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1. Úvod 

 

Katalog indikátorů, jenž navazuje na aktivity spojené s realizací Strategického plánu rozvoje 

města Olomouce, obsahuje soubor karet všech indikátorů návrhové části Strategického plánu 

rozvoje města Olomouc.  

Pro měření naplňování Strategie byly stanoveny monitorovací indikátory. Ke každému 

indikátoru byla vytvořena vlastní karta, ve které je mj. specifikována metodika výpočtu 

indikátoru, nastavení odpovědnosti a optimálních cílových hodnot a další jeho charakteristiky. 

Pro měření úspěšnosti naplnění cílů Strategického plánu bylo ke každému cíli stanoveno  1–5 

indikátorů. Celkový počet indikátorů je 49. V případě specifických cílů 3.1, 4.5 a 4.6 budou 

indikátory sledovány a vyhodnocovány v rámci příslušných koncepčních dokumentů, v nichž 

jsou stanoveny (tj. u cíle 3.1 v rámci Plánu udržitelné městské mobility Olomouce, u cíle 4.5 

v rámci Komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka a Koncepce rozvoje rodinné 

politiky statutárního města Olomouce a u cíle 4.6 v rámci Koncepce prevence kriminality 

města Olomouce). Pro měření cíle 2.5 byl vybrán indikátor, který zároveň přispívá k měření 

cíle 2.2. Dále bylo stanoveno 5 indikátorů, které se váží přímo k vizi města. Počet indikátorů 

je následující: 

 celkem: 54 indikátorů; 

 indikátory dopadu měřící naplňování vize: 5 indikátorů; 

 pilíř 1: 12 indikátorů; 

 pilíř 2: 10 indikátorů; 

 pilíř 3: 17 indikátorů; 

 pilíř 4: 10 indikátorů. 

Nastavené cílového hodnoty monitorovacích indikátorů jsou uvedeny jako ideální stav 

(na základě expertního odhadu), kterého chce město dosáhnout, byť se mu to z různých 

objektivních důvodů nemusí podařit. Klíčový je nastavený směr u každého indikátoru.  

Na základě metodik bude plnění indikátorů každoročně vyhodnocováno a společně 

s vyhodnocením Akčního plánu za předchozí rok každoročně předloženo Zastupitelstvu města 

Olomouce (souběžně se závěrečným účtem).  
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ZÁKLADNÍ PŘEHLED INDIKÁTORŮ K VIZI 

Následující tabulka obsahuje přehled indikátorů přiřazených k vizi města.  

 

Číslo MI Název indikátoru (jednotka) Administrátor 

1. Počet obyvatel města (počet) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

2. Pořadí města v žebříčku Město pro byznys  
Odbor koncepce 

a rozvoje 

3. 
Celková spokojenost obyvatel s životem ve městě  

(průměr na škále 1 = největší spokojenost, 4 = nejnižší) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

4. Podíl udržitelných forem dopravy (%) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

5. Počet látek s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví lidí (počet) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 
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ZÁKLADNÍ PŘEHLED INDIKÁTORŮ 
 

  Cíl 
Číslo 

MI 
Název indikátoru (jednotka) Administrátor 

1.1 

1 Počet nepřijatých dětí do MŠ (počet) Odbor školství 

2 Počet nově vzniklých míst v mateřských školách (počet, kumulovaný)  Odbor školství 

3 Počet nových odborných učeben (počet,  kumulovaný) Odbor školství 

4 Kapacita odborných učeben (počet míst) Odbor školství 

1.2 5 Počet studentů dle oborů středních škol (počet) Odbor školství 

1.3 

6 Počet místních podniků spolupracujících s vysokými školami (počet) OK4Inovace 

7 
Obrat ze smluvního výzkumu a znalostních služeb zobchodovaných vysokými 

školami (mil. Kč) 
OK4Inovace 

1.4 

8 
Počet/plocha zmodernizovaných objektů či areálů (vč. brownfields) určených 

k podnikatelským aktivitám (počet/ha) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

9 Nová databáze brownfields na území města (A/N) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

10 
Poskytnutá asistence místním firmám, developerům a investorům (počet 

subjektů) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

1.5 
11 Poskytnutá asistence v oblasti KKP (počet subjektů) OK4Inovace 

12 Počet akcí zaměřených na podporu inovací a KKP (počet) OK4Inovace 

2.1 

13 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (počet) 
Odbor vnějších vztahů 

a informací 

14 Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (počet) 
Odbor vnějších vztahů 

a informací 

15 Počet přispěvatelů do kalendáře akcí (počet) 
Odbor vnějších vztahů 

a informací 

2.2 

16 
Zpracování Koncepce rozvoje a podpory kultury a sportu města Olomouce 

(A/N) 

Odbor vnějších vztahů 

a informací 

17 
Počet návštěvníků vybraných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu 

(počet) 

Odbor vnějších vztahů 

a informací 

2.3 

18 Rozloha revitalizovaného území podél vodních ploch (m
2
) 

Odbor vnějších vztahů 

a informací 

19 
Počet zrekonstruovaných a nově vystavěných sportovních, kulturních 

a volnočasových zařízení (počet) 

Odbor vnějších vztahů 

a informací 

2.4 

20 Délka rekonstruovaných a nově vybudovaných cyklostezek (m, kumulovaný) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

21 Počet nově vybudovaných míst pro parkování kol (počet, kumulovaný) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

2.5 22 
Počet návštěvníků vybraných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu 

(počet) – Indikátor shodný s cílem 2.2, indikátorem č. 17. 

Odbor vnějších vztahů 

a informací 

3.1 - 
Indikátory budou sledovány a vyhodnocovány v rámci SUMP, v němž jsou 

stanoveny.  

Odbor koncepce 

a rozvoje 

3.2 

23 
Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení 

bezbariérovosti a bezpečnosti 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

24 Počet odstraněných bariér ve městě (počet, kumulovaný) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 
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  Cíl 
Číslo 

MI 
Název indikátoru (jednotka) Administrátor 

25 Počet vybudovaných bezpečnostních opatření (počet) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

26 
Počet akcí a účastníků vzdělávacích akcí realizovaných za účelem zvýšení 

bezpečnosti (počet) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

27 Podíl bezbariérových vozů a plně bezbariérových vozů MHD (%) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

3.3 

28 Vytvoření Programu rozvoje historických parků (A/N) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

29 Zpracování Koncepce veřejných prostranství města Olomouce (A/N) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

30 
Plocha zrevitalizované a nově založené sídelní zeleně ve městě za rok 

(m
2
/rok) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

31 
Počet akcí obnovy památek v majetku města a vynaložená částka za rok 

(počet/Kč/rok) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

3.4 

32 
Počet dokončených realizací vyplývajících z územního plánu v oblasti tvorby 

krajiny (počet) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

33 Počet dokončených etap protipovodňových opatření (počet, kumulovaný) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

3.5 

34 Podíl vytříděného komunálního odpadu (%) 
Odbor životního 

prostředí 

35 Míra materiálového využití odpadu (%) 
Odbor životního 

prostředí 

36 
Množství produkovaného směsného komunálního odpadu a množství 

produkovaného odpadu celkem (tun/rok; kg/obyv.) 

Odbor životního 

prostředí 

3.6 37 
Počet překročení denního imisního limitu pro polétavý prach frakce PM10 

(počet) 

Odbor životního 

prostředí 

3.7 

38 Roční náklady na obnovu sítí vodovodů a kanalizací (mil. Kč) 
Odbor koncepce 

a rozvoje 

39 
Spotřeba energií v budovách a veřejného osvětlení v majetku města 

(MWh/rok) 

Odbor koncepce 

a rozvoje 

4.1 

40 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (zadlužení města) (%)  Odbor ekonomický  

41 Celková likvidita (hodnota) Odbor ekonomický 

42 Přebytek hospodaření běžného účtu (%) Odbor ekonomický 

4.2 

43 
Počet platforem/asociací, v nichž je politický zástupce města aktivním členem 

(počet) 

Odbor evropských 

projektů 

44 
Počet projektů, které byly podpořeny v rámci  ITI Olomoucké aglomerace 

(počet) 

Odbor evropských 

projektů 

4.3 

45 
Spokojenost zaměstnanců Magistrátu města Olomouce s jeho fungováním 

(index) 

Odbor kancelář 

tajemníka  

46 Spokojenost občanů s fungováním magistrátu (index) 
Odbor kancelář 

tajemníka  

4.4 

47 
Přírůstek bytových jednotek do fondu dostupného bydlení (počet, 

kumulovaný) 
Odbor sociálních služeb 

48 
Počet uzavřených nájemních smluv na byty v režimu dostupného bydlení 

(počet, kumulovaný) 
Odbor sociálních služeb 

4.5 - 

Indikátory budou stanoveny a vyhodnocovány prostřednictvím Komunitního 

plánu sociálních služeb Olomoucka a vyhodnocování Koncepce rozvoje 

rodinné politiky statutárního města Olomouce. 

Odbor sociálních služeb 

4.6 

49 Podíl obyvatel, kteří se v Olomouci cítí bezpečně (%) Odbor sociálních služeb 

- 
Indikátory jsou stanoveny a budou vyhodnocovány na základě každoročního 

hodnocení programu Koncepce prevence kriminality města Olomouce. 
Odbor sociálních služeb 
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Vysvětlivky ke kartám indikátorů: 

 

Pilíř SP – Číslo a název pilíře Strategického plánu rozvoje města Olomouce. 

Cíl SP – Číslo a název cíle Strategického plánu rozvoje města Olomouce. 

 

Název indikátoru – Jedná se o indikátory schválené v návrhové části Strategického plánu 

rozvoje města Olomouce. 

 

Druh indikátoru – Jedná se o indikátor výstupu, výsledku či dopadu. 

 

Měrná jednotka – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory. 

 

Optimální směr – Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by 

mělo dojít splněním jednotlivých opatření a úkolů Strategického plánu rozvoje města 

Olomouce. Optimální směr vychází z diskusí pracovních skupin a Komise pro strategické 

řízení. Pro přehlednost byly stanoveny k jednotlivým směrům vývoje symboly: 

↑………………………………………... vzrůstající tendence 

↓…………………………………........... klesající tendence 

╧……………………………………...... nepoklesnout pod stanovenou mez 

╤……………………………………….. nepřekročit stanovenou mez 

↔………………………………………. udržet stávající hodnotu 

A/N……………………………….......... splněno/nesplněno 

Monitorovat……………………………. indikátor bude pouze monitorován 

 

Správce indikátoru – Stanovuje definici a metodiku výpočtu a je odpovědný za získávání dat 

za jednotlivé indikátory.  

Roky – Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2016 – nastavení výchozích 

hodnot, 2020 – průběžný termín v polovině realizace Strategického plánu rozvoje města 

Olomouce, 2023 – konečný termín realizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce.  

Plán – Ideální stav cílových hodnot expertně navržených členy pracovních skupin pro 

zpracování Strategického plánu. Těchto hodnot by mělo být dosaženo po úspěšné realizaci 

opatření z akčních plánů a naplnění cílů Strategického plánu rozvoje města Olomouce, byť se 

to z různých objektivních důvodů nemusí podařit. U některých indikátorů bude optimální 

cílová hodnota nastavena až po prvním měření. 

Skutečnost – Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti. 

Popis indikátoru – Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence do 

budoucna. 
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Indikátor je ovlivněn – Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu 

indikátorů.  

Metodika a výpočet – Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na zdroje, které 

tuto metodiku nastavují a spravují. 

Zdroj čerpání dat – Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro výpočet 

indikátorů. 

Perioda vyhodnocování indikátoru – Uvedení časového intervalu, v jakém bude pravidelně 

prováděno vyhodnocení jednotlivých indikátorů. 
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INDIKÁTORY VIZE 

KARTA INDIKÁTORU 1 

Název indikátoru  POČET OBYVATEL MĚSTA 

Měrná jednotka Počet  

Druh indikátoru Dopadu 

Optimální směr ╧ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 100 378   

Popis indikátoru: Indikátor sleduje počet obyvatel města Olomouce, který je pro město určující zejména z pohledu 

rozpočtového určení daní a současně odráží atraktivitu města Olomouce. Cílová hodnota indikátoru by neměla 

poklesnout pod hodnotu 100 000 obyvatel. 

Indikátor je ovlivněn: Demografickým vývojem, migračním saldem města, atraktivitou města, dostupností bydlení 

a služeb, pracovních příležitostí. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet osob, které mají trvalé bydliště ve statutárním městě Olomouc k 31. 12. 

daného roku. 

Zdroj čerpání dat: Český statistický úřad 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 2 

Název indikátoru  POŘADÍ MĚSTA V ŽEBŘÍČKU MĚSTO PRO BYZNYS 

Měrná jednotka Pořadí 

Druh indikátoru Dopadu 

Optimální směr ↔ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  7 7 

Skutečnost 7   

Popis indikátoru: Indikátor mapuje podmínky pro realizaci podnikatelských aktivit ve městě a porovnává je s dalšími 

městy Olomouckého kraje. 

Indikátor je ovlivněn: Ekonomickou situací, aktivitou podnikatelských i veřejnoprávních subjektů. 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje pořadí města v žebříčku Město pro byznys za daný rok. V potaz bude bráno 

„Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Olomouckého kraje“. Výsledky budou převzaty z webového 

portálu www.městoprobyznys.cz.  

Zdroj čerpání dat: http://www.mestoprobyznys.cz 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 3 

Název indikátoru  
CELKOVÁ SPOKOJENOST OBYVATEL S ŽIVOTEM 

VE MĚSTĚ 

Měrná jednotka Průměr 

Druh indikátoru Dopadu 

Optimální směr ╧ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 1,75   

Popis indikátoru: Indikátor měří celkovou spokojenost obyvatel s životem ve městě. Cílová hodnota indikátoru by 

neměla poklesnout pod hodnotu 1,90. 

Indikátor je ovlivněn: Subjektivní spokojeností obyvatelstva, aktuální ekonomickou situací. 

Metodika a výpočet: Hodnota indikátoru bude převzata z dotazníkového šetření. Hodnoceny budou odpovědí 

na následující otázku: Jak jste spokojen s životem v Olomouci? Výsledná hodnota bude průměrem jednotlivých 

odpovědí (x1 + x2  + x3 … + xn / n). 

Zdroj čerpání dat: Interní data města (dotazníkové šetření).  

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za 3 roky 

 

KARTA INDIKÁTORU 4 

Název indikátoru  PODÍL UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY 

Měrná jednotka % 

Druh indikátoru Dopadu 

Optimální směr ↔ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2017 2020 2023 

Plán  68 68 

Skutečnost 68    

Popis indikátoru: Indikátor měří podíl udržitelných forem přepravy obyvatel města Olomouce. Trend by měl být 

rostoucí.  

Indikátor je ovlivněn: Stávající dopravní situací ve městě, ekologickým povědomím obyvatel, ochotou obyvatel 

využívat udržitelné formy dopravy, dostupností udržitelných forem dopravy. 

Metodika a výpočet: Hodnota indikátoru bude převzata z Průzkumu dopravního chování obyvatel  realizovaného 1x 

za 5 let (v roce 2017 realizovalo Centrum dopravního výzkumu). Hodnota udává podíl udržitelných forem dopravy, 

mezi které se řadí: 

 veřejná hromadná doprava (MHD); 

 pěší doprava; 

 cyklistická doprava. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města (průzkum dopravního chování).  

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za 5 let 
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KARTA INDIKÁTORU 5 

Název indikátoru  
POČET LÁTEK S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ 

PRO OCHRANU ZDRAVÍ LIDÍ 

Měrná jednotka Počet 

Druh indikátoru Dopadu 

Optimální směr ↔ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  2 2 

Skutečnost 2    

Popis indikátoru: V Olomouci jsou překračovány imisní limity pro roční koncentraci benzo(a)pyrenu a průměrné 

denní koncentrace prachových částic frakce PM10. Z důvodu zvýšených koncentrací těchto látek spadá dlouhodobě 

území města a okolí do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). U dalších znečišťujících látek (roční průměry 

PM10 a PM2,5, oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý apod.) imisní limity překračovány nejsou. Cílem města je 

snižovat počet látek s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví.  

Indikátor je ovlivněn: Ekologickým povědomím obyvatel, hustotou osídlení území, zdroji znečištění v území 

(zejména průmyslovými subjekty ve městě a okolí, automobilovou dopravou, atd.), meteorologickými podmínkami. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet látek s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví lidí za daný 

kalendářní rok. Data jsou převzata z Českého hydrometeorologického ústavu, a to za stanice Olomouc-Hejčín 

a Olomouc-Šmeralova. V potaz jsou brány zejména následující imisní koncentrace: benzo(a)pyren, CO, NO, NO2 

a NOx, PM10 a PM2,5. 

Zdroj čerpání dat: Český hydrometeorologický ústav 

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2016_enh/index_CZ.html). 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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I. PILÍŘ 1 - KONKURENCESCHOPNÁ A KREATIVNÍ OLOMOUC 

KARTA INDIKÁTORU 1 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 
1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického 

vybavení 

Název indikátoru  POČET NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ 

Měrná jednotka Počet  

Druh indikátoru Výsledku 

Optimální směr ↓ 

Správce indikátoru Odbor školství 

Roky 2016 2020 2023 

Plán   0 0 

Skutečnost 464*   

Popis indikátoru: Indikátor sleduje naplněnost mateřských škol zřízených městem. Cílem města je vytvoření 

podmínek pro přijetí každého dítěte k předškolnímu vzdělávání, jehož rodiče o to požádají, naplnění legislativních 

požadavků. Snahou města je uspokojit poptávku po předškolním vzdělávání za podpory kapacit jiných zřizovatelů, 

zajištění navýšení kapacity mateřských škol a vybudování zázemí pro vzdělávání 2letých dětí. Trendem indikátoru je 

pokles počtu odmítnutých dětí. 

Indikátor je ovlivněn: Demografickým vývojem, migračním saldem města, poptávkou a nabídkou v různých částech 

města. 

Metodika a výpočet: Odbor školství zajistí data z mateřských škol zřízených městem a vyhodnotí, na kolik jsou 

mateřské školy naplněny a kolik žádostí bylo odmítnuto. Indikátor sleduje počet dětí, jejichž rodiče podali přihlášku  

do MŠ, ale nebyly přijaty. Indikátor sleduje přihlášky dětí, které dovrší věku 3 let (resp. 2 let po roce 2020 dle platné 

legislativy) do 31. 12. příslušného roku s trvalým bydlištěm na území města a školského obvodu. 

Zdroj čerpání dat: Odbor školství. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

Poznámka: * Statistika nepřijatých dětí do MŠ podle trvalého bydliště neexistuje, ale dle expertního odhadu hodnota z více 

než 90 % udává děti s trvalým bydlištěm v Olomouci.  

 

KARTA INDIKÁTORU 2 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 
1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického 

vybavení 

Název indikátoru  
POČET NOVĚ VZNIKLÝCH MÍST V MATEŘSKÝCH 

ŠKOLÁCH 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor školství 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  169 194 

Skutečnost 49   

Popis indikátoru: Město se bude snažit zajistit navýšení kapacity mateřských škol. Indikátor sleduje počet nově 

vzniklých míst v mateřských školách zřízených městem. Trendem indikátoru je nárůst počtu nově vzniklých míst 

v mateřských školách. 

Indikátor je ovlivněn: Demografickým vývojem, migračním saldem města, poptávkou a nabídkou v různých částech 

města. 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje celkový součet počtu nově vzniklých míst v mateřských školách zřízených 

městem za 1 kalendářní rok. Kumulativně se hodnota sčítá do nastavených cílových hodnot. 

Zdroj čerpání dat: Odbor školství. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 



Statutární město Olomouc   Katalog indikátorů  

Strategický plán rozvoje statutárního města Olomouce 

 13 

KARTA INDIKÁTORU 3 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 
1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického 

vybavení 

Název indikátoru  POČET NOVÝCH ODBORNÝCH UČEBEN 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor školství 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  6 10 

Skutečnost 0   

Popis indikátoru: Město chce podporovat polytechnické vzdělávání a vzdělávání v oblasti přírodních věd v základních 

školách, využití digitálních technologií. Za tímto účelem dojde k vybudování a plnému modernímu vybavení 

odborných učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání.  

Indikátor je ovlivněn: Nedostatkem prostor v budovách ZŠ a MŠ, rozpočtem města, ESIF. 

Metodika a výpočet: Indikátor je spočten jako součet nově vzniklých/vybudovaných odborných učeben všech 

základních škol zřizovaných městem za jeden kalendářní rok. Kumulativně se hodnota sčítá do nastavených cílových 

hodnot. 

Zdroj čerpání dat: Odbor školství. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 4 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 
1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického 

vybavení 

Název indikátoru  KAPACITA ODBORNÝCH UČEBEN 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet míst 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor školství 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  1 052 1 152 

Skutečnost 892   

Popis indikátoru: Cílem města je zajistit optimální podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání a vzdělávání 

v oblasti přírodních věd v základních školách. Za tímto účelem podpoří budování odborných učeben přírodních věd  

a polytechnického vzdělání. 

Indikátor je ovlivněn: Nedostatkem prostor v budovách ZŠ a MŠ, rozpočtem města, ESIF. 

Metodika a výpočet: Indikátor je spočten jako součet počtu míst v odborných učebnách všech základních škol 

zřizovaných městem za jeden kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Odbor školství. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 5 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 
1.2 Zefektivnit systém kvality výuky a výchovy včetně kariérového 

poradenství 

Název indikátoru  POČET STUDENTŮ DLE OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr Monitorovat 

Správce indikátoru Odbor školství 
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Roky 2016 2020 2023 

Plán 
 

Obor 

xx 

Obor 

xx 

Obor 

xx 

Obor 

xx 

Obor 

xx 

Obor 

xx 

 * * * * * * 

Skutečnost 

Obor 

xx 

Obor 

xx 

Obor 

xx 
  

- - -   

Popis indikátoru: Cílem města je mj. pomáhat tomu, aby výstupy vzdělávacího systému škol všech zřizovatelů 

odpovídaly trhu práce, snahou bude podpora kariérového poradenství a podnikavosti. Z tohoto důvodu bude město 

aktivně podporovat zájem žáků a rodičů o obory (včetně učňovských) žádané na trhu práce a bude aktivně podporovat 

obory a formy studia s ohledem na potřeby trhu práce. 

Indikátor je ovlivněn: Zájmem studentů o studijní obory, kapacitami středních škol a oborů, postoji, názory  

a ambicemi (pra)rodičů jednotlivých žáků/studentů. 

Metodika a výpočet: Odbor školství zajistí ve spolupráci se středními školami na území města Olomouce počet 

studentů jednotlivých oborů. Započítány budou všechny střední školy na území města, tj. SŠ zřizované krajem, 

soukromé, církevní (viz Tab. č. 94: Střední školy zřízené na území města Olomouce v analytické části Strategického 

plánu). Indikátor bude rozlišen dle studijních oborů, které budou vyspecifikovány v prvním roce měření ve spolupráci 

s Krajským úřadem Olomouckého kraje, který je poskytovatelem dat. 

Zdroj čerpání dat: Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

* Bude stanoveno v prvním roce měření. 

 

KARTA INDIKÁTORU 6 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 1.3 Systémově podporovat spolupráci vědy s praxí 

Název indikátoru  
POČET MÍSTNÍCH PODNIKŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH 

S VYSOKÝMI ŠKOLAMI 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru OK4Inovace 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  
Bude nastaveno po 

prvním měření. 

Bude nastaveno po 

prvním měření. 

Skutečnost -   

Popis indikátoru: Město chce využít místního potenciálu a zvýšit v Olomouci a okolí intenzitu spolupráce mezi 

firmami, vysokými školami a dalšími výzkumnými institucemi. Požadovaná tendence indikátoru je rostoucí. 

Indikátor je ovlivněn: Zájmem o spolupráci ze strany firem, zájmem o spolupráci ze strany vysokých škol. 

Metodika a výpočet: Hodnota indikátorů udává počet místních podniků spolupracujících s vysokými školami. 

OK4Inovace osloví (na základě pověřovacího dopisu primátora) níže uvedené vysoké školy: 

 Univerzita Palackého v Olomouci;  

 Moravská vysoká škola Olomouc. 

s žádostí o poskytnutí přehledu o počtu místních podniků (tj. podniků se sídlem na území města Olomouce), které 

s nimi spolupracující. Jednotkou indikátoru je počet. Započítána je spolupráce za jeden kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 7 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 1.3 Systémově podporovat spolupráci vědy s praxí 

Název indikátoru  
OBRAT ZE SMLUVNÍHO VÝZKUMU A ZNALOSTNÍCH 

SLUŽEB ZOBCHODOVANÝCH VYSOKÝMI ŠKOLAMI 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Mil. Kč  

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru OK4Inovace 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  
Bude nastaveno po 

prvním měření. 

Bude nastaveno po 

prvním měření. 

Skutečnost -   

Popis indikátoru: Indikátor monitoruje propojení a spolupráci firem s vysokými školami.  

Indikátor je ovlivněn: Zájmem o spolupráci ze strany firem, zájmem o spolupráci ze strany vysokých škol. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává celkový obrat v milionech Kč ze smluvního výzkumu a znalostních služeb 

zobchodovaných vysokými školami. Obrat je brán za jedno uzavřené účetní období. Započítány jsou jen prostředky, 

které v daném účetním období prošly účetnictvím vysokých škol, tj. nikoliv objem celé smlouvy v roce uzavření 

smlouvy. Nezapočítávají se výnosy z aktivit, které nemají souvislost s výzkumnou a vývojou činností.  

OK4Inovace osloví (na základě pověřovacího dopisu primátora) níže uvedené vysoké školy: 

• Univerzita Palackého v Olomouci;  

• Moravská vysoká škola Olomouc; 

s žádostí o poskytnutí údajů o uskutečněném ročním obratu:  

1. ze smluvního výzkumu pro firmy z území města Olomouce;  

2. z vedlejší hospodářské činnosti pro firmy z území města Olomouce. 

Výsledný indikátor je součtem obratu všech vysokých škol za dané jedno uzavřené účetní období. 

Zdroj čerpání dat: Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 8 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 

1.4 Aktivně spolupracovat s profesními a odbornými partnery, 

investory a místními podnikateli při zajišťování rozvojových 

projektů 

Název indikátoru  

POČET/PLOCHA ZMODERNIZOVANÝCH OBJEKTŮ 

ČI AREÁLŮ (VČ. BROWNFIELDS) URČENÝCH 

K PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet/ha 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  1/6 2/10 

Skutečnost n. a.   

Popis indikátoru: S cílem zajistit kvalitní podnikatelskou infrastrukturu, a tím zatraktivnit podnikatelské prostředí 

ve městě, bude podporována modernizace a zvyšování atraktivity zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících 

objektů a areálů ve vlastnictví veřejnoprávních i soukromých subjektů, které budou následně využívány potenciálními 

novými zájemci i stávajícími podnikatelskými subjekty pro realizaci plánovaných investic či případně rozšíření výroby. 

Aktivita bude zaměřena i na revitalizaci a následné využití objektů a ploch typu brownfields (plochy uvnitř 

urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci, jsou úplně, popřípadě zčásti opuštěné nebo minimálně 

využívané. Může se jednat o průmyslové, zemědělské či vojenské areály, drážní pozemky, popř. o areály veřejné 

vybavenosti), a to i přesto, že město vlastní pouze zanedbatelné množství těchto areálů a má velice malou legislativní 

oporu pro to, aby přimělo vlastníky k lepšímu nakládání s těmito nemovitostmi. 
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Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, plochou objektů/areálů určených k modernizaci a následnému 

podnikatelskému využití, finanční náročností modernizace, vypsanými dotačními tituly, vlastnickými a majetkovými 

vztahy k nemovitostem, podnikatelskými plány vlastníků nemovitostí, fází hospodářského cyklu. 

Metodika a výpočet: Indikátor je složen ze dvou parametrů: 

1. První parametr udává počet zmodernizovaných objektů či areálů (vč. brownfields) určených  

k podnikatelským aktivitám. Započteny jsou objekty a areály ve vlastnictví veřejnoprávních i soukromých 

subjektů. 

2. Druhý parametr udává plochu zmodernizovaných objektů či areálů (vč. brownfields) určených  

k podnikatelským aktivitám. Plocha je udávána v metrech čtverečních. Započteny jsou objekty a areály  

ve vlastnictví veřejnoprávních i soukromých subjektů. 

Oba parametry indikátorů jsou brány k 31. 12. daného kalendářního roku. 

Zdroj čerpání dat: Odbor koncepce a rozvoje. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 9 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 

1.4 Aktivně spolupracovat s profesními a odbornými partnery, 

investory a místními podnikateli při zajišťování rozvojových 

projektů 

Název indikátoru  NOVÁ DATABÁZE BROWNFIELDS NA ÚZEMÍ MĚSTA 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka A / N 

Optimální směr A 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  A A 

Skutečnost N   

Popis indikátoru: Cílem města je provést nové zmapování brownfields na území města, na základě kterého bude město 

aktivně komunikovat s privátními vlastníky, kdy budou společně hledány a optimalizovány postupy pro nalezení 

efektivních řešení jejich revitalizace, a to návazně na územní plán, infrastrukturu města, apod.  

Indikátor je ovlivněn: Počtem brownfileds, ochotou spolupracovat ze strany vlastníků nemovitostí. 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje, zda byla vytvořena zcela nová databáze brownfields, které se nacházejí 

na území města. Databáze bude obsahovat brownfiledy jak v majetku statutárního města Olomouce, tak i ve vlastnictví 

dalších subjektů. Indikátor může nabývat pouze dvou hodnot: Ano – databáze byla vytvořena, Ne – databáze nebyla 

vytvořena. 

Zdroj čerpání dat: Odbor koncepce a rozvoje. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 10 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 

1.4 Aktivně spolupracovat s profesními a odbornými partnery, 

investory a místními podnikateli při zajišťování rozvojových 

projektů 

Název indikátoru  
POSKYTNUTÁ ASISTENCE MÍSTNÍM FIRMÁM, 

DEVELOPERŮM A INVESTORŮM 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet subjektů 

Optimální směr Monitorovat 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost -   

Popis indikátoru: Statutární město Olomouc se zejména prostřednictvím oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu 
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města Olomouce zaměří na podporu jak místních malých a středních podnikatelů, tak i developerů a investorů. Podpora 

bude realizována také za pomoci aktivit partnerských subjektů, především Okresní hospodářské komory 

a CzechInvestu, popř. dalšími zainteresovanými subjekty. 

Indikátor je ovlivněn: Zájmem o asistenci ze strany místních firem, developerů a investorů.  

Metodika a výpočet: Odbor koncepce a rozvoje osloví níže uvedené subjekty za účelem zjištění jimi poskytnutých 

asistencí místním firmám, developerům a investorům: 

• Okresní hospodářská komora Olomouc; 

• CzechInvest – Regionální kancelář pro Olomoucký kraj. 

Za asistenci je považováno: 

• poskytování kvalitních poradenských, informačních, asistenčních a networkingových služeb; 

• asistence při jednání na úřadech; 

• after care poradenské služby; 

• realizace akcí zaměřených na podporu podnikání a rozvoje podnikatelského prostředí; 

• podpora realizace podnikatelských zón a rozvojových ploch ve vazbě na územní plán. 

Jednotlivé asistence jsou sečteny za jeden kalendářní rok.  

Zdroj čerpání dat: Odbor koncepce a rozvoje, Okresní hospodářská komora Olomouc, CzechInvest – Regionální 

kancelář pro Olomoucký kraj. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 11 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 1.5 Podporovat inovace a kulturně kreativní průmysly 

Název indikátoru  POSKYTNUTÁ ASISTENCE V OBLASTI INOVACÍ A KKP 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet subjektů 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru OK4Inovace 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  
Bude nastaveno po 

prvním měření. 

Bude nastaveno po 

prvním měření. 

Skutečnost n. a.   

Popis indikátoru: Jednou z aktivit města bude rozvoj podpory měkké infrastruktury zabezpečující individuální 

asistenci firmám s inovačními záměry nebo působícími v KKP, např. formou poradenství v problematice inovací 

a kreativity, zajištění propagačních a osvětových aktivit KKP, pomoci se získáním finančních nástrojů, 

zprostředkováním jiného subjektu ke spolupráci, pomoci se zajištěním lidských zdrojů, poskytnutím nástrojů a metodik 

pro rozvoj firmy aj. 

Indikátor je ovlivněn: Stávajícím počtem poskytnutých asistencí, zájmem o asistenci ze strany místních firem, počtem 

poskytovatelů asistencí, financováním činnosti poskytovatelů asistencí. 

Metodika a výpočet: OK4Inovace osloví níže uvedené subjekty, které zabezpečují asistenci v problematice inovací  

a kreativity: 

• Okresní hospodářská komora Olomouc; 

• CzechInvest – Regionální kancelář pro Olomoucký kraj; 

• OK4Inovace; 

• Univerzita Palackého v Olomouci; 

• Magistrát města Olomouce; 

• Vault; 

• BEA CPP; 

• Olomoucký klastr inovací; 

• Svaz průmyslu a dopravy ČR; 

s žádostí o zaslání celkového počtu firem s inovačními záměry nebo působícím v KKP, a to na území města Olomouce, 

kterým byla poskytnuta asistence, za jeden kalendářní rok. 

 

Za asistenci je považováno zejména: 

• poskytování kvalitního strategického poradenství; 
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• asistence při jednání na úřadech; 

• pomoc s přípravou a realizací propagační a osvětové aktivity KKP; 

• pomoc se získáním finančního nástroje; 

• zprostředkování partnera ke spolupráci; 

• pomoc se zajištěním lidských zdrojů;  

• poskytnutí nástrojů a metodik pro rozvoj firmy a nastavení procesů ve firmě. 

Jednotlivé asistence jsou sečteny za jeden kalendářní rok.  

Zdroj čerpání dat: Subjekty, které zabezpečují asistenci v problematice inovací a kreativity. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 12 

Pilíř SP 1. Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

Cíl SP 1.5 Podporovat inovace a kulturně kreativní průmysly 

Název indikátoru  
POČET AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU INOVACÍ  

A KKP 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru OK4Inovace 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  
Bude nastaveno  

po prvním měření. 

Bude nastaveno  

po prvním měření. 

Skutečnost n a.   

Popis indikátoru: Snahou je podporovat přípravu a organizaci akcí přispívající k podpoře rozvoje, vzdělávání, 

propojování a  informování firem s inovačními záměry nebo působících v oblasti KKP. 

Indikátor je ovlivněn: Stávajícím počtem akcí, rozpočtem města, počtem organizátorů akcí, financováním činnosti 

organizátorů akcí. 

Metodika a výpočet: OK4Inovace osloví níže uvedené subjekty, které realizuji akce zaměřené na podporu inovací  

a kulturně kreativních průmyslů (KKP): 

• Okresní hospodářská komora Olomouc; 

• CzechInvest – Regionální kancelář pro Olomoucký kraj; 

• OK4Inovace; 

• Univerzita Palackého v Olomouci; 

• Vault; 

• BEA CPP; 

• Olomoucký klastr inovací; 

• Svaz průmyslu a obchodu ČR. 

s žádostí o zaslání celkového počtu akcí, které realizovaly na podporu inovací a KKP subjektům z ORP Olomouc,  

za jeden kalendářní rok. 

Za akci je považována vzdělávací, společenská, match-makingová, informační nebo propagační událost založená  

na setkání představitelů několika firem s inovačními záměry či působících v KKP a pro něž zde organizátor realizuje 

společný program, jehož cílem je rozvoj těchto subjektů. 

Jednotlivé akce jsou sečteny za jeden kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Subjekty, které pořádají akce pro podporu inovací a kreativity. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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II. PILÍŘ 2 – OLOMOUC – PERLA EVROPY 

 

KARTA INDIKÁTORU 13 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 
2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako 

turistického cíle a spolupráci aktérů cestovního ruchu 

Název indikátoru  
POČET HOSTŮ V HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍCH 

Druh indikátoru Výsledku 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor vnějších vztahů a informací 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  190 000 210 000 

Skutečnost 165 382   

Popis indikátoru: Cílem města je podpořit rozvoj cestovního ruchu na svém území, ke kterému má přispět široká škála 

aktivit města a jeho partnerů. 

Indikátor je ovlivněn: Počtem hromadných ubytovacích zařízení, ekonomickou situací, aktivitami hromadných 

ubytovacích zařízení a dalších subjektů na území města, aktuálními trendy v oblasti cestovního ruchu. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, která se nachází na území 

města Olomouce, za daný kalendářní rok.  

Zdroj čerpání dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 14 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 
2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako 

turistického cíle a spolupráci aktérů cestovního ruchu 

Název indikátoru  
POČET PŘENOCOVÁNÍ V HROMADNÝCH 

UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH 

Druh indikátoru Výsledku 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor vnějších vztahů a informací 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  310 000 340 000 

Skutečnost 279 930   

Popis indikátoru: Město Olomouc disponuje výjimečným potenciálem cestovního ruchu, kterého chce využít, a to 

prostřednictvím realizace aktivit, které si stanovilo v cíli 2. Indikátor mapuje úspěšnost realizace těchto aktivit.  

Indikátor je ovlivněn: Počtem hromadných ubytovacích zařízení, ekonomickou situací, aktivitami hromadných 

ubytovacích zařízení a dalších subjektů na území města, aktuálními trendy v oblasti cestovního ruchu. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává průměrný počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, která 

se nachází na území města Olomouce za daný kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Veřejná databáze Českého statistického úřadu. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 15 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 
2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako 

turistického cíle a spolupráci aktérů cestovního ruchu 

Název indikátoru  POČET PŘISPĚVATELŮ DO KALENDÁŘE AKCÍ 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor vnějších vztahů a informací 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  1 200 2 500 

Skutečnost 557   

Popis indikátoru: Aktivity města v této oblasti se mj. zaměří na přípravu kalendáře významných kulturních, 

sportovních a společenských akcí s ročním předstihem, přičemž důraz bude kladen na koordinaci akcí mezi 

jednotlivými subjekty. Optimální směr indikátoru je rostoucí. 

Indikátor je ovlivněn: Zájmem ze strany organizátorů, propagací kalendáře ze strany magistrátu. 

Metodika a výpočet: Odbor vnějších vztahů a informací provede za daný kalendářní rok součet všech subjektů 

(přispěvatelů), kteří přispěli či přispívají do kalendáře akcí (součet unikátních e-mailových adres), jehož zřizovatelem 

a zároveň provozovatelem je Magistrát města Olomouce. 

Zdroj čerpání dat: Odbor vnějších vztahů a informací. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 16 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 
2.2 Zvýšit atraktivitu nabídky kvalitních služeb pro cestovní ruch, 

kulturu, volný čas a sport 

Název indikátoru  
ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE ROZVOJE A PODPORY 

KULTURY A SPORTU MĚSTA OLOMOUC 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka A / N 

Optimální směr A 

Správce indikátoru Odbor vnějších vztahů a informací 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  A A 

Skutečnost N   

Popis indikátoru: Cílem je zpracování Koncepce rozvoje a podpory kultury a sportu města Olomouce, která bude 

definovat vize směřování kultury a sportu, umožní víceleté a transparentní financování organizací, stejně jako  

kulturních a sportovních projektů a umožní rozvoj mezisektorové spolupráce v kultuře a sportu. 

Indikátor je ovlivněn: Programovým prohlášením RMO či jiným politickým zadáním. 

Metodika a výpočet: Odbor vnějších vztahů a informací zajistí zpracování Koncepce rozvoje a podpory kultury  

a sportu města Olomouce. Výsledná hodnota indikátoru je „Ano“, tj. zpracování výše uvedené koncepce. 

Zdroj čerpání dat: Odbor vnějších vztahů a informací. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 17 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 
2.2 Zvýšit atraktivitu nabídky kvalitních služeb pro cestovní ruch, 

kulturu, volný čas a sport 

Název indikátoru  
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ 

CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A SPORTU 

Druh indikátoru Výsledku 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor vnějších vztahů a informací 

Roky 2016 2020 2023 

Plán   1 285 000 1 335 000 

Skutečnost  1 152 049   

Popis indikátoru: Město Olomouc má dobrý výchozí potenciál pro rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu, kultury, 

volného času a sportu. Do budoucna je potřebné podporovat rozvoj a inovaci nabídky kvalitních služeb pro dané 

oblasti. Pro zvýšení atraktivity města je nutné podpořit nové atraktivity, eventy, sportovní či kulturní akce. 

Indikátor je ovlivněn: Zájmem ze strany návštěvníků, propagací města, rozpočtem města, ekonomickou situací.  

Metodika a výpočet: Počet návštěvníků vybraných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu ve městě je jedním 

z ukazatelů návštěvnosti města s nejvyšší vypovídací hodnotou, jelikož prostřednictvím dominant, symbolů  

a nejzajímavějších míst ve městě je určena atraktivita lokality. Subjekty byly vybrány příslušnou pracovní skupinou  

a doplněny ze strany Komise pro strategické řízení. Vybrány byly objekty, u nichž převažuje (nebo se předpokládá) 

větší návštěvnost ze strany návštěvníků/turistů než občanů města a které tak vypovídají o atraktivitě města pro turisty. 

Odbor vnějších vztahů a informací osloví 1x za rok níže uvedený subjekty se žádostí o poskytnutí dat týkajících se 

počtu návštěvníků jimi vlastněných/provozovaných zařízení cestovního ruchu, kultury a sportu. Jedná se o následující 

subjekty: 

 Arcibiskupský palác; 

 Katedrála sv. Václava; 

 Vlastivědné muzeum v Olomouci; 

 Muzeum moderního umění Olomouc; 

 Arcidiecézní muzeum; 

 Veteran Arena; 

 Korunní pevnůstka a muzeum barokní prachárny; 

 Fort Radíkov; 

 Vyhlídková věž u chrámu sv. Mořice; 

 Radniční věž; 

 ZOO Olomouc – Svatý Kopeček; 

 Aquapark Olomouc; 

 Výstaviště Flóra Olomouc, a.s. 

Indikátor udává celkový součet návštěvníků / je kategorizován dle výše uvedených zařízení. 

Zdroj čerpání dat: Odbor vnějších vztahů a informací. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 18 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 

2.3 Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní, 

sportovní a turistické infrastruktury včetně využití potenciálu 

vodních toků a vodních ploch 

Název indikátoru  
ROZLOHA REVITALIZOVANÉHO ÚZEMÍ PODÉL 

VODNÍCH PLOCH 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka m2 

Optimální směr Monitorovat 

Správce indikátoru Odbor vnějších vztahů a informací 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost n.a.   

Popis indikátoru: Ve městě Olomouci byl identifikován nevyužitý potenciál vodních toků a ploch, z tohoto důvodu 

budou aktivity směřovat k vybudování infrastruktury a zázemí pro vodní rekreaci a vodní sporty. 

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města či dalších subjektů, programovým prohlášením RMO, aktuálními 

investičními potřebami. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává plochu revitalizovaného území podél vodních ploch na území města Olomouce. 

Plocha je měřena v metrech čtverečních. Odbor vnějších vztahů a informací zajistí požadovaná data od Odboru 

investičního a od Povodí Moravy, a.s. 

Zdroj čerpání dat: Odbor investiční, Povodí Moravy, a.s. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 19 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 

2.3 Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní, 

sportovní a turistické infrastruktury včetně využití potenciálu 

vodních toků a vodních ploch 

Název indikátoru  

POČET ZREKONSTRUOVANÝCH A NOVĚ 

VYSTAVĚNÝCH SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH  

A VOLNOČASOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor vnějších vztahů a informací 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  A/27, B/14, C/3, D/3 A/27, B/14, C/4, D/4 

Skutečnost A/27, B/12, C/3, D/2   

Popis indikátoru: Aktivity cíle budou reagovat na nedostatečnou kapacitu či nevyhovující technický stav některých 

sportovních a kulturních zařízení (např. rekonstrukce zimního stadionu a zprovoznění druhé ledové plochy, realizace 

výstavby nové městské víceúčelové haly a případně letní festivalové open air arény). Stávající stav:  

A/27 tělocvičen při ZŠ; 

B/12 sport. areálů při ZŠ;  

C/3 velká sportoviště (aquapark, zimní stadion, plavecký stadion);  

D/2 Moravské divadlo, Moravská filharmonie.  

Uvedené aktivity budou plánovány s ohledem na finanční zdraví města (viz cíl 4.1).  

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, aktuálními investičními potřebami. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet zrekonstruovaných či nově vystavěných sportovních, kulturních 

a volnočasových zařízení statutárním městem Olomouc. Sledování na základě údajů oddělení přípravy a realizace 

investic a údajů od městských obvodů. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, Odbor investic. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 20 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 
2.4 Rozvinout podmínky pro cykloturistiku a pěší dostupnost 

turistických cílů 

Název indikátoru  
DÉLKA REKONSTRUOVANÝCH A NOVĚ 

VYBUDOVANÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Metr (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  5 754 7 754 

Skutečnost 1 726    

Popis indikátoru: Cílem města je vybudovat dobře fungující síť cyklistických komunikací a tras ve městě Olomouci 

navazující na stávající trasy a mezinárodní cyklotrasy vedoucí přes Olomouc, zabezpečit lepší cykloprůjezdnost 

Olomouce, včetně řešení bezpečnostních prvků. 

Indikátor je ovlivněn: Dotačními tituly, rozpočtem města, stávající délkou cyklistických komunikací.  

Metodika a výpočet: Sledována bude délka rekonstruovaných a nově vybudovaných cyklistických komunikací  

(v metrech). Jedná se o kumulované hodnoty.  

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, Odbor investic, pasport komunikací vedený TSMO 

a.s. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 21 

Pilíř SP 2. Olomouc – perla Evropy 

Cíl SP 
2.4 Rozvinout podmínky pro cykloturistiku a pěší dostupnost 

turistických cílů 

Název indikátoru  
POČET NOVĚ VYBUDOVANÝCH MÍST PRO PARKOVÁNÍ 

KOL 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor správy městských komunikací a MHD 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  130 150 

Skutečnost 29   

Popis indikátoru: Dojde k podpoře rozvoje infrastruktury pro kola, in-line brusle a elektrokola i potřebného mobiliáře 

na stezkách či v ubytovacích zařízeních. Optimální směr indikátoru je rostoucí.  

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, dotačními tituly, stávajícími počty stojanů na kola.  

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet nově vytvořených parkovacích kapacit pro kola. Počet bude kumulativně 

sčítán do roku 2023. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, Odbor správy městských komunikací - správce 

mobiliáře. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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III. PILÍŘ 3 – UDRŽITELNÁ OLOMOUC 

 

KARTA INDIKÁTORU 23 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.2 Zlepšit bezpečnost dopravy a bezbariérovost ve městě 

Název indikátoru  

DÉLKA REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ 

BEZBARIÉROVOSTI A BEZPEČNOSTI 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Km  

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor sociálních služeb 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  3,610 7,000 

Skutečnost 0   

Popis indikátoru: Město bude podporovat rekonstrukci místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a 

bezpečnosti.  

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, dotačními tituly, stávajícím stavem místních komunikací.  

Metodika a výpočet: Sledována bude délka místních komunikací, které byly rekonstruovány za účelem zlepšení 

bezbariérovosti a bezpečnosti v daném kalendářním roce. Jednotkou indikátoru jsou kilometry. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, Odbor investic, Územní studie Bezbariérová 

doprava v Olomouci. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 24 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.2 Zlepšit bezpečnost dopravy a bezbariérovost ve městě 

Název indikátoru  POČET ODSTRANĚNÝCH BARIÉR VE MĚSTĚ 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje / Odbor sociálních služeb 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  48 70 

Skutečnost 0   

Popis indikátoru: Zlepšení bezbarirérovosti města je jednou z plánovaných aktivit města. Realizací cíle dojde 

k zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zajištění potřeb 

specifických skupin pro jejich snazší mobilitu ve městě a zlepšení dopravní dostupnosti práce, služeb a vzdělání. 

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, dotačními tituly, stávajícím stavem dopravní infrastruktury. 

Metodika a výpočet: Sledován bude počet odstraněných bariér ve městě, tj. všech omezení, které byly odstraněny 

za jeden kalendářní rok. Jedná se například o zrušení bariér na zastávkách, spojích MHD, při přístupu k informacím 

apod.  Definice bariér vychází z Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 

Počet bezbariérových opatření provedených dle vyhlášky bude kumulativně sčítán do roku 2025. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, Odbor investic, Územní studie Bezbariérová 

doprava v Olomouci. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 25 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.2 Zlepšit bezpečnost dopravy a bezbariérovost ve městě 

Název indikátoru  POČET VYBUDOVANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  12 12 

Skutečnost 12   

Popis indikátoru: Město chce zlepšit bezpečnost dopravy, za tímto účelem bude realizovat bezpečností opatření.  

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, dotačními tituly, stávajícím stavem dopravní infrastruktury.  

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje celkový počet bezpečnostních opatření, která byla realizována za jeden 

kalendářní rok. Za bezpečnosti opatření je považováno zejména následující: 

• úprava rizikových a nehodových míst (např. stavební úpravy, dopravní značení, apod.); 

• realizace úprav nevyhovujících přechodů pro chodce; 

• realizace nových přechodů pro chodce; 

• realizace bezbariérových úprav (např. chodníky, zastávky MHD apod.). 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, odbor investic. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 26 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.2 Zlepšit bezpečnost dopravy a bezbariérovost ve městě 

Název indikátoru  
POČET AKCÍ A ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 

REALIZOVANÝCH ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet  

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  4 / 7 500 5 / 8 500 

Skutečnost 3 / 6 500   

Popis indikátoru: Jednou z aktivit města, která bude podpořena v rámci zlepšení bezpečnosti dopravy, bude i realizace 

vzdělávacích akcí. Hodnota indikátoru by měla být rostoucí. 

Indikátor je ovlivněn: Zájmem o tyto akce, rozpočtem města, dotačními možnostmi. 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje počet akcí a účastníků vzdělávacích akcí realizovaných za účelem zvýšení 

bezpečnosti. Započítáni budou účastníci vzdělávacích akcí, které realizuje nebo se na nich podílí BESIP. Počet 

účastníků bude sečten za jeden kalendářní rok, např. ze zprávy o činnosti BESIP v Olomouckém kraji. 

Zdroj čerpání dat: BESIP. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 27 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.2 Zlepšit bezpečnost dopravy a bezbariérovost ve městě 

Název indikátoru  
PODÍL BEZBARIÉROVÝCH VOZŮ A PLNĚ 

BEZBARIÉROVÝCH VOZŮ MHD 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka %  

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor správy městských komunikací a MHD 
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Roky 2016 2020 2023 

Plán 
 

BV PBV BV PBV 

 90 60 94 60 

Skutečnost BV PBV   

 80 53   

Popis indikátoru: Cíl je zaměřen na zvyšování bezpečnosti a přístupnosti dopravy v problémových částech města – 

vytipovaných rizikových a nehodových míst např. prostřednictvím bezbariérových úprav přechodů pro chodce, míst pro 

přecházení a zastávek MHD, obnovu vozového parku MHD směrem k plné bezbariérovosti, zvukových a jiných 

signalizací pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 

Indikátor je ovlivněn: Počtem vozů MHD, dotačními tituly, rozpočtem města. 

Metodika a výpočet: Indikátor je složen ze dvou údajů: 

1) První (BV) je vypočten jako počet bezbariérových vozů MHD (bez rozlišení, zda jde o plně bezbariérový či 

nikoliv, tzn. do vozu je umožněn bezbariérový vstup alespoň jedněmi dveřmi) dělený celkovým počtem vozů 

MHD, násobeno stem. Jedná se o vozy využívané Dopravním podnikem města Olomouce, a.s.  

2) Druhý (PBV) je vypočten jako počet plně bezbariérových vozů MHD (bezbariérový vstup do vozu je umožněn 

všemi dveřmi, stejně tak by měl být bezbariérový i pohyb po vozidle) dělený celkovým počtem vozů MHD. Jedná 

se o vozy využívané Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. 

Zdroj čerpání dat: Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 28 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně  

a chránit historické dědictví 

Název indikátoru  
VYTVOŘENÍ PROGRAMU ROZVOJE HISTORICKÝCH 

PARKŮ 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka A / N 

Optimální směr A 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  A A 

Skutečnost N   

Popis indikátoru: Jednou z aktivit cíle je vytvoření Programu rozvoje historických parků, jehož obsahem budou 

priority a popis konkrétních kroků k realizaci. V návaznosti na Program bude systematicky prováděna obnova 

historických parků. Indikátor vyjadřuje, zda došlo k vytvoření tohoto Programu.  

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, nastavením koncepce financování.  

Metodika a výpočet: Indikátoru vyjadřuje vytvoření Programu rozvoje historických parků. Indikátor nabývá dvou 

hodnot: A – Ano, je vytvořen Program rozvoje historických parků,  N – Ne, není vytvořen Program rozvoje 

historických parků. Vytvoření Programu rozvoje historických parků zajistí Odbor koncepce a rozvoje. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 29 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně  

a chránit historické dědictví 

Název indikátoru  
ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

MĚSTA OLOMOUCE 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka A / N 

Optimální směr Ano 
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Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  A A 

Skutečnost N   

Popis indikátoru: Pozornost města bude věnována rozvíjení a zkvalitňování veřejných prostranství včetně městské 

zeleně a posilování vzájemné vazby při urbanistickém řešení města, plánování architektury a infrastruktury s důrazem 

na vytváření funkčního a kvalitně projektovaného městského prostoru. 

Indikátor je ovlivněn: Stávajícími plochami a stavem veřejných prostranství, rozpočtem města. 

Metodika a výpočet: Odbor koncepce a rozvoje zajistí zpracování Koncepce veřejných prostranství města Olomouce. 

Výsledná hodnota indikátoru je „Ano“, tj. zpracování výše uvedené koncepce. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 30 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně  

a chránit historické dědictví 

Název indikátoru  
PLOCHA ZREVITALIZOVANÉ A NOVĚ ZALOŽENÉ 

SÍDELNÍ ZELENĚ VE MĚSTĚ ZA ROK 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka m2/rok 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor životního prostředí 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost n.a.   

Popis indikátoru: Město v rámci rozvoje a zkvalitňování městské zeleně vytvoří dlouhodobý plán péče o městskou 

zeleň a jejího rozvoje, který bude jedním z podkladů pro plánování, průběžně bude vyhodnocováno jeho plnění 

a případně budou prováděny aktualizace. Dále bude realizovat pasport městské zeleně a podporovat vznik nových ploch 

sídelní zeleně zakotvených v územním plánu; zvyšovat podíl vzrostlé zeleně a zajišťovat její údržby ve veřejném 

prostoru intravilánu města atd. Indikátor mapuje výslednou realizaci výše uvedených aktivit. 

Indikátor je ovlivněn: Stávající plochou a stavem plochy zeleně, rozpočtem města. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje plochu zrevitalizované a nově založené sídelní zeleně ve městě za rok (m2/rok).  

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor životního prostředí, Odbor investic. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 31 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.3 Zlepšit kvalitu veřejných prostranství včetně sídelní zeleně  

a chránit historické dědictví 

Název indikátoru  
POČET AKCÍ OBNOVY PAMÁTEK V MAJETKU 

MĚSTA A VYNALOŽENÁ ČÁSTKA ZA ROK 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet / Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 9 / 21,672 mil. Kč   

Popis indikátoru: Město se zavazuje k uplatňování principů památkové péče s respektem k významu světového 

kulturního dědictví v centru města a dodržování strategie, pravidel a kontrole jeho ochrany, aby nedošlo k narušení 

jedinečných hodnot památek. 
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Indikátor je ovlivněn: Dotačními tituly, rozpočtem města, stavem památek.  

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje počet akcí obnovy památek, které byly obnoveny za jeden kalendářní rok,  

a vynaloženou částku. Do indikátoru jsou započteny pouze památky v majetku města. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, Odbor investic. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 32 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.4 Zlepšit vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu  

a vybudovat protipovodňovou ochranu města 

Název indikátoru  
POČET DOKONČENÝCH REALIZACÍ VYPLÝVAJÍCÍCH 

Z ÚZEMNÍHO PLÁNU V OBLASTI TVORBY KRAJINY 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost n.a.   

Popis indikátoru: Aktivity budou směřovány na pokračování realizací vyplývajících z územního plánu, zejména  

se bude jednat o:  

- propojení sídelní zeleně a krajiny, tvorbu příměstské krajiny (zelené horizonty, zelené klíny řeky Moravy  

a Bystřice, další prvky rekreační krajiny); 

- protierozní opatření; 

- prvky ÚSES. 

Indikátor je ovlivněn: Počtem aktivit nastavených v územním plánu, rozpočtem města, dotačními tituly.  

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje počet dokončených realizací vyplývajících z územního plánu. Jedná  

se zejména o následující realizace:  

- propojení sídelní zeleně a krajiny, tvorbu příměstské krajiny (zelené horizonty, zelené klíny řeky Moravy  

a Bystřice, další prvky rekreační krajiny); 

- protierozní opatření; 

- prvky ÚSES. 

Započteny budou pouze realizace výše uvedených akcí, které budou dokončeny v daném kalendářním roce. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor životního prostředí, Odbor investic. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 33 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.4 Zlepšit vodní režim krajiny, její ekologickou stabilitu  

a vybudovat protipovodňovou ochranu města 

Název indikátoru  
POČET DOKONČENÝCH ETAP PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ  

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  3 4 
Skutečnost 2   

Popis indikátoru: Cílem města je zajistit dostatečnou protipovodňovou ochranu města. Za tímto účelem budou 

realizována protipovodňová opatření ve stanovených etapách.  

Indikátor je ovlivněn: Počtem stanovených etap protipovodňových opatření, dotačními tituly, rozpočtem města  

a dalších subjektů.  
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Metodika a výpočet: Indikátor udává počet dokončených etap protipovodňových opatření. Započteny budou pouze 

etapy, které budou dokončeny v daném kalendářním roce. Etapy budou sčítány kumulativně. V roce 2016 byly 

ukončeny dvě etapy: I a IIA. Data budou převzata z Odboru investic a Povodí Moravy, s.p. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor investic, Povodí Moravy, s.p. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 34 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.5 Zajistit trvale efektivní odpadové hospodářství 

Název indikátoru  PODÍL VYTŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor životního prostředí 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  55,00 70,00 

Skutečnost 54,84   

Popis indikátoru: Město bude cílit na podporu předcházení odpadu, rozšiřování a zkvalitňování stanovišť tříděného 

odpadu, ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu atd. za účelem zajištění efektivního odpadového hospodářství.   

Indikátor je ovlivněn: Ekologickým povědomím obyvatel, celkovým objemem vytříděného komunálního odpadu, 

kvalitním systémem odpadového hospodářství (dostupnost nádob na třídění). 

Metodika a výpočet: Indikátor udává podíl vytříděného odpadu na celkovém komunálním odpadu za jeden kalendářní 

rok. Indikátor je vypočten následovně: vytříděný komunální odpad v tunách dělený celkovým komunálním odpadem 

v tunách vynásobený stem. Jednotkou jsou procenta. 

Zdroj čerpání dat: Odbor životního prostředí – POH SMOl a evidence odpadů za SMOl. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 35 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.5 Zajistit trvale efektivní odpadové hospodářství 

Název indikátoru  MÍRA MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ ODPADU 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor životního prostředí 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  50,00 70,00 

Skutečnost 49,75   

Popis indikátoru: Město se pravidelně umísťuje na předních místech v rámci soutěží, které hodnotí celkovou úroveň 

nakládání s odpady a také procento materiálového využití odpadů. Město chce i nadále pokračovat v realizaci aktivit, 

aby si udrželo a zlepšilo stávající úroveň v této oblasti. 

Indikátor je ovlivněn: Ekologickým povědomím obyvatel, rozpočtem města,  možnostmi odbytu odpadu, výkupními 

cenami odpadů. 

Metodika a výpočet: Míra materiálového využití odpadu je vypočtena následovně: vytříděné složky komunálního 

odpadu, které jsou předány k materiálovému využití  v tunách se vydělí celkovým komunálním odpadem v tunách  

a  vynásobí stem. Jednotkou jsou procenta. 

Zdroj čerpání dat: Odbor životního prostředí – POH SMOl a  evidence odpadů za SMOl. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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KARTA INDIKÁTORU 36 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.5 Zajistit trvale efektivní odpadové hospodářství 

Název indikátoru  

MNOŽSTVÍ PRODUKOVANÉHO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU A MNOŽSTVÍ PRODUKOVANÉHO ODPADU 

CELKEM  

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Tun/rok; Kg/obyv. 

Optimální směr Monitorovat 

Správce indikátoru Odbor životního prostředí 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  tun/rok kg/obyv. tun/rok kg/obyv. 

Produkovaný směsný komunální odpad  16000,00 160,0 
Není 

stanoveno 

Není 

stanoveno 

Produkovaný odpad celkem  36000,00 360,0 
Není 

stanoveno 

Není 

stanoveno 

Skutečnost tun/rok kg/obyv. 

  Produkovaný směsný komunální odpad 16507,61 164,5 

Produkovaný odpad celkem 36552,00 364,1 

Popis indikátoru: Cílem města je snížit množství produkovaného nevytříděného směsného komunálního odpadu, 

omezit skládkování odpadu na minimum (od roku 2024 zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního 

odpadu). 

Indikátor je ovlivněn: Ekologickým povědomím obyvatel, počtem obyvatel města  

Metodika a výpočet: Indikátor je složen ze dvou kategorií: 

1) Hodnota udává produkci odpadu v tunách za rok. Výpočet je následující:  

 celkový součet produkovaného směsného komunálního odpadu (v tunách) k. 31. 12. daného roku; 

 celkový součet produkovaného odpadu celkem (v tunách) k. 31. 12. daného roku. 

 

2) Hodnota udává produkci odpadu v přepočtu na obyvatele. Jednotkou jsou kilogramy. Výpočet je následující:  

 celkový součet produkovaného směsného komunálního odpadu (v kg) dělený počtem obyvatel města  

(k. 31. 12. daného roku); 

 celkový součet produkovaného odpadu celkem (v kg) dělený počtem obyvatel města (k. 31. 12. daného roku). 

Data obou hodnot indikátorů jsou za jeden kalendářní rok.  

Zdroj čerpání dat: Odbor životního prostředí – evidence odpadů za SMOl. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 37 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 3.6 Zlepšit kvalitu ovzduší 

NÁZEV INDIKÁTORU  
POČET PŘEKROČENÍ DENNÍHO IMISNÍHO LIMITU  

PRO POLÉTAVÝ PRACH FRAKCE PM10  

Druh indikátoru Dopadu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↓ 

Správce indikátoru Odbor životního prostředí 

Roky 2017 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 51 / -   

Popis indikátoru: Cílem města je snižovat míru znečištění ovzduší. Indikátor uvádí počet překročení imisních limitů 

pro polétavý prach frakce PM10. Trend indikátoru by měl být klesající. 

Indikátor je ovlivněn: Ekologickým povědomím obyvatel, hustotou osídlení území, zdroji znečištění v území 

(zejména průmyslovými subjekty ve městě a okolí, automobilovou dopravou atd.), meteorologickými podmínkami 
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Metodika a výpočet: Indikátor uvádí počet  překročení denního imistního limitu pro polétavý prach frakce PM10. Data 

jsou převzata z Českého hydrometeorologického ústavu z tab. Přehled stanic s ročními průměrnými koncentracemi – 

Ochrana zdraví. Uváděna jsou data ze stanice Olomouc-Hejčín a Olomouc-Šmeralova.  

Zdroj čerpání dat: Český hydrometeorologický ústav  

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2017_CZ.html). 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 38 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.7 Kontinuálně rozvíjet a zlepšovat technickou infrastrukturu  

a snižovat energetickou náročnost 

NÁZEV INDIKÁTORU  
ROČNÍ NÁKLADY NA OBNOVU SÍTÍ VODOVODŮ  

A KANALIZACÍ 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Mil. Kč 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  125,9 136,4 

Skutečnost 93,0   

Popis indikátoru: Snahou je přispívat ke kontinuálnímu zlepšování technické infrastruktury vedoucí k zajištění 

plynulého zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Při realizaci aktivit bude město vycházet 

z Koncepce vodního hospodářství města Olomouce.  

Indikátor je ovlivněn: Délkou vodovodů a kanalizací, stávajícím stavem vodovodů a kanalizací, dotačními tituly, 

rozpočtem města.  

Metodika a výpočet: Sledován bude roční náklad na obnovu vodovodů a kanalizací (v mil. Kč). 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor koncepce a rozvoje, Odbor investic, Odbor životního prostředí. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 39 

Pilíř SP 3. Udržitelná Olomouc  

Cíl SP 
3.7 Kontinuálně rozvíjet a zlepšovat technickou infrastrukturu  

a snižovat energetickou náročnost 

NÁZEV INDIKÁTORU  
SPOTŘEBA ENERGIÍ V BUDOVÁCH A VEŘEJNÉHO 

OSVĚTLENÍ V MAJETKU MĚSTA  

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka MWh/rok 

Optimální směr ╤ 

Správce indikátoru Odbor koncepce a rozvoje 

Roky 2016 2020 2023 

  Budovy 
Veřejné 

osvětlení 
Budovy 

Veřejné 

osvětlení 

Plán  * * * * 

 Budovy 
Veřejné 

osvětlení 
  

Skutečnost * *   

Popis indikátoru: V rámci energetického managementu bude město realizovat soubor opatření, jejichž cílem  

je efektivní řízení a snižování spotřeby energie, a to jak v budovách v majetku města, tak u veřejného osvětlení 

v majetku města. 

Indikátor je ovlivněn: Stávajícím stavem budov a jejich energetických zařízení v majetku města, dotačními tituly, 

rozpočtem města. 

Metodika a výpočet: Indikátor sleduje spotřebu energií v budovách a veřejného osvětlení v majetku města. Indikátor  

je složen ze dvou údajů: 
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1) První hodnota udává spotřebu energií v budovách v majetku města za jeden kalendářní rok. Vypočítané nebo 

změřené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy (zahrnuje energii 

používanou pro vytápění, teplou vodu a osvětlení) MWh/rok. Hodnota v MWh/rok bude vydělena celkovým 

obestavěným prostorem. 

2) Druhá hodnota udává spotřebu energií veřejného osvětlení v majetku města za jeden kalendářní rok v MWh/rok. 

Hodnota v MWh/rok bude vydělena celkovým počtem svítidel. 

Zdroj čerpání dat: Odbor životního prostředí. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

Poznámka: * Údaje bude možné stanovit po pořízení energetického managementu města. 
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IV. PILÍŘ 4 – OLOMOUC – FUNKČNÍ CENTRUM REGIONU 

 

KARTA INDIKÁTORU 40 

Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 4.1 Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

Název indikátoru  
PODÍL CIZÍCH ZDROJŮ K CELKOVÝM AKTIVŮM 

(ZADLUŽENÍ MĚSTA) 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka %  

Optimální směr ↓ 

Správce indikátoru Odbor ekonomický 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  11,00 10,50 

Skutečnost 11,92   

Popis indikátoru: Cílem města je zkvalitňování rozpočtového plánování, dosažení alokační efektivnosti  

v rozpočtovém hospodaření a transparentnosti v účtování o příjmových a výdajových operacích rozpočtu. 

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, dotačními tituly, státním rozpočtem. 

Metodika a výpočet: Podíl cizích zdrojů (zadlužení) na celkovém majetku města (tj. aktiva; tzn. včetně majetku). Data 

jsou za jeden kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Odbor ekonomický. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 41 

Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 4.1 Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

Název indikátoru  CELKOVÁ LIDKVIDITA 

Dru indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Hodnota 

Optimální směr ╧ 

Správce indikátoru Odbor ekonomický 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  3,00 3,00 

Skutečnost 3,11   

Popis indikátoru: Cílem města je dodržovat principy zdravého finančního řízení, jehož jedním z ukazatelů je celková 

likvidita. Optimální směr indikátoru je <0;1>. 

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, dotačními tituly, státním rozpočtem.. 

Metodika a výpočet: Výpočet indikátoru je následující: (krátkodobé pohledávky + zásoby + kr. finanční majetek) / 

(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci). Hodnoty indikátoru jsou brány za jedno účetní 

období. Data jsou za jeden kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Odbor ekonomický. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 4.1 Dodržovat principy zdravého finančního řízení 

Název indikátoru  PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Mil. Kč. 

Optimální směr ↔  

Správce indikátoru Odbor ekonomický 
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Roky 2016 2020 2023 

Plán  250 250 

Skutečnost 290   

Popis indikátoru: Indikátor vyjadřuje finanční zdraví města.  

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, dotačními tituly, státním rozpočtem.  

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje přebytek hospodaření běžného účtu. Výpočet indikátoru je následující: součet 

zůstatků na bankovních účtech města. 

Data jsou za jeden kalendářní rok. 

Zdroj čerpání dat: Odbor ekonomický. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 43 

Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 
4.2 Rozvíjet roli města jako významného partnera při vyjednávání 

o klíčových oblastech života ve městě 

Název indikátoru  
POČET PLATFOREM/ASOCIACÍ, V NICHŽ JE POLITICKÝ 

ZÁSTUPCE MĚSTA AKTIVNÍM ČLENEM 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr Monitorovat 

Správce indikátoru Odbor evropských projektů 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Monitorovat Monitorovat 

Skutečnost 14*   

Popis indikátoru: Město Olomouc by mělo zastávat roli aktivního komunikátora, prosazovat své požadavky na věcně 

příslušných institucích (ministerstva, krajská samospráva) a vytvářet podmínky pro realizaci významných státních 

intervencí (např. výkupy pozemků pro obchvaty města). Z tohoto důvodu je součástí cíle rozvoj vztahů  

s přeshraničními městy, členství a aktivní účast ve sdruženích (např. ve Svazu měst a obcí České republiky). 

Indikátor je ovlivněn: Aktivitou města, počtem asociací. 

Metodika a výpočet: Indikátor udává počet platforem a asociací, v nichž je politický zástupce města Olomouce 

aktivním členem. Přehled je brán za jeden kalendářní rok. Započítáno je členství či předsednictví primátora města 

Olomouce, radních města Olomouce či delegovaného zástupce za Magistrát města Olomouce.  

Do indikátoru není započítáno členství či předsednictví v organizacích zakládaných městem. 

Data budou  získána z  rozpočtu na daný kalendářní rok, tj. sečtením počtu příspěvků. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města – Odbor kancelář tajemníka, Odbor kancelář primátora, Odbor vnějších vztahů 

a informací. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

Poznámka: * jedná se o následující: Svaz měst a obcí České republiky, Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, OK4Inovace, 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, České dědictví UNESCO, Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Asociace 

turistických informačních center, Asociace měst pro cyklisty CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Asociace pro veřejné zakázky, 

Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Sdružení správců městských komunikací, Odpady Olomouckého kraje, z. s., Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky, Sdružení azylových domů v ČR. 
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Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 
4.2 Rozvíjet roli města jako významného partnera při vyjednávání  

o klíčových oblastech života ve městě 

Název indikátoru  
POČET PROJEKTŮ, KTERÉ BYLY PODPOŘENY V RÁMCI  

ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE 

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor evropských projektů 
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Roky 2016 2020 2023 

Plán  140 140 

Skutečnost 0   

Popis indikátoru: Město Olomouc je součástí širšího území intenzivních socioekonomických vztahů a vazeb – 

Olomoucké aglomerace. Spolupráce souměstí Olomouc-Prostějov-Přerov může znásobit kroky vedoucí k podpoře 

hospodářského rozvoje města a jeho funkčního zázemí. Zároveň by zde měla být posílena spolupráce s neziskovou, 

terciární i soukromou sférou, která naplní požadované principy partnerství na místní úrovni. 

Indikátor je ovlivněn: Zájmem o spolupráci ze strany ostatních partnerů, dotačními tituly, rozpočtem města, rozpočty 

obcí a měst a rozpočty ostatních partnerů.  

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje počet projektů, které byly podpořeny v rámci  ITI Olomoucké aglomerace. 

Jako získaná podpora je považováno vydané Vyjádření Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace 

o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Data budou převzata od Sekretariátu ŘV ITI OA 

(Odbor evropských projektů MMOl). 

Zdroj čerpání dat:  Sekretariát ŘV ITI OA – Odbor evropských projektů Magistrátu města Olomouce – Strategie ITI 

Olomoucké aglomerace. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 
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Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 

4.3 Rozvíjet principy strategického řízení a podporovat projektové 

řízení za účelem zvyšování kvality veřejných služeb poskytovaných 

magistrátem 

Název indikátoru  
SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA 

OLOMOUCE S JEHO FUNGOVÁNÍM 

Druh indikátoru Výsledku 

Měrná jednotka Index 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor kancelář tajemníka 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  
Bude nastaveno  

při prvním měření. 

Bude nastaveno  

při prvním měření. 

Skutečnost -   

Popis indikátoru: Indikátor vyjadřuje spokojenost zaměstnanců magistrátu města Olomouce s jeho fungováním. Cílem 

je zlepšovat spokojenost zaměstnanců a přispívat tak k nízké míře fluktuace zaměstnanců a stabilizaci zaměstnanců 

za organizaci. 

Indikátor je ovlivněn: Rozpočtem města, motivací zaměstnanců, pracovním prostředím. 

Metodika a výpočet: Spokojenost zaměstnanců je zjišťována v rámci stávajícího každoročního procesu hodnocení, 

které je realizováno od roku 2009.  

Zdroj čerpání dat: Interní data města – každoroční proces hodnocení. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za 2 roky 

 

KARTA INDIKÁTORU 46 

Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 

4.3 Rozvíjet principy strategického řízení a podporovat projektové 

řízení za účelem zvyšování kvality veřejných služeb poskytovaných 

magistrátem 

Název indikátoru  SPOKOJENOST OBČANŮ S FUNGOVÁNÍM MAGISTRÁTU  

Druh indikátoru Výsledku 

Měrná jednotka Index 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor kancelář tajemníka 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  Bude nastaveno  Bude nastaveno  
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při prvním měření. při prvním měření. 

Skutečnost -   

Popis indikátoru: Cílem města je zvyšovat kvalitu veřejných služeb poskytovaných magistrátem. Za tímto účelem 

bude realizovat řadu aktivit. Tento kvalitativní indikátor se zabývá vztahem obyvatel ke svému městu a jeho fungování. 

Indikátor je ovlivněn: Ochotou a vstřícností úředníků, mírou byrokratické zátěže.  

Metodika a výpočet: Spokojenost občanů s fungováním Magistrátu města Olomouce je zjišťována dotazníkovým 

šetřením vždy 1x za 2 roky odborem kanceláře tajemníka.  

Zdroj čerpání dat: Interní data města - dotazníkové šetření realizované odborem kanceláře tajemníka. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za 2 roky 

 

KARTA INDIKÁTORU 47 

Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 4.4 Řešit problematiku dostupnosti bydlení 

Název indikátoru  
PŘÍRŮSTEK BYTOVÝCH JEDNOTEK DO FONDU 

DOSTUPNÉHO BYDLENÍ  

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor sociálních věcí 

Roky 2017 2020 2023 

Plán  691 741 

Skutečnost 661   

Popis indikátoru: Cílem města je vytvoření komplexního udržitelného systému dostupného bydlení zahrnujícího 

možnosti důstojného bydlení zejména pro nízkopříjmové a chudobou ohrožené rodiny či jednotlivce, osoby, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického či duševního onemocnění, starobní či invalidní 

důchodce (byty v domech zvláštního určení, bezbariérové byty). 

Indikátor je ovlivněn: Počtem bytových jednotek v majetku města, rozpočtem města, dotačními tituly. 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje kumulovaný počet bytových jednotek, které přibudou do fondu dostupného 

bydlení. Aktuální hodnota v roce 2017  je 661 bytových jednotek – jedná se o součet bytů zvláštního určení pro seniory, 

sociálních bytů na Holické 51 a sociálních bytů v Černovíře, smluvně vázaných soukromým investorem pro SMOl. 

Zdroj čerpání dat: Interní data města - Odbor sociálních služeb, Odbor sociálních věcí, Správa nemovitostí Olomouc, 

a.s., Odbor majetkoprávní 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 48 

Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 4.4 Řešit problematiku dostupnosti bydlení 

Název indikátoru  
POČET UZAVŘENÝCH NÁJEMNÍCH SMLUV NA BYTY 

V REŽIMU DOSTUPNÉHO BYDLENÍ  

Druh indikátoru Výstupu 

Měrná jednotka Počet (kumulovaný) 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor sociálních věcí 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  36 100 

Skutečnost 0   

Popis indikátoru: Cílem města je zajistit dostupné bydlení zejména pro nízkopříjmové a chudobou ohrožené rodiny  

či jednotlivce, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického či duševního 

onemocnění, starobní či invalidní důchodce 

Indikátor je ovlivněn: Počtem bytových jednotek v majetku města, rozpočtem města, dotačními tituly, zájmem 

cílových skupin o dostupné bydlení. 

Metodika a výpočet: Indikátor vyjadřuje kumulovaný počet uzavřených nájemních smluv na byty v režimu 

dostupného bydlení. Týká se pouze nájemních smluv v bytech, které přibyly do fondu dostupného bydlení do roku 
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2017. Aktuální stav bytů zvláštního určení činí 661 (v roce 2017). 

Zdroj čerpání dat: Interní data města - Odbor sociálních služeb, Odbor sociálních věcí, Správa nemovitostí Olomouc, 

a.s. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za rok 

 

KARTA INDIKÁTORU 49 

Pilíř SP 4. Olomouc - funkční centrum regionu 

Cíl SP 
4.6 Řešit výskyt patologických sociálních jevů a posílit bezpečí 

občanů zejména podporou preventivních aktivit 

Název indikátoru  
PODÍL OBYVATEL, KTEŘÍ SE V OLOMOUCI CÍTÍ 

BEZPEČNĚ 

Druh indikátoru Výsledku 

Měrná jednotka % 

Optimální směr ↑ 

Správce indikátoru Odbor sociálních služeb 

Roky 2016 2020 2023 

Plán  
20 % rozhodně ano 

60 % spíše ano 

25 % rozhodně ano 

60 % spíše ano 

Skutečnost 

17,5 % rozhodně 

ano,  

59,3 % spíše ano 

  

Popis indikátoru: Město Olomouc je považováno za bezpečné město, přesto se zde vyskytují místa, kde se občané 

dostatečně bezpečně necítí (areál kolem hlavního nádraží, městské parky apod.) a řešena také musí být problematika 

bezdomovectví a narůstajícího počtu osob bezdomovectvím ohrožených. 

Indikátor je ovlivněn: Subjektivním pocitem bezpečí. 

Metodika a výpočet: Podíl obyvatel, kteří se v Olomouci cítí bezpečně vychází z dotazníkového šetření, které bylo 

naposledy realizováno v Olomouci v roce 2016 na 400 respondentech metodou PAPI, přičemž kvótami byly pohlaví a 

věk. Zde byla položena obecně formulovaná základní otázka  „Cítíte se v Olomouci bezpečně?“. Z odpovědí bylo 

možné si vybrat i varianty „Rozhodně ano, v Olomouci se cítím zcela bezpečně“ a „Spíše ano, myslím, že mi 

v Olomouci většinou nehrozí nebezpečí“. 

Dotazníkové šetření je realizováno ve tříleté periodicitě Odborem sociálních služeb jako zadavatelem veřejné zakázky. 

Indikátor bude srovnán s hodnotou uváděnou za nápad trestné činnosti v daném roce. 

Zdroj čerpání dat: Dotazníkové šetření realizované Odborem sociálních služeb jako zadavatelem veřejné zakázky. 

Perioda vyhodnocování indikátoru: 1x za 3 roky 

 


