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Vláda vyhlásila nouzov! stav na území celého státu z d"vodu ohro#ení zdraví v souvislosti s prokázáním v!skytu onemocn$ní 
COV19 na základ$ ústavního zákona %. 110/1998 Sb., a to s ú%inností od 12. b&ezna 2020 od 14:00 na dobu 30 dn".  
Na základ$ sledování situace v'okolních zemích a'anal!zy dostupn!ch studí v(ak p&edpokládáme, #e nouzov! stav 
m"#e trvat v!razn$ déle. Navíc o%ekáváme dlouhodob! a# trval! dopad na zm$nu zp"sobu &ízení m$st a'role volen!ch 
zastupitel". 
Je pot&eba rede)novat za#ité standardy. Za%ít p&em!(let jinak. Jestli jste n$kdy cht$li n$co zm$nit, tak te* je pravá 
chvíle, kdy to ud$lat. Role samosprávy p&i &e(ení krizového stavu je klí%ová. Není mo#né se spoléhat na ostatní. P&ebíráte 
d"le#itou roli. M$li byste ukázat sv!m zam$stnanc"m a'ob%an"m, #e jste p&ipraveni vystoupit z'komfortní zóny. V'dob$ 
blahobytu se m"#eme o'nov!ch v$cech u%it, v'krizi pak musíme konat. +ídit a'vést! Tak se rodí líd&i!   
Tento %lánek a'následná série konkrétních opat&ení vzniká z'd"vodu pot&eby p&enosu dobré praxe a'slou#í jen a'v!hradn$ 
jako podklad k'uv$dom$ní si (ir(ích souvislostí. Jeho cílem není taxativní vymezení v(ech pot&ebn!ch úkon", které se navíc 
m$sto od m$sta li(í. 
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P&esto#e zákon o'krizovém &ízení jasn$ 
de)nuje postup &ízení v'dob$ krize  
(co# sou%asná situace zcela jist$ je),  
&ada p&edstavitel" m$st prostupuje  
podle vlastního úsudku bez zapojení  
v(ech mechanism", které zákon na&izuje.
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V$t(ina ú&ad" p&echází na omezen! re#im, 
zam$stnanci jsou na %áste%n!ch „home 
o,ce“. Jen#e, p&edpoklad práce z'domu 
vyvolává &adu mana#ersk!ch úkol", bez 
jejich# spln$ní se práce z'domu stává pouze 
dovolenou. Platí, #e základním pravidlem 
je, #e zam$stnavatel nem"#e zam$stnance 
k'práci z'domova nutit,  
musí se s'nimi dohodnout. 
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K'%emu jsou m$stu Smart City koncepce, 
vládní prohlá(ení o'pot&eb$ digitalizace, 
10ti letá implementace robustních                         
IT systém" v'rámci zavád$ní eGovernmentu, 
kdy# na &ad$ m$st nejde ú&edník"m poslat 
pracovní email z'domova a'jejich po%íta%ová 
gramotnost zahrnuje sotva zvládání 
základních operací? 
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 ! Z&ídit krizov! (táb obce podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona  
%. 240/2000 Sb., o'krizovém &ízení a'o'zm$n$ n$kter!ch zákon"  
a'p&enést na n$j operativní &ízení krizové situace.

 ! Starosta (primátor) musí mít MNOPAQ&RST?U pro zvládání dal(ích  
úkon" nezbytn!ch pro krizové &ízení m$sta. 

 ! Vytvo&it JRBTONAL&KVW&ABJ>LX&ORYBAZ@BXAL&[KRS\KSROS&W][KB  
(nebrat ohled na stávající uspo&ádání). Vybrat schopné a'aktivní 
lidi, zapojit je do nastavení „krizov!ch proces"“ typu: schvalování 
nákup", zp"sob práce s'domu, podepisování, schvalovací postupy, 
zastupitelnost, zásobování, atd.

"JBK>?AL
 ! Zavést A^[KRO_?&JRO&>L@?AL&N@`^P?AQ&\OWSAZ\BT? a'virtuální 

porady. Jasné zadávání úkol" a'následná kontrola pln$ní v'termínech 
je p&i home o,ce st$#ejní, klade v(ak zv!(ené nároky na vedoucí 
zam$stnance. 

 ! Operativní pro(kolení zam$stnanc" na pou#ívání nov!ch nástroj". 
 ! HB[AQ&JROaP^b?AL vedení m$sta o'tom jak se bude v'dob$ krize 

pracovat. Prohlá(ení musí b!t dopln$né provád$cím postupem  
(p&. zavedeme home o,ce – co to znamená, konkrétn$)

 ! Sna#te se s'lidmi pracovat obdobn$, jako kdy# jsou fyzicky v'práci, 
sebe motivace funguje jen po omezen! %as.

 ! Speci)ckou pozornost je nutné v$novat [OTZBPZ@BTZ&PZ`L, udr#ování 
kontaktu, minimáln$ telefonem, lépe videokonferencemi.
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 ! Okam#it$ vytvo&it podmínky pro online práci zam$stnanc", tedy 

zejména N@`^P?AQ&J>L[KSJc na email a'[JOP?XAQ&`Z[\c, zprovozn$ní 
rozhraní pro NZ`?O\OAd?R?AT?. Umo#nit pracovat na spole%n!ch 
aktivitách mimo stávající organiza%ní strukturu (platformy pro 
t!movou práci).

 ! Efektivn$ nastavit a'podporovat vytvo&ení domácího pracovi(t$ 
z'pohledu zabezpe%ení pln$ní %inností zam$stnanc".
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V'd"sledku sou%asné krize lze predikovat 
v!razné v!padky v'rozpo%tu m$sta, a'to jak 
letos tak zejména v'následujících letech. 
Reálné dopady nelze v'sou%asné dob$ 
kvanti)kovat, na(e odhady pro následující 
rok po%ítají s'minimálním v!padkem ve v!(i 
8% p&íjm" ze sdílen!ch daní. 
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Dobrá strategie by m$la b!t p&ipravena 
na v(echny scéná&e a'to i'na ty krizové. 
Není to jen „zásobník“ projekt". Je to plán 
vytvo&en! k'dosa#ení ur%itého cíle nebo více 
cíl", které se te* zm$ní. Vzniklá situace by 
se m$la promítnout do v(ech chystan!ch 
strategick!ch dokument" a'koncepcí (vliv  
na dopravu, lokální ekonomiku, (kolství, 
#ivotní prost&edí, sociální slu#by, IZS, atd.).
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Zp"sob reakce státu a'reálné problémy 
vzniklé v'území jednozna%n$ vedou 
k'nutnosti zm$ny paradigmatu vnímání 
pot&eby inovací a'celého kontextu 
vzd$lávání ve ve&ejné správ$.
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Mnoho lidí chce m$stu pomoci, &ada 
organizací nabízí spolupráci. Vyu#ijte ji. 
To, jak fungoval vztah m$sto–ob%an p&ed 
pandemií COVID-19, je pry%. Do star!ch 
kolejí se nic nevrátí. Nyní jsme sv$dky toho, 
#e ob%ané se anga#ují a'budou se chtít 
anga#ovat více v'rozvoji m$sta. Zapome-te 
na participativní rozpo%ty, nutná bude 
samotná reálná participace. 
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 Hodn$ sil za AQE advisors, a.s.

"JBK>?AL
 ! Krátkodob$ zvolnit ZAN?[KZXAL&B\KZNZKc m$sta, zrevidovat stávající 

smlouvy a'vytvo&it p&esn! plán budoucího cash-.ow na v!dajové 
stránce.

 ! P&ipravit [TQA^>?&NVNO_?&[K>?`A]`O=QaO&RO@JOXKS pro m$sto, 
zohlednit mo#ná rizika a'revidovat plán investi%ních akcí na 
následující období.

 ! Po%ítejte s'tím, #e m$sto bude muset p&evzít ROPZ&J>Z&>L@?AL&JRO=PQWj&
O=cNBK?P, na které bude mít krize obrovsk! dopad. D"le#ité bude 
alokovat zdroje na cílené intervence pro odstran$ní vznikl!ch 
d"sledk".
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 ! Ne%ekejte na konec sou%asné situace, mo#ná budete muset 

v'provizorním stavu fungovat del(í období.
 ! Mimo krizov! (táb zalo#te ihned JRBTONAL&[\SJZAS, její# úkolem je 

aktualizovat stávající strategii m$sta.
 ! Bu*te si jisti, #e stávající strategick! dokument není p&ipraven na 

dopady sou%asné situace. 
 ! Proces p&ípravy a'tvorby strategie je %asov$ i'odborn$ náro%n!, 

ne%ekejte a'jednejte.
 ! Zvolte si vlastí metodiku tvorby strategie. Ve strategii se zam$&te 

na reálné cíle a'konkrétní projekty, do zpracování @BJO_K?&O=XBAc 
a'vybrané subjekty ve m$st$. 
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 ! Vyu#ijte nastalou situaci ve sv"j prosp$ch. Vytvo&te N@`]P^NBTL&JP^Ac 

pro pracovníky systémem shora–dol", kdy jasn$ nastavíte po#adavky 
toho, co pot&ebujete jako zam$stnavatel.

 ! Umo#n$te OAkPZA?&B3`Z[KBAXAL&N@`]P^N^AL pracovník", vy#adujte to.
 ! Zave*te ihned prvky Z`?BXALaO&WBABY?W?AKS, krize je velká 

p&íle#itost vyu#ít energii pracovník" k'vzájemné pomoci a'hledání 
nov!ch technologicky vysp$l!ch &e(ení.
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 ! P&ipravte a'zprovozn$te platformu pro sdílení strategie, ob%ansk!ch 

návrh", iniciativ. 
 ! Sdílejte informace, zprávy, d"le#itá sd$lení a'nápady na JEDNOM 

p&ehledném míst$.
 ! Poskytujte relevantní a'p&esné informace. Bez nich je jakákoliv debata 

zbyte%ná.
 ! Zp&ístupn$te moderované video-audio konference.
 ! Po skon%ení ka#dé akce p&ipravte záv$r a'v(echny informujte 

o'v!sledcích. Bez zp$tné vazby nebude spolupráce fungovat.

AQE advisors, a.s. poskytuje slu#by 
v'oblasti strategického poradenství, 
vzd$lávání, )nan%ního poradenství, 
poradenství v'oblasti &ízení rizik 
a'související slu#by v'celé &ad$ odv$tví 
ve&ejného sektoru. 
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Chcete-li se dozv$d$t více, jak!m zp"sobem 
na(i specialisté pro ve&ejnou správu ji# od 
roku 1991 d$lají to, co má pro klienty smysl, 
kontaktujte nás prost&ednictvím sociálních  
sítí %i na(ich webov!ch stránek:  
-l+<T@
-l+BTB`?Wc<T@ 
BTB`?WcG%5<T@

HBA&"=RON[\V 
senior expert 
obrovsky@AQE.cz

HBA&GBNR^A?\
statutární &editel
havranek@AQE.cz
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