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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Harmonogram pracovní skupiny

1. Představení zpracování Strategického plánu rozvoje města 15:00 – 15:05

2. Představení činnosti pracovní skupiny a jejich členů 15:05 – 15:20

3. Základní výsledky analytické části Vzdělávání a zaměstnanost 15:20 – 15:30

4. Diskuse nad problémy v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 15:30 – 15:40

5. Podněty k vizi v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti 15:40 – 16:55

6. Závěr 16:55 – 17:00

7. Neformální diskuze 17:00 – 17:30
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Východiska pro zpracování SPR

Další klíčová témata 

▪ Cestovní ruch, kultura, jednotná 

propagace a podpora sektoru služeb

▪ Životní prostředí

▪ Odpadové hospodářství (spalování, 

ukládání) / Komunální služby

▪ Koncepce zeleně

▪ Hospodaření s vodou a suchem

▪ Veřejný prostor vs parkovací místa

▪ Historické centrum

▪ E-government

▪ Školství

▪ Komunitní plán

▪ Koncepce sportu vs správa 

sportovních zařízení

Prioritní tematické oblasti 

Prosperita města 

▪ Podnikání, inovace, výzkum a vývoj

▪ Vzdělávání a zaměstnanost

▪ Institucionální kapacita a legislativa

Soudržnost obyvatel města

▪ Sociální služby a infrastruktura 

(komunitní plánování), zdravotnictví

▪ Bezpečnost, spolková činnost 

▪ Bydlení

Image města

▪ Image a cestovní ruch

▪ Veřejný prostor, urbanismus

▪ Kulturní a sportovní vyžití

Udržitelná mobilita a bydlení 

▪ Dopravní infrastruktura a obslužnost

▪ Životní prostředí

▪ Energetika
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Harmonogram

Popis aktivity Období řešení 

Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů 17.12.2020

Plán zpracování, včetně plánu komunikace a participace 16.1.2021

Předání a prezentace analytické části dokumentace k projednání 16.4.2021 

Závazný termín odevzdání analytické části 17.5.2021 

Popis aktivity Období řešení 

Předání a prezentace návrhové části dokumentace k projednání 14.9.2021 

Předání připomínek zadavatele k návrhové části Do 28.9.2021 

Závazný termín odevzdání návrhové části 14.10.2021 

Předání a prezentace implementační části k projednání 12.11.2021 

Předání připomínek zadavatele k akčnímu plánu 26.11.2021 

Závazný termín odevzdání implementační části 13.2.2021 

Analytická část 

Návrhová část 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Co je strategie/strategický plán města? 

Co je strategie rozvoje města

▪ dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority 

a konkrétní opatření pro rozvoj města 

Co strategický plán rozvoje města řeší

▪ věnuje se oblastem, ve kterých chceme 

něco změnit či nově vytvořit

▪ stanovuje priority z pohledu zlepšení 

života ve městě

▪ definuje cíle, indikátory úspěchu, opatření 

a k nim příslušné aktivity, zdroje, náklady 

a termíny

Co strategický plán rozvoje města neřeší

▪ prioritně se nevěnuje oblastem, které fungují 

dobře a stačí u nich pouze pokračovat ve 

stávající činnosti

▪ neřeší úplně všechno, co by se dalo změnit, 

ale stanovuje největší priority
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Strategický plán rozvoje města Šumperka

Představení činnosti pracovní skupiny
Pracovní skupiny 

• Image města 

• Soudržnost obyvatel města 

• Prosperita města 

• Udržitelná mobilita a životní prostředí

Termíny jednání a jednotlivá témata 

• 16. 6. 2021 Vzdělávání a zaměstnanost

• Září Podnikání, inovace, výzkum a vývoj

• Říjen Institucionální kapacita a legislativa 

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategického plánu

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Základní výsledky 
analytické části
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Struktura a metodika socioekonomické analýzy

Analýza současného stavu – tematické oblasti 

Demografický vývoj 

města 

Vzdělávání 

a zaměstnanost 

Dopravní 

infrastruktura 

a obslužnost 

Zdravotnictví, 

sociální oblast a 

bezpečnost

Kulturní a sportovní 

vyžití

Podnikání, inovace, 

výzkum a vývoj 

Veřejný prostor 

a urbanismus 
Životní prostředí Bydlení a energetika 

Image a cestovní 

ruch

Základní informace

Socioekonomická analýza

SWOT analýza 

Dotazníkové 
šetření 

Strukturované
rozhovory

Sekundární 
sběr dat 

Institucionální kapacita a legislativa 
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Strategický plán rozvoje města Šumperka
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Šumperk je pozitivně vnímán investory

Šumperk má dobrou pověst

Šumperk aktivně usiluje o svůj rozvoj

V Šumperku se mi dobře žije a nikdy jsem
neuvažoval/-a o odstěhování

Šumperk je příjemné místo pro život

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

Průzkum obyvatel města - celkový dojem
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2,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

 Vysoké školy (dostupnost a kvalita)

 Možnost kulturního vyžití

 Volnočasové aktivity pro občany města

 Podpora zájmové (spolkové) činnosti

 Dopravní obslužnost ve městě (MHD)

 Možnost sportovního vyžití

 Dostupnost lékařské péče

 Dopravní obslužnost - spojení s jinými městy…

 Dostupnost sociálních služeb

 Mateřské školy (dostupnost a kvalita)

 Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)

Žena Muž

Dostupnost občanské vybavenosti, služeb a 

infrastruktury (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
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 Technická infrastruktura
 Dopravní dostupnost města

 Kvalita životního prostředí
 Bezbariérové město

 Sociální služby, péče o seniory
 Úroveň kriminality

 Komunikace městského úřadu s obyvateli
 Zdravotnictví

 Neaktivní obyvatelstvo
 Čistota a pořádek ve veřejném prostoru

 Vysoká nezaměstnanost
 Stav vyloučených lokalit ve městě

 Odliv obyvatel, migrace
 Podmínky pro podnikání a ekonomickou…

 Dopravní zatížení
 Kvalita a dostupnost bydlení

1 - Není to problém  2 - Není to problém, do budoucna by mohl být  3 - Je to problém  4 - Je to…

Jaké problémy má město Šumperk?
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 Investice do protipovodňových opatření

 Obnova a budování technické infrastruktury města

 Obnova vyloučených lokalit ve městě

 Smart City

 Rozvoj sociálních služeb pro seniory

 Rekonstrukce a budování objektů občanské…

 Obnova a budování volnočasové infrastruktury

 Obnova místních komunikací

 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

 Revitalizace zeleně

 Regenerace sídlišť

Ženy Muži

Jaké projekty by měly být pro město prioritou?
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Základní výsledky strukturovaných rozhovorů
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Úroveň bydlení

Možnosti mobility obyvatel

Podmínky a atraktivita pro
podnikání

Atraktivita z pohledu
cestovního ruchu

Kvalita veřejného prostoru

Atraktivita z pohledu kulturního
a sportovního vyžití

Úplně vyhovující Spíše vyhovující Spíše nevyhovující Úplně nevyhovující



Vzdělávání a 
zaměstnanost
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Vývoj nezaměstnanosti



16

Document Classification: KPMG Public

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a 

private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Strategický plán rozvoje města Šumperka

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (okres Šumperk)
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Název firmy Počet pracovníků

Nemocnice Šumperk a.s. 1000–1499

TDK Electronics s.r.o. 1000–1499

Dormer Pramet s.r.o. 500–999

Pars nova a.s. 500–999

CeramTec Czech Republic, s.r.o. 250–499

Město Šumperk 250–499

BPS Bicycle Industrial s.r.o. 200–249

ABS Bonifer Czech s.r.o. 100–199

APATOR METRA s.r.o. 100–199

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. 100–199

FORTEX - AGS, a.s. 100–199

FORTEX STAVBY s.r.o. 100–199

RAUDO - výrobní družstvo invalidů 100–199

Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace 100–199

Stavební bytové družstvo Šumperk 100–199

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 100–199

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 100–199

VOŠ a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 100–199

Největší zaměstnavatelé ve městě
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Klíčová zjištění

• Kvalitní a robustní vzdělávací infrastruktura, kapacita vzdělávacích institucí ve 

městě dostatečná, u MŠ naplněnost kolem 90 % kapacity

• Přítomnost třech fakult dvou vysokých škol, avšak s výrazně klesajícím počtem 

studentů

• Vzdělanostní úroveň obyvatel města dlouhodobě nadprůměrná ve srovnání s 

krajem i celou ČR.

• V posledních letech výrazné snížení míry nezaměstnanosti na úroveň kraje i ČR, 

včetně dlouhodobé nezaměstnanosti v rámci celého okresu

• Rizikem do budoucna malá diverzifikace ekonomiky – úzká orientace na 

průmyslovou výrobu a pracovní místa spíše s nižší přidanou hodnotou



Moderovaná 
diskuse
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Jaké problémy budeme dnes řešit?

Do jaké míry reflektuje vzdělávací infrastruktura potřeby 

(současné i budoucí) trhu práce?

Nebude s ohledem na demografický vývoj města do 

budoucna nutné řešit optimalizaci/rozšíření sítě 

vzdělávacích zařízení?

Kam směřovat v budoucnu finance města určené pro 

oblast vzdělávání?
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Vize – jak na to?

Jaké pozitivní asociace 
by měla vize vyjadřovat? 

Jaké negativní asociace 
by neměla vize vyjadřovat? 

+ -



Document Classification: KPMG Public

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 

Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 

received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 

thorough examination of the particular situation.

kpmg.cz

KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00  Praha 8 
Česká republika 

Radek Chaloupka

Tel: +420 222 123 858
Mobil: +420 731 628 383
E-mail: rchaloupka@kpmg.cz

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent 

member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Vojtěch Vašák

Mobil: +420 775 689 939
E-mail: vvasak@kpmg.cz


