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„Cíl bez plánu je pouze přání.“
Antoine de Saint-Exupéry
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1. Úvod
Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Strategie KrÚ“) vyjadřuje hlavní
záměry vedení KrÚ na pětileté období let 2021 až 2025. Jejím účelem je vyjádřit, o co úřad
v dlouhodobější perspektivě usiluje, jakých cílů chce dosáhnout, a jaké hodnoty by měly být
respektovány, aby byl co nejlépe naplněn smysl jeho existence.

Vize

Hodnoty

Hlavní strategické cíle
Strategie
Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Cílový stav v roce 2025

Finanční rámec

Analýza klíčových
zainteresovaných stran

V návaznosti na schválenou strategii se každoročně zpracovává a vyhodnocuje Akční plán
Strategie KrÚ, který určuje konkrétní kroky k naplnění stanovených cílů. V akčním plánu
jsou stanoveny dílčí cíle, konkrétní aktivity, odpovědnost za jejich uskutečnění, termíny
a indikátory naplňování. Za zpracování a vyhodnocení akčního plánu zodpovídá pracovní
skupina pro určování, plánování a usměrňování strategického rozvoje KrÚ JMK zřízená na
základě 259/IŘA-KrÚ (tzv. strategický tým).
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2. Vize
Vize deklaruje budoucí stav, kterého chceme do roku 2025 dosáhnout.
Naše vize zní:

„Jsme profesionální a moderní úřad.“
Podstata existence KrÚ je dána zákony, zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. KrÚ při své činnosti naplňuje záměry volených orgánů
kraje a současně v přenesené působnosti vykonává úkoly, které mu svěřil stát.
Hlavním záměrem úřadu je:

Poskytovat kvalitní
služby profesionálním
způsobem
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Pružně se adaptovat
na měnící
se prostředí

Reagovat na aktuální
trendy, které ovlivňují
podobu současného
světa

3. Hodnoty
Společné hodnoty úřadu vyjadřují nejen snahu o maximální kvalitu poskytovaných služeb,
ale i záměr úřadu být důvěryhodnou institucí, jejíž zaměstnanci se chovají vstřícně nejen
ke klientům a partnerům, ale i k sobě navzájem. Rovněž je pro nás důležitá odpovědnost
při nakládání s veřejnými financemi, k prostředí, ve kterém působíme i ke společnosti jako
celku.

Profesionalita

Úcta k lidem

Důvěryhodnost

Efektivita úřadu

Odpovědnost

Týmová práce

Další důležité hodnoty jsou ukotveny v Etickém kodexu zaměstnanců JMK, dostupném na
internetových stránkách kraje www.jmk.cz.
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4. Hlavní strategické cíle
Kvalitní systém řízení lidských zdrojů
Cíl je zaměřen na udržení a zvýšení kvality personální práce, rozvoj znalostí a dovedností
zaměstnanců, účinnou motivaci a podporu týmové spolupráce napříč úřadem.
Důraz je kladen na budování společné organizační kultury úřadu a udržení důvěry volených
orgánů kraje a veřejnosti ve vztahu ke krajskému úřadu.

Cílový stav v roce 2025:
•

Zaměstnanci odvádějí profesionální práci a jsou důvěryhodnými a spolehlivými
partnery pro občany, volené orgány kraje, zástupce zřízených organizací, obcí a dalších
spolupracujících subjektů.

•

Na úřadě pracuje stabilní a vstřícný tým zaměstnanců a je vytvořena atmosféra
vzájemné důvěry.

•

Je podporována týmová spolupráce napříč úřadem.

•

JMK je vnímán jako perspektivní zaměstnavatel.

•

Vlivem moderních metod řízení lidských zdrojů se snažíme zlepšovat kvalitu práce
zaměstnanců.

•

Je vybudována organizační kultura, která respektuje definované hodnoty úřadu
a zaměstnanci jsou s touto kulturou ztotožněni.

•

Zaměstnanci jsou motivováni a je vytvářen prostor pro jejich odborný i osobnostní
rozvoj.

•

Jsou optimálně rozděleny kompetence mezi vedoucími odborů a vedoucími oddělení.

•

Jsou posilovány vlastnosti leadera u vedoucích pracovníků.

•

Probíhá rozvoj klíčových zaměstnanců.

•

Snižuje se personální administrativa a je podporována automatizace a elektronizace.
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Efektivní procesy
Cíl je zaměřen na zkvalitnění a zjednodušení práce, odstranění duplicitně prováděných
činností, schopnost úřadu reagovat na měnící se prostředí a sledovat aktuální trendy,
zejména v oblasti elektronizace a digitalizace.
K naplnění cíle jsou používány moderní nástroje kvality a procesní řízení.

Cílový stav v roce 2025:
•

Úřad poskytuje služby rychle a kvalitně, jeho činnost je transparentní.

•

Při práci jsou v co největší míře používány elektronické nástroje, které šetří čas klientů
i zaměstnanců, je minimalizována byrokratická zátěž.

•

Klienti se mohou u vybraných agend na úřad obracet prostřednictvím elektronické
komunikace.

•

Agendy jsou v co největší míře elektronizovány.

•

Úřad se chová hospodárně, snižuje se ekonomická náročnost procesů.

•

Úřad využívá v co největší míře moderní technologie a sleduje moderní trendy ve
veřejné správě.

•

Jsou podporovány inovativní návrhy zaměstnanců a zaměstnanci jsou k předkládání
těchto návrhů motivováni.

•

Je zpracována mapa procesů úřadu a zmapované procesy jsou v případě potřeby
optimalizovány.

•

Je udržována certifikace systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001.

•

Pravidelně je prováděno sebehodnocení úřadu dle modelu EFQM.
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Přívětivé prostředí
Cíl je zaměřen na zkvalitnění prostředí úřadu, a to nejen ve vztahu k budovám, kancelářím
a pracovnímu vybavení, ale i co se týče atmosféry na pracovišti, způsobu jednání s klienty
a prezentace úřadu navenek. Ve vztahu ke klíčovým zainteresovaným stranám* jsou
v maximální míře uplatňovány principy spolupráce a partnerství.

Cílový stav v roce 2025:
•

Je vytvořeno optimální prostředí jak pro zaměstnance, tak pro klienty úřadu,
založené nejen na materiálním vybavení, ale i na vzájemné spolupráci, vstřícnosti,
profesionalitě a důvěře.

•

Úřad analyzuje a vnímá potřeby a očekávání klíčových zainteresovaných stran a pružně
na tyto potřeby reaguje*.

•

Úřad se srozumitelně a otevřeně prezentuje navenek prostřednictvím přehledných
webových stránek.

•

Úřad je společensky odpovědný a dodržuje požadavky normy společenské
odpovědnosti ČSN 01 0391.

•

Je uplatňován strategický a odpovědný přístup k zadávání veřejných zakázek.

•

Je naplňována bezpečností politika úřadu a jsou dodržovány požadavky normy ČSN
ISO/IEC 27001.

•

Budovy úřadu jsou udržovány a spravovány tak, aby klesala jejich náročnost na spotřebu
energií.

•

Je udržován certifikovaný systém managementu hospodaření s energií dle normy
ČSN EN ISO 50001.

•

Jsou minimalizovány negativní dopady činnosti úřadu na životní prostředí, snižuje se
spotřeba energií a materiálu.

•

V souladu s kampaní Kraj bez plastu je minimalizována produkce jednorázového
plastového odpadu.

*) Analýza klíčových zainteresovaných stran je přílohou Strategie KrÚ
8

5. Finanční rámec
Pro naplnění stanovených cílů bude využito vícezdrojového financování.
Výdaje na jednotlivé aktivity jsou zahrnuté v částech rozpočtu JMK spravovaných odborem
kancelář ředitele a odborem informatiky a budou finančně kryty vlastními zdroji kraje
s maximálním využitím prostředků fondů EU.
Rozpočet kraje na příslušný kalendářní rok je schvalován zastupitelstvem, výdaje na činnost
KrÚ jsou jeho součástí.
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6. Závěr
Strategie KrÚ na období 2021 až 2025 je platná do 31. 12. 2025. V případě potřeby je možné
na základě aktuálního vývoje ve Strategii KrÚ provádět změny.
Zpracovala: Pracovní skupina pro určování, plánování a usměrňování strategického rozvoje
KrÚ JMK, zřízená na základě 259/IŘA-KrÚ.
V Brně dne: 14. 12. 2020
Schválil:

JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v.r.
Ředitel KrÚ

Příloha: Analýza klíčových zainteresovaných stran
Analýza klíčových zainteresovaných stran popisuje přepokládaný zájem, vliv, míru zapojení
a očekávání subjektů, které ovlivňují činnost KrÚ a jejichž činnost KrÚ svým jednáním
ovlivňuje.
Příloha je k dispozici na útvaru řízení kvality KrÚ.
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