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Stejně jako jiná moderní města obdobné velikosti a významu i České Budějovice by se rády staly městem,
které se bude rozvíjet a bude atraktivní jak pro své obyvatele, tak pro firmy, které by ve městě mohly
lokalizovat své sídlo a vytvářet nová, kvalitní a dobře ohodnocená pracovní místa. Z praxe po celém
světě je přitom zřejmé, že chce-li město dosáhnout potřebných změn, nemůže se o to pokoušet pouze
samo, ale musí mobilizovat i další subjekty a firmy, které ve městě působí a mají na jeho rozvoji zájem.
K usměrnění tohoto procesu slouží proces strategického plánování, který město České Budějovice
aktuálně zahajuje s cílem zpracování nového Strategického plánu rozvoje města pro období
následujících cca 15 – 20 let.
V rámci zpracování strategického plánu dojde k identifikaci klíčových oblastí, na které by se měly zaměřit
aktivity všech zapojených aktérů s cílem využít hlavních rozvojových potenciálů, nebo naopak odstranit
klíčové limity, které rozvoji města brání. Navržené aktivity by se navíc měly soustředit do několika
nejdůležitějších priorit tak, aby disponibilní zdroje byly využity co nejefektivněji.
Proces strategického plánování je v tomto ohledu nástroj, který, pokud je dobře uchopen a použit,
umožňuje dosažení konsensu představitelů místní komunity o společné představě budoucnosti, výběru
kritických oblastí a vede k návrhu priorit a opatření pro další rozvoj města.
Celý průběh zpracování strategického plánu by měl být co nejtransparentnější a nejotevřenější všem
přínosným názorům a návrhům. Rozhodování v průběhu strategického plánování se proto zúčastní
nejen vedoucí představitelé města, ale i představitelé významných firem (zaměstnavatelů) i menších
progresivních firem, představitelé škol a dalších veřejných institucí, případně neziskových organizací ve
městě.
K zapojení těchto subjektů bude v rámci procesu strategického plánování sloužit Komise pro strategický
rozvoj (KSR) a následně vytvořené dílčí pracovní skupiny.
KSR v rámci procesu zpracování strategického plánu představuje řídící skupinu složenou ze zástupců
významných institucí působících ve městě. KSR navrhuje a schvaluje hlavní kritické oblasti, priority a
návrhy opatření, která vypracují sestavené pracovní skupiny. Představuje tak hlavní subjekt, který
přebírá zodpovědnost za řízení procesu strategického plánování a za sestavení, aktualizaci a řízení
realizace strategického plánu.
Pracovní skupiny na práci KSR navazují a rozpracovávají jednotlivé kritické oblasti, priority a opatření do
detailu, který bude obsahovat konkrétní úkoly pro jednotlivé zapojené subjekty, včetně termínů a zdrojů
financování každého konkrétního dílčího kroku.
Strategické plánování, jak se jej nyní město rozhodlo přijmout, je cesta k vytvoření nových partnerství
pro zlepšení podnikatelského klimatu ve městě a regionu a pro vytvoření konkurenceschopné pozice při
řešení záležitostí, které ovlivňují kvalitu života všech občanů.
Vzniklý strategický plán tak není konečným cílem, ale spíše dílčím výstupem plánovacího procesu a
představuje dohodu jednotlivých účastníků procesu strategického plánování o tom, kam by se město
mělo vyvíjet a co je v silách jednotlivých účastníků pro realizaci plánu udělat. Strategický plán tedy
zahrnuje také návrh realizace jednotlivých opatření a projektů, které by situaci ve městě měly změnit.

Celý proces zpracování strategického plánu je v současné době v přípravné fázi procesu strategického
plánování, v jejímž rámci se formuje Komise pro strategický rozvoj, připravují se průzkumy, které
proběhnou jak mezi obyvateli města, studenty, kteří ve městě studují na vysokých školách, ale i mezi
firmami, které ve městě působí, začínají práce na analýzách.
V roce 2017 pak práce navážou vznikem zmíněných pracovních skupin, které budou složeny z odborníků
a aktivních obyvatel a zástupců jednotlivých institucí a subjektů působících ve městě podle toho, jaké
kritické oblasti rozvoje města budou navrženy. KSR se v průběhu procesu strategického plánování sejde
5x k projednání dílčích klíčových výstupů (vč. výstupů pracovních skupin) a k projednání celého
strategického plánu, který doporučí ke schválení zastupitelstvu města. První jednání KSR je navrženo na
konec listopadu, proces strategického plánování by měl být skončen v červnu příštího roku.
Aby celý proces proběhnul v souladu s aktuálními trendy a aby bylo zajištěno odborné zpracování dílčích
částí a výstupů jednotlivých pracovních skupin a KSR, bude městu s procesem strategického plánování
pomáhat tým konzultantů ze společností Berman Group a Cassia Development & Consulting, které mají
zkušeností se zpracováním několika desítek rozvojových plánů a dokumentů nejen na území České
republiky, ale i v zahraničí.

