachu PM10. 

výpočet 
První část indikátoru se udává v ųg/m

3
 a druhá v počtu dnů, kdy byl překročen denní imisní 

limit 40 ųg/m
3
. 

 

kód  název 

1.1.2 Intenzita dopravy na vybraných měrných místech 

popis 
Indikátor je sledován na šesti měrných místech městských komunikací (ulice Západní, 
Sokolovská, Vítězná a Bezručova, mosty Chebský a Ostrovský) . 

výpočet 
Počet vozů, které projely měrným místem za 24 hodin celkem, z  toho osobní auta a nákladní 
auta. 

 

kód  název 

1.2.1 Absolutní počet disponibilních parkovacích míst 

popis 

Indikátor je sledován v rámci vlastní analytické činnosti gestora jakožto správce komunikací, 
s příp. využitím územně analytických podkladů, pro správní území SMKV. Týká se pouze 
VEŘEJNÝCH parkovacích míst (PM), úplatných i bezplatných. T.zn. PM v  majetku města na 
místních komunikacích a na samostatných parkovištích na pozemcích města. Dále veřejných 
PM ve vlastnictví ČR, KK a soukromých subjektů,  pokud jsou tato PM veřejně užívaná. 
Soukromá neveřejná PM včetně areálových nejsou zahrnuta.  

výpočet Prostý součet všech sledovaných parkovacích míst v daném čase. 

 

kód  název 

1.2.2 Podíl parkovacích míst v systému „chytrého parkování“  

popis Indikátor je dán jako podíl PM v systému CHP ze všech PM viz 1.2.1. 

výpočet Podíl PM v systému CHP k celkovému počtu PM 

 

kód  název 

1.3.1 Počet ročně přepravených osob MHD 

popis 
Indikátor je sledován na základě metodického pokynu MD. Výkaz se sestavuje čtvrtletně 
nárůstem od počátku roku a předkládá se vždy do 30. kalendářního dne po skončení 
sledovaného čtvrtletí. 

výpočet 

Počet přepravených cestujících s jízdenkou: 
 1 vydaná jízdenka = 1 přepravená osoba  

Počet přepravených cestujících na jízdenky časové:  
 J - počet přepravených cestujících na časové předplatní jízdenky  

 - součet přepravených osob za jednotlivé druhy cenných kuponů 
K – počet prodaných cenných kupónů (známek) jednotlivého druhu  
L – norma přepravených cestujících na jednotlivý cenný kupón dle následujícího   

U časových jízdenek s platností kratší než 1 měsíc (např. týdenní)  
se počet přepravených osob rovná násobku počtu dní platnosti jízdenky x 2. 
Počet přepravených osob na „bezplatné jízdní doklady“  
se stanoví v případě, že je doklad o jejich množství:  
M – počet přepravených cestujících na bezplatné jízdní doklady,  
N – počet vydaných kontrolních kupónů (známek), 
L – roční norma (600 přepravených osob) resp. norma podle cenných kuponů.  
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kód  název 

1.4.1 Délka cyklotras a cyklostezek 

popis 
Indikátor je sledován v rámci vlastní analytické činnosti gestora jakožto správce komunikací, 
s příp. využitím územně analytických podkladů a územně plánovacích podkladů (Generel 
cyklodopravy), pro správní území SMKV. 

výpočet 
Sleduje se zvlášť délka cyklotras a délka cyklostezek a následně i jejich součet, v  jednotkách 
(km). 

 

kód  název 

1.4.2 Podíl bezbariérově upravených chodníků 

popis 

Indikátor je sledován v rámci vlastní analytické činnosti gestora, jakožto správce komunikace, 
podkladem je zpracovaný generel bezbariérovosti. Jedná se především o úpravy ukončení 
chodníků, přechody přes komunikaci, zřizování pásů pro nevidomé a tělesně postižené na 
místech, které vyplývají z generelu. 

výpočet 
Výpočet je stanoven podílem celkové plochy chodníků k upravené bezbariérové ploše chodníku 
( % ) 

 

kód  název 

1.4.3 Počet nehod na přechodech pro chodce za rok 

popis 
Údaj sleduje počet všech dopravních nehod, ke kterým dojde během kalendářního roku na 
přechodech pro chodce na území Karlových Varů bez ohledu na míru zavinění toho kterého 
účastníka silničního provozu.  

výpočet Prostý součet všech dopravních nehod na přechodech 
 

kód  název 

1.4.4 Počet nehod na přechodech u škol za rok 

popis 
Údaj na rozdíl od bodu 1.4.3 sleduje pouze počet dopravních nehod na přechodech, které jsou 
umístěny u škol. Vzhledem k lokalitě se jedná o rizikové přechody.  

výpočet Prostý součet všech dopravních nehod na přechodech u škol  
 

kód  název 

2.1.1 Kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory na 1000 obyvatel  

popis Počítána lůžka poskytující trvalou 24 hodinou péči na území KV (Domov pro seniory)  

výpočet 21 (lůžek) : 50 (tisíci obyvatel) = 0,42 lůžka na 1000 obyvatel 
 

kód  název 

2.1.2 Počet pracovníků poskytujících terénní služby na 1000 obyvatel  

popis 
Počítáni pouze soc. pracovníci MM KV a soc. pracovníci a pracovníci v přímé péči MZSS KV 
(příspěvkové organizace) 

výpočet 71 (pracovníků) : 50 (tisíci obyvatel) = 1.42 pracovníka na 1000 obyvatel  

 

kód  název 

2.2.1 Uchazeči o zaměstnání (15 – 24) 

popis Počet uchazečů o zaměstnání ve věkové kategorii 15 – 24 let v evidenci úřadu práce 

výpočet Výpočet MPSV 
 

kód  název 

2.2.2 Uchazeči o zaměstnání (absolventi škol) 

popis Počet nezaměstnaných absolventů škol v evidenci úřadu práce  

výpočet Výpočet MPSV 
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kód  název 

2.3.1 Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel 

popis Počítány pouze bytové jednotky městských ubytoven  

výpočet 171 (bytových jednotek) : 50 (tisíci obyvatel) = 3,42 sociálního bytu na 1000 obyvatel  

 

kód  název 

3.1.1 Roční počet registrovaných trestných činů na 1000 obyvatel  

popis 
Index kriminality je dán počtem nahlášených trestných činů na 1000 obyvatel sledovaný za 
určitý časový úsek v daném územním celku.  

výpočet Počet všech nahlášených TČ dělený 50 (tisíci obyvatel). 
 

kód  název 

3.1.2 Objasněnost trestných činů 

popis 
Objasněnost TČ udává úspěšnost policejní práce při potírání protiprávního jednání v daném 
čase na daném území. 

výpočet Počet objasněných trestných činů se dělí počtem všech registrovaných trestných činů.  
 

kód  název 

3.2.1 Roční počet návštěvníků ve vybraných sportovních zařízeních 

popis Indikátor je sledován v 5 nejvýznamnějších sportovních zařízeních ve městě.  

výpočet Počet návštěvníků, kteří navštívili sledované sportovní zařízení za období kalendářního roku.  
 

kód  název 

3.2.2 Roční počet návštěvníků ve vybraných kulturních zařízeních 

popis Indikátor je sledován v 17 nejvýznamnějších kulturních zařízeních ve městě.  

výpočet Počet návštěvníků, kteří navštívili sledované kulturní zařízení za období kalendářního roku.  
 

kód  název 

3.3.1 Podíl MŠ, vyhovujících tech. infrastrukturou městs. standardu 

popis 
Indikátor hodnotí stav technické infrastruktury nemovitostí, ve kterých je poskytováno 
předškolní vzdělávání.  

výpočet 

Bylo stanoveno 10 parametrů (okenní výplně, zateplení, fasáda, střecha, sociální zařízení, 
rozvody elektro, rozvody voda, podlahová krytina, počítačové vybavení, zahrada), na základě 
kterých byla porovnána jednotlivá odloučená pracoviště MŠ. Následně byl vypočten podíl MŠ, 
které svým vybavením vyhovují městskému standardu .  

 

kód  název 

3.3.2 Podíl ZŠ, vyhovujících tech. infrastrukturou městskému standardu 

popis 
Indikátor hodnotí stav technické infrastruktury nemovitostí, ve kterých je poskytováno 
základní vzdělávání. 

výpočet 

Bylo stanoveno 13 parametrů (okenní výplně, zateplení, fasáda, střecha, školní kuchyně, 
sociální zařízení, rozvody elektro, rozvody voda, podlahová krytina, počítačové vybavení, 
počítačové sítě, tabule, sportoviště), na základě kterých byly porovnány jednotlivé základní 
školy. Následně byl vypočten podíl ZŠ, které svým vybavením vyhovují městskému standardu.  

 

kód  název 

4.1.1 Podíl tříděného domovního odpadu 

popis 
Indikátor je sledován v rámci vlastní analytické činnosti gestora – zadavatele služby svozu 
domovního odpadu a služby svozu tříděného odpadu. Údaje o dosažených hodnotách - svoz 
celkem (t) a svoz vytříděných komodit jednotlivě (t) poskytuje dodavatel služby, svozové firmy.  

výpočet Podíl hodnot viz výše. 
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kód  název 

4.1.2 Roční objem separovaného bioodpadu 

popis 
Indikátor je sledován v rámci vlastní analytické činnosti gestora – zadavatele služby svozu 
separovaného bioodpadu. Údaje o dosažených hodnotách  poskytuje dodavatel této služby – 
svozová firma. 

výpočet Jedná se o skutečně sebrané množství bioodpadu ( t )  

 

kód  název 

4.2.1 Podíl opěrných zdí vyžadujících sanaci 

popis 
Výchozím stavem pro výpočet indikátoru je pasportizace opěrných zdí, resp. jejich kvalitativní 
evidence, zhoršení stavu v běžném kalendářním roce, provedení sanací v  předchozím roce.  

výpočet 

Výpočtem je % vyjádření opěrných zdí vyžadujících sanaci.  
Legenda:  
HSO – počet havarijních stavů opěrek,  
VPO – počet významných poruch opěrek,  
NPO – počet nevýznamných poruch opěrek,  
NPObr – počet nevýznamných poruch opěrek pro běžný rok (zhoršení stavu),  
PS – počet provedených, byť částečných sanací v  předchozím roce + nově vybudované opěrky,  
PO – celkový počet opěrek (vedených v pasportu)  

 

kód  název 

4.2.2 Celková plocha zeleně v širším centru města 

popis 
Indikátor je sledován v rámci vlastní analytické činnosti správce veřejné zeleně – Správy 
lázeňských parků p.o., s příp. využitím územně analytických podkladů pro správní území SMKV.  

výpočet Prostý součet ploch (ha) 

 

kód  název 

5.1.1 Počet registrovaných živnostníků 

popis 
Počet podnikatelů, fyzických a právnických osob,  kteří mají v  živnostenském rejstříku zapsané 
sídlo nebo provozovnu s adresou na území města  

výpočet Informace ČSÚ 

 

kód  název 

5.2.1 Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v místních podnicích 

popis 
Indikátor je sledován u 1 subjektu působícího v  oblasti vysokého školství a dále u 30 místních 
podniků a lázeňských zařízení, která projevila ochotu se do sledování, shromažďování a 
pravidelného vyhodnocování dat zapojit.  

výpočet 
Počet týdnů středoškolských praxí a vysokoškolských stáží realizovaných v  místních podnicích a 
lázeňských zařízeních za období kalendářního roku.  

 

kód  název 

5.3.1 Plochy v majetku města, určené pro rozvoj podnikání  

popis 

Hodnota indikátoru je dána součtem plošné výměry pozemků, které jsou v  majetku města, jsou 
disponibilní k majetkoprávnímu převodu,  jsou volné, tzn. nezastavěné, jsou v platném 
územním plánu města vedené jako zastavitelné, a to stavbami pro obchod, služby, komerční 
vybavenost nebo pro podnikání vč. drobné či průmyslové výroby, logistiky, skladování apod., a 
jejich účelnému zastavění nebrání jejich vlastnosti ani zásadní zákonné zájmy. Nejsou zde 
započítány plochy v existujících budovách. 

výpočet Hodnota se zjišťuje prostým součtem výměry v ha. 
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kód  název 

6.1.1 Počet využívaných pramenů termominerální vody 

popis 
Indikátor sleduje počet pramenů využitých pro účely pitných kúr, který se ustálil v  posledních 

letech na počtu 15 pramenů (včetně Železnatého pramene)  

výpočet Každý pramen, který je využíván pro pitné kúry alespoň v  letním období je v ukazateli obsažen 

 

kód  název 

6.1.2 Vydatnost pramenů termominerální vody 

popis Indikátor sleduje stabilitu zřídelní struktury, žádoucí je hodnota blížící se 2000 l/minutu  

výpočet Využívané i nevyužívané prameny včetně tzv. divokých výronů minerální vody  

 

kód  název 

6.2.1 
6.4.1  

Roční počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních celkem  

popis 
Roční počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních je získáván z dat Českého 
statistického úřadu za daný kalendářní rok. Data za hodnocený rok (n) jsou dostupná cca do 
konce února roku (n+1)  

výpočet Data ČSÚ 

 

kód  název 

6.2.2 
6.4.2  

Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních  

popis 
Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních je získáván z  dat Českého statistického úřadu 
za daný kalendářní rok. Data za hodnocený rok (n) jsou dostupná cca do konce února roku 
(n+1) 

výpočet Data ČSÚ 

 

kód  název 

6.2.3 
6.4.3  

Počet přenocování v hromadných ubytovacích  

popis 
Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních   je získáván z dat Českého 
statistického úřadu za daný kalendářní rok. Data za hodnocený rok (n) jsou dostupná cca do 
konce února roku (n+1) 

výpočet Data ČSÚ 

 

kód  název 

6.2.4 
6.4.4  

Počet přenocování v lázeňských zařízeních  

popis 
Počet přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních   je získáván z dat Českého statistického 
úřadu za daný kalendářní rok. Data za hodnocený rok (n) jsou dostupná cca do konce února 
roku (n+1) 

výpočet Data ČSÚ 

 

kód  název 

6.3.1 Zapsání Karlových Varů na seznam UNESCO 

popis 
Součástí zápisu je celé území zahrnující jak hmotné statky (prameny, architektura) tak 
nehmotné dědictví (věhlas místa, významní návštěvníci)  

výpočet Seznam UNESCO 
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kód  název 

6.4.5 Ukazatel struktury turistů v hromadných ubytovacích zařízeních 

popis 
Ukazatel struktury turistů v hromadných ubytovacích zařízeních  je konstruován jako počet 
zdrojových teritorií, které dle dat Českého statistického úřadu dosáhnou v počtu přenocování  
ve sledovaném období 5% a více procent z celkového počtu přenocování.  

výpočet 

Teritorium, které v daném roce překročí 5% hranici (včetně) z celkového množství přenocování 
v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary dle dat ČSÚ, získá hodnotu 1 ( počet 
přenocování teritoria/celkový počet přenocování ≥ 0,05).  V případně, že se teritorium 
pohybuje pod 5%, je mu přiřazena hodnota 0. Ukazatel je pak součtem všech přiřazených 
hodnot za daná teritoria dle přenocování v daném roce.  

 

kód  název 

7.1.1 Celkový počet diskusních fór a setkání s občany města 

popis Diskusní fóra a setkání s občany organizovaná Statutárním městem Karlovy Vary  

výpočet Prostý součet konaných akcí 

 

kód  název 

7.1.2 Počet účastníků diskusních fór a setkání s občany města  

popis 
Počet účastníků diskusní fór a setkání s občany organizovaných Statutárním městem Karlovy 
Vary 

výpočet Prostý součet účastníků 

 

kód  název 

7.2.1  Počet kulturně společenských akcí podporujících sounáležitost  

popis 
Indikátor je sledován u akcí pořádaných nebo podporovaných Statutárním městem Karlovy 
Vary.   

výpočet 
Počet akcí podporujících sounáležitost občanů města včetně akcí pořádaných v  okrajových 
částech města za období kalendářního roku.  

 

kód  název 

8.1.1 Finanční zdraví města - poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům 

popis Vyjadřuje poměr dluhů města k jeho veškerému majetku. 

výpočet  (cizí zdroje+přijaté návratné finanční výpomoci) / celková aktiva  

 

kód  název 

8.1.2 Finanční zdraví města - celková likvidita 

popis 
Celková likvidita je hlavním ukazatelem pro finanční analýzu, vyjadřuje schopnost města 
uhradit své závazky splatné do 1 roku. 

výpočet Výpočet indikátoru = oběžná aktiva / krátkodobé závazky  

 

kód  název 

8.2.1 Počet kulturně společenských akcí s oficiální účastí partnerského města  

popis 
Oficiální akce města s účastí zástupců partnerských měst, dále individuální akce a návštěvy 
některého partnerského města, kdy dojde k setkání členů vedení měst, zástupců partnerských 
spolků, občanů měst, sportovních oddílů, kulturních a zájmových skupin a podobně.   

výpočet Počet akcí za rok. 
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5. Monitorování pokroku při plnění SPURM  

Výroční monitorovací zprávu o realizaci SPURM sestavuje manažer SPURM z podkladů předaných 

gestory jednotlivých opatření a na základě vlastní manažerské činnosti.  

Monitorovací zpráva musí obsahovat všechny informace relevantní pro rozhodování orgánu 

ustaveného pro monitorování SPURM. Současně musí monitorovací zpráva poskytnout úplné 

informace politické reprezentaci města. 

Monitorovací zpráva zejména obsahuje: 
 

 přehled projektů/akcí realizovaných v daném roce k naplnění specifických cílů opatření 
SPURM (v členění zahájené, ukončené, průběžně realizované) , včetně indikátorů výstupu; 

 přehled nákladů vynaložených z rozpočtu města na realizaci projektů/akcí; 

 přehled projektů dotovaných z prostředků mimo rozpočet města (Evropské strukturální a 
investiční fondy, národní veřejné prostředky, zahraniční fondy apod.);  

 pokrok dosažený při realizaci jednotlivých opatření SPURM, kvantifikovaný na základě 
vývoje indikátorů výsledku, vč. komentáře; 

 pozitivní a negativní aspekty realizace SPURM v  uplynulém roce. 

 

Vzorový obsah Monitorovací zprávy je uveden v Příloze č. 6. 

Před předložením Monitorovací zprávy Řídicímu týmu Strategie projedná manažer SPURM 

v orgánu ustaveném pro monitorování SPURM obsah Monitorovací zprávy a zejména závěrečnou 

kapitolu shrnující operativně přijatá opatření na úrovní Řídicí skupiny SPURM, reagující na vývoj 

situace při realizaci SPURM v daném období a také navrhovaná doporučení pro Řídicí tým 

Strategie, resp pro MMKV. 
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5.1 Schéma přípravy Monitorovací zprávy  

Klíčové činnosti při přípravě Monitorovací zprávy jsou následující:  

Tabulka č. 4 – Schéma přípravy Monitorovací zprávy  

činnost odpovídá termín formát 

Gestoři opatření zpracují pro monitorovací zprávu 
vyhodnocení projektů a akcí ze své působnosti, zahrnutých 
do Akčního plánu v uplynulém roce  

a) Přehled realizovaných projektů a akcí v 
uplynulém roce (v členění zahájené projekty, 
ukončené projekty, projekty přecházející z 
předminulého roku); 
b) Plánované a reálně dosažené hodnoty indikátorů 
výstupu u jednotlivých projektů a akcí; 
c) Plánovaný a reálný přínos k naplnění indikátorů 
výsledku daného opatření; 
d) Plánované a reálně vynaložené finanční 
prostředky na realizované projekty/akce (v dané 
roce, od počátku řešení, rozdělené na vlastní zdroje 
města a cizí financování); 
e) Komentář k průběhu řešení jednotlivých projektů 
a akcí. 

Gestoři 
opatření 
SPURM ve 
spolupráci 
s  
realizátory 
projektů a 
akcí 

15.2. 
Interní 
sdělení 

Manažer SPURM si vyžádá upřesňující podklady od odboru 
financí a ekonomiky, zejména objem finančních prostředků 
vynaložených na realizaci SPURM, vyplývající ze 
závěrečného účtu za uplynulý rok. 

Manažer 
SPURM 
Odbor 
financí a 
ekonomiky 

20.2. 
Interní 
sdělení 

Manažer SPURM si vyžádá upřesňující podklady od odboru 
strategií a dotací, ohledné čerpání dotačních titulů a 
vnějšího financování SPURM v uplynulém roce. 

Manažer 
SPURM 
Odbor 
strategií a 
dotací 

20.2. 
Interní 
sdělení 

Manažer SPURM projedná návrh Monitorovací zprávy v 
orgánu ustaveném pro monitorování SPURM 

Manažer 
SPURM 

20.3.  

Manažer SPURM zapracuje do Monitorovací zprávy 
připomínky orgánu ustaveného pro monitorování SPURM  

Manažer 
SPURM 

30.3.  

Manažer SPURM předloží projednanou Monitorovací 
zprávu Radě města. 

Manažer 
SPURM 

duben 
Interní 
sdělení 

Termíny uvedené v Tabulce č. 4 jsou orientační a je třeba je uvést do souladu s programem 

jednání Rady města a Zastupitelstva, resp. ustaveného monitorovacího orgánu.  
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PŘÍLOHY  

Příloha č.1 -  Evaluační plán SPURM  

Název a zaměření evaluace 
typ 

evaluace 
termín zodpovídá 

1. Průběžná evaluace SPURM, zaměřená na: 

 funkčnost procesů implementace 

 relevanci specifických cílů 

 dosahování specifických cílů 

 vývoj indikátorů výsledku 

 efektivnost vynakládaných prostředků 

on-going 2017 
manažer 
SPURM 

2. Závěrečná evaluace SPURM, zaměřená na: 

 relevanci specifických cílů 

 efektivnost naplňování specifických cílů 

 výsledky realizace projektů a akcí 

 relevanci indikátorů výsledku 

ex-post 2020 
manažer 
SPURM 

Poznámka: V případě , že se to ukáže účelným, může manažer SPURM se souhlasem Rady města 

rozšířit evaluační plán o evaluaci ad hoc na konkrétní téma.  
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Příloha č.2 -  Projektový záměr-úvodní informace  

 

 

Zodpovědný útvar MMKV (gestor)

Datum:

Název projektu

Doba trvání projektu (měsíc/rok)

Zahájení projektu (mmrrrr): Ukončení projektu (mmrrrr):

Popis stávajícího stavu (charakteristika stávající situace)

Popis cílového stavu (měřitelné výstupy projektu)

Plánované náklady na projekt

tis. Kč

Náklady na realizační fázi tis. Kč

Celkové náklady na projekt tis. Kč

Náklady na provozní fázi (min. 5 let po ukončení projektu) tis. Kč

tis. Kč

Cizí zdroje - dotace tis. Kč

zdroj dotace

Náklady hrazené z rozpočtu města (přípravná, realizační i provozní fáze)

celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(v tis. Kč)

Náklady na přípravnou fázi 

Celkové náklady na projekt vč. provozní fáze

Plánovaný peněžní přínos 

Plánovaný nepeněžní přínos 

Podmínky realizovatelnosti (komentář)

Zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci)

Záměr zpracoval (odpovědný vedoucí/projektový manažer)

Typ projektu:

Číslo projektu

rok zahájení číslo opatření SPURM útvar gestora interní číslo gestora

Projektový záměr - úvodní informace

Priorita

Opatření
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Příloha č.3 -  Projektový záměr-základní informace  

 

Zodpovědný útvar MMKV (gestor)

Datum:

Název projektu

Doba trvání projektu (měsíc/rok)

Zahájení projektu (mmrrrr): Ukončení projektu (mmrrrr):

Popis stávajícího stavu (charakteristika stávající situace)

Popis cílového stavu (měřitelné výstupy projektu)

Plánované náklady na projekt

tis. Kč

Náklady na realizační fázi tis. Kč

Celkové náklady na projekt tis. Kč

Náklady na provozní fázi (min. 5 let po ukončení projektu) tis. Kč

tis. Kč

Cizí zdroje - dotace tis. Kč

zdroj dotace

Náklady hrazené z rozpočtu města (přípravná, realizační i provozní fáze)

celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projektový záměr - základní informace

Priorita

Opatření

(v tis. Kč)

Celkové náklady na projekt vč. provozní fáze

Náklady na přípravnou fázi 

Plánovaný nepeněžní přínos 

Plánovaný peněžní přínos 

Podmínky realizovatelnosti (komentář)

rok zahájení

Typ projektu:

Záměr zpracoval (odpovědný vedoucí/projektový manažer)

Číslo projektu

interní číslo gestoraútvar gestoračíslo opatření SPURM

Zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci)
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Příloha č.4 - Zásobník projektů SPURM  

Číslo projektu Název projektu 
Zahájení 
projektu 
(mmrrrr) 

Ukončení 
projektu 
(mmrrrr) 

Typ 
projektu 
(IA/NA) 

Celkové náklady 
vč. provozní fáze   

(v tis. Kč) 

Cizí zdroje 
- dotace                    

(v tis. Kč) 

Hrazeno z 
rozpočtu města   

(v tis. Kč) 
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Příloha č.5 - Projekty zařazené do Akčního plánu  

Číslo projektu Název projektu 
Zahájení 
projektu 
(mmrrrr) 

Ukončení 
projektu 
(mmrrrr) 

Typ 
projektu 
(IA/NA) 

Celkové náklady 
vč. provozní 

fáze   (v tis. Kč) 

Cizí zdroje - 
dotace            

(v tis. Kč) 

Hrazeno z 
rozpočtu města            

(v tis. Kč) 

z toho v 
2015         

(v tis. Kč) 
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Příloha č.6 -  Vzorový obsah Monitorovací zprávy  

MONITOROVACÍ ZPRÁVA SPURM ZA ROK 2015 
 
MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

1. IDENTIFIKACE MONITOROVANÉHO DOKUMENTU 

2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ SPURM 

2.1. Dosažený pokrok a jeho analýza 
2.1.1. Věcný pokrok 

2.1.1.1. Metodologie monitorovacích indikátorů 
2.1.1.2. Informace o věcném pokroku 
2.1.1.3. Kvantitativní analýza věcného pokroku 

2.1.2. Finanční pokrok 
2.1.2.1. Informace o finančním pokroku 
2.1.2.2. Přehled financování projektů 
2.1.2.3. Platby vnější finanční pomoci  

2.1.3. Využití vnější finanční pomoci 
2.1.3.1. Prostředky ESIF 
2.1.3.2. Prostředky státního rozpočtu 
2.1.3.3. Prostředky KK 
2.1.3.4. Ostatní prostředky vnější finanční pomoci 

2.1.4. Pokrok podle cílových skupin 

2.2. Soulad s právními předpisy 

2.3. Závažné problémy a přijatá opatření 

2.4. Průběh monitorování 

2.5. Provedené evaluace 

3. PROVÁDĚNÍ SPURM PODLE PRIORIT 

3.1. Priorita 1 - UDRŽITELNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ 
3.1.1. Opatření 1.1 

3.1.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.1.1.2. Finanční pokrok 
3.1.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.1.2. Opatření 1.2 
3.1.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.1.2.2. Finanční pokrok 
3.1.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy 

3.1.3. Opatření 1.3 
3.1.3.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.1.3.2. Finanční pokrok 
3.1.3.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.1.4. Opatření 1.4 
3.1.4.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.1.4.2. Finanční pokrok 
3.1.4.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  
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3.2. Priorita 2 - ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB 
3.2.1. Opatření 2.1 

3.2.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.2.1.2. Finanční pokrok 
3.2.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy 

3.2.2. Opatření 2.2 
3.2.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.2.2.2. Finanční pokrok 
3.2.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.2.3. Opatření 2.3 
3.2.3.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.2.3.2. Finanční pokrok 
3.2.3.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.3. Priorita 3 - PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ 
3.3.1. Opatření 3.1 

3.3.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.3.1.2. Finanční pokrok 
3.3.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy 

3.3.2. Opatření 3.2 
3.3.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.3.2.2. Finanční pokrok 
3.3.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.3.3. Opatření 3.3 
3.3.3.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.3.3.2. Finanční pokrok 
3.3.3.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.4. Priorita 4 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 
3.4.1. Opatření 4.1 

3.4.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.4.1.2. Finanční pokrok 
3.4.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy 

3.4.2. Opatření 4.2 
3.4.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.4.2.2. Finanční pokrok 
3.4.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.5. Priorita 5 - POSÍLENÍ MÍSTNÍ EKONOMIKY 
3.5.1. Opatření 5.1 

3.5.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.5.1.2. Finanční pokrok 
3.5.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.5.2. Opatření 5.2 
3.5.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.5.2.2. Finanční pokrok 
3.5.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.5.3. Opatření 5.3 
3.5.3.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.5.3.2. Finanční pokrok 
3.5.3.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  
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3.6. Priorita 6 - ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 
3.6.1. Opatření 6.1 

3.6.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.6.1.2. Finanční pokrok 
3.6.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.6.2. Opatření 6.2 
3.6.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.6.2.2. Finanční pokrok 
3.6.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.6.3. Opatření 6.3 
3.6.3.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.6.3.2. Finanční pokrok 
3.6.3.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.6.4. Opatření 6.4 
3.6.4.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.6.4.2. Finanční pokrok 
3.6.4.3. Plnění specifických cílů a případné problémy 

3.7. Priorita 7 - ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA 
3.7.1. Opatření 7.1 

3.7.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.7.1.2. Finanční pokrok 
3.7.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.7.2. Opatření 7.2 
3.7.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.7.2.2. Finanční pokrok 
3.7.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.8. Priorita 8 - SPRÁVA MĚSTA 
3.8.1. Opatření 8.1 

3.8.1.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.8.1.2. Finanční pokrok 
3.8.1.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

3.8.2. Opatření 8.2 
3.8.2.1. Věcný pokrok a jeho kvantitativní analýza 
3.8.2.2. Finanční pokrok 
3.8.2.3. Plnění specifických cílů a případné problémy  

4. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA 

4.1. Aktivity SMKV 

4.2. Aktivity MMKV 

4.3. Aktivity Řídicí skupiny SPURM 

5. OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ 

5.1. Opatření přijatá na úrovni Řídicí skupiny SPURM  

5.2. Doporučení pro Řídicí tým Strategie 

5.3. Doporučení pro Magistrát města Karlovy Vary 

 

  



 

 
      Implementační část SPURM 33 

 

Seznam zkratek 

 

zkratka text 

AP Akční plán 
ČSÚ Český statistický úřad 

DPKV Dopravní podnik Karlovy Vary 
CHP Chytré parkování 

IA Investiční akce 
KK Karlovarský kraj 
KV Karlovy Vary 

LL KV Lázeňské lesy Karlovy Vary 
MD Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí 

MHD Městská hromadná doprava 
MMKV Magistrát města Karlovy Vary 

mmrrrr měsíc a rok 
MP Městská policie 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ Mateřská škola 

MZSS KV Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary 
NA Neinvestiční akce 
OD Odbor dopravy 

OFE Odbor financí a ekonomiky 
OKP Odbor kanceláře primátora 

OKŠT Odbor kultury, školství a tělovýchovy 
OKT Odbor kanceláře tajemníka 

OMM Odbor majetku města 
ORI Odbor rozvoje a investic 

OSD Odbor strategií a dotací 
OSV Odbor sociálních věcí 

OT Odbor technický 
ObŽÚ Obecní živnostenský úřad 

OŽP Odbor životního prostředí 
PM Parkovací místa 
SLP Správa lázeňských parků 

SMKV Statutární město Karlovy Vary 
SPLZaK Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
SPURM Strategický plán udržitelného rozvoje města  

SŠ Střední škola 
TČ Trestné činy 

ÚÚPaSÚ Úřad územního plánu a stavební úřad 
VŠ Vysoká škola 
ZŠ Základní škola 
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