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Výběr opatření
Analýza stávajících opatření, cílů, problémů a trendů

Vyhodnocení navrhovaných opatření a jejich balíčků

Vývoj podrobné specifikace strategických opatření a balíčků

Shoda na odpovědnosti a implementaci balíčků opatření

Monitorování a evaluace

Shromažďování dat a vyhledávání nových zdrojů dat

Vypracování plánu monitorování a evaluace

Analýza dat a indikátorů a prezentace výsledků

Evaluace procesu tvorby SUMP

Institucionální spolupráce
Prozkoumání rámců právní spolupráce

Identifikace institucionálních subjektů a pochopení jejich agend

Posouzení schopností, znalostí, kapacit a prostředků institucí

Vybudování struktur spolupráce a definování odpovědnosti

Řízení partnerství institucí

Evaluace institucionálního partnerství

Participace
Identifikace místních a regionálních zainteresovaných subjektů a jejich zájmů

Příprava strategie pro zapojování občanů a zainteresovaných subjektů

Stanovení úrovní a metod zapojování

Řízení participace a řešení konfliktů

Evaluace procesu participace

Základní aktivita

Doporučená aktivita

Možná aktivita
Proces SUMP je sled fází od definování 
procesu vytvoření plánu a evaluaci opatření. 
Diagram představuje klíčové úkoly SUMP pro 
orgány plánování, které souvisí se čtyřmi 
výzvami.

Institucionální spolupráce a participace jsou 
souvislé horizontální činnosti, se kterými by 
se mělo započít brzy, a to ve fázi definování 
procesu SUMP. Výběr opatření, jakož i činnosti 
monitorování a evaluace, jsou obzvláště 
důležité 

ve fázích následného analytického a 
technického plánování. Diagram odráží 
přípravu prvního SUMP; revidování a 
aktualizace SUMP by pak měla vycházet z 
již vytvořených struktur.

Definování 
procesu SUMP

Zpracování 
plánu

Implementace 
plánu

Evaluace 
plánu 

a opatření
Klíčové úkoly v oblasti tvorby SUMP

©Rupprecht Consult, 2016 

Vize, 
cíle a záměry

Základní 
podmínky 
a scénáře

Identifikace a analýza vhodných typů strategických opatření

Výběr indikátorů pro monitorování a evaluaci

Institucionální spolupráce – výzva v kostce
Úřad zodpovědný za přípravu plánu udržitelné městské 
mobility (Sustainable Urban Mobility Plan  - SUMP) 
obvykle také řídí proces jeho přípravy.  Avšak do jeho 
přípravy a implementace by měli být zahrnutí také 
další aktéři, kteří mohou přinést potřebné znalosti a 
zdroje. Institucionální spolupráce může zlepšit celkové 
přijetí SUMP, vytvořit partnerství mezi institucionálními 
zainteresovanými stranami a veřejností a může také 
pomoci získat prostředky pro implementaci navržených 
opatření. Posílení institucionální spolupráce také může 
pozitivně ovlivnit strategický rozvoj dopravních sítí a 
infrastruktury směrem k více udržitelné mobilitě v 
dlouhodobém měřítku.

Pro zapojení do přípravy SUMP může být osloveno 
mnoho hráčů, jako např. další odbory či úseky místního 
úřadu (životní prostředí, územní plánování, zdraví), 
městské organizace, politické orgány, sousední obce a 
úřady vyšších úrovní.

Institucionální spolupráce je téma, ke kterému je nutno 
přistupovat citlivě. Například sestavení partnerství 
pro přípravu SUMP je výzvou pro mnoho orgánů 
plánování. Ke složitosti procesu se mohou přidat 
např. nedostatečná odbornost při řízení projektu 
více zainteresovanými stranami, neslučitelné časové 
harmonogramy nebo rozdílné přístupy k plánování 

Klíčové úkoly v procesu přípravy SUMP 
Zdroj: Rupprecht Consult, 2016 
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dopravy. Hledání kompromisů je citlivé, avšak nezbytné. 
Navíc, každý z místních orgánů si musí vytvořit svůj 
vlastní rámec spolupráce tak, aby reflektoval místní 
strukturu, zdroje a zákonné požadavky na spolupráci.

Připravte se dobře na institucionální spolupráci

Klíčovým úkolem plánovacích orgánů je důkladná 
příprava spolupráce v rámci tvorby SUMP. Tato příprava 
by měla zahrnovat zhodnocení interních zdrojů, jako 
jsou znalosti a finanční prostředky nezbytné pro tvorbu 
SUMP a přehled zákonných požadavků na spolupráci. Je 
také nezbytné jmenovat „projektový management“, tým 
nebo osobu zodpovědnou za řízení celého partnerství a 
procesu přípravy SUMP.  Protože proces tvorby SUMP 
můžeme považovat za projekt, projektový management 
by měl mít ty správné dovednosti, jako je kontrola 
řízení či vyjednávací schopnosti. Měl by také vědět kdy 
a jak použít relevantní nástroje, jako jsou např. plány 
implementace či zprávy o postupu prací. 

Identifikujte relevantní partnery

Na začátku procesu přípravy SUMP je důležité 
identifikovat aktéry, kteří budou pozváni do partnerství 
pro přípravu SUMP. Projektový management by měl 
zajistit, aby partneři reprezentovali celou funkční oblast 
a společně měli dovednosti a kompetence nezbytné pro 
přípravu a implementaci SUMP. Úspěšné partnerství 
by mělo mít kompetence v oblasti dopravních sítí a 
služeb pro územní rozsah SUMP, aby tak mohlo zajistit 
požadovanou úroveň technické excelence v různých 
expertních oblastech a bylo také schopno získat 
veřejnou a politickou podporu.

Povzbuďte relevantní zainteresované subjekty

Aby mohl projektový management podpořit zapojení 
zainteresovaných subjektů, je nejprve nutné oslovit 
identifikované aktéry. To vyžaduje více úsilí a nutnost 
prezentovat výhody zapojení do partnerství pro SUMP 
pro individuální aktéry, ale také města či regiony. Je 
také důležité se zainteresovanými subjekty navrhnout 
jasný program, aby věděly, co se očekává a jaké kapacity 
budou třeba. Konečně, je nezbytné porozumět agendě 
zapojených partnerů tak, aby mohlo dojít ke shodě na 
prioritách v oblasti mobility a balíčcích opatření. 

Jednání pro institucionální spolupráci v Brně 
Zdroj: Marie Schmerková, Magistrát města Brna

Shodněte se na zodpovědnosti

Partnerství pro SUMP se musí dohodnout na rozsahu 
projektu, řízení, výsledcích, časovém rámci, nezbytných 
zdrojích, stejně tak jako na rozhodovacích procesech. 
Když se SUMP připravuje, může projektový management 
použít specifické nástroje např. pro detailní plánování 
zaměstnanců nezbytných pro implementaci jednotlivých 
opatření v oblasti mobility nebo pro určení stupně 
zapojení jednotlivých partnerů v průběhu zpracování 
SUMP.  

Chtěli byste se dozvědět více? 

Další informace a příklady místních řešení můžete najít v 
Manuálu pro institucionální spolupráci!

Pro další informace se k nám můžete připojit na webových 
stránkách www.eltis.org a www.sump-challenges.eu
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3.2 Identifying the relevant 
partners: who sits at the  
table?
At the beginning of the SUMP process, during the 
preparation phase, important questions should be 
considered: Who sits at the table? Who do we invite 
to meetings? At this stage the different organisations 
which will be part of the SUMP partnership have to be 
identified. In order to prepare this task correctly, the 
geographical remit as well as the thematic focus areas in 
which the institutional cooperation process takes place 
must be clearly defined. This selection is of strategic 
importance. In practice, the project management will 
prepare a proposal that needs to be confirmed by his 
administrative and political hierarchy.

3.2.1 Defining the functional and  
geographical scope

The legal framework

The legal frameworks – either national or regional  
– regarding who to involve in SUMP implementation 
differ substantially within Europe. It is recommended 
to access available information in this regard, such as 
the SUMP framework monitoring on Eltis. In countries 
or regions where such a legal framework exists, the 
project management has to identify the stakeholders 
who are either named or described in the law. The 
spotlight on West Yorkshire describes how to comply 
with the legal requirements and adapt the cooperation 
process to the local situation.

Cooperation in the functional urban space

One of the key principles of SUMPs is to cover the 
functional urban area, and not stay confined within 
the legal city limits. This means that SUMPs cover 
areas which reflect the actual mobility situation - the 
needs and issues of a given location (e.g. area where 
commuting trips take place) and do not correspond to 
the administrative boundaries of the planning authority. 
Therefore, cooperation with public authorities located 
within the functional area is required and the project 
management has to identify partners among them. 
In order to select the potential partners, the project 

management should identify the authorities which 
will be impacted by the implementation of the SUMP 
and which can contribute to the preparation and 
implementation of a spatially well-integrated SUMP. 
This cooperation can take place with smaller entities 
such as districts or neighbourhoods. Cooperation with 
neighbouring local authorities is highly recommended 
to avoid conflicting parallel planning and in order to 
adapt the plan to the actual mobility situation in the 
functional area. Additionally, cooperation with larger 
authorities such as metropolises, provinces or regions 
allow the planning authorities to have an overview of 
the impact of the SUMP at a larger scale and to adapt 
the SUMP to evolutions taking place at a higher level. 
The spotlight on Budapest illustrates this aspect of 
institutional cooperation. 

Special attention should be given to poly-centric regions 
– areas characterised by several centres – where 
services and goods, and therefore transport needs, are 
scattered in different towns. Planning mobility in these 
areas is complex, as several municipalities, sometimes 
even from different countries, and many stakeholders 
are involved. Specific methodologies exist to overcome 
barriers and to build a constructive dialogue in these 
contexts.

Cross-sectoral cooperation

Another important principle of SUMPs is the integration 
of transport and other related-fields such as economy, 
environment, energy, urban planning, health, etc. 
Therefore, identifying the relevant partners also implies 
selecting the areas of expertise needed for preparing 
and implementing the SUMP. Consequently, the project 
management needs to have a clear idea of the level of 
priority at which these different topics will be included 
in the SUMP and to identify representative organisations 
in these fields. 

Inter-modal cooperation

SUMPs foresee the cooperation between all different 
types and modes of transport. Therefore, another 
aspect to consider for identifying potential partners 
is the involvement of those structures that have legal 
competence over transport networks in the planning 
territory. The spotlight on Ghent illustrates both the 
cross-sectoral and cross-modal cooperation. 
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In Budapest, the functional area extends beyond the administrative boundaries of the city and corresponds 
in many aspects to the metropolitan area. In addition, since Budapest is located at the intersection of 
international, national and regional transport networks, its functional area actually extends beyond the 
metropolitan area. Therefore, the City of Budapest and the Centre for Budapest Transport (BKK – in charge 
of the preparation and implementation of the SUMP in Budapest) identified partners corresponding to the 
functional urban space. 

Activities such as the organisation of passenger transport for daily commuters, the elaboration of an 
integrated traffic model and the development of an access regulation system for freight transport require 
cooperation at the metropolitan regional level. Consequently, the planning authorities identified all the 
neighbouring cities within the Budapest agglomeration to be crucial partners. 

Additionally, in order to implement an 
integrated system of transport networks 
which will strengthen the economic 
potential of the international area located 
around Budapest, the planning authorities 
chose to cooperate with regional, national 
and international partners such as the 
region, the MAV (Hungarian State Railways) 
and the Budapest Liszt Ferenc International 
Airport.

After these partners were identified, 
the City of Budapest and the Centre for 
Budapest Transport held “consultations 
with district, metropolitan area and county 
level local governments in the course of the 
review of the system plan as a preparatory 
step towards the Balázs Mór Plan [name of 
Budapest’s SUMP]. The City of Budapest 
built close cooperation with the planners 
engaged in the parallel strategic planning 
processes relating to Budapest and its 
region in order to come up with complex 
solutions for complex regional and urban 
development challenges.” (BKK, 2014)

LOCAL SPOTLIGHT  
Budapest: Institutional cooperation in a functional area

Transport in Budapest.  
Photo: BKK Centre for Budapest Transport
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