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A.  Definice pojm ů projektového řízení  
 

        (1) Projekt (obecně) je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, 
jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. Projekt je třeba 
určitým způsobem řídit a je charakterizován typickými znaky: 
- Cíl - projekt musí mít jasný cíl, výsledek či užitek, tedy něco, co má realizovat, 

vytvořit či změnit 
- Čas - projekt je v čase omezený sled činností, obvykle v řádu měsíců 
- Jedinečnost - jedná se o neopakovatelný, unikátní sled činností, který vyžaduje 

specifický způsob řízení - projektové řízení (Project-Based Management) 
 
Přestože je každý projekt unikátní, z hlediska řízení projektů mají všechny projekty 
společné určité znaky. Především se jedná o shodné projektové fáze, které jsou po-
dobným způsobem definovány ve všech standardech a normách v projektovém říze-
ní. Přestože se v detailech mohou vzájemně lišit, shodují se na rozdělení 4 základ-
ních fází každého projektu a to: 
- Zahájení/iniciace 
- Plánování/definice 
- Realizace/implementace 
- Uzavření/předání 

 
(x) Projekt je v podmínkách MÚ Moravská Třebová definován jako jednorázový  
postup (proces), který: 

• nelze realizovat v rámci rutinních  pracovních povinností zaměstnanců ne-
bo cestou jednoduchých operativních úkolů 

• je specifikován a schválen Poradou vedení města 
• vyžaduje řízení podle specifických pravidel projektového řízení platných 

v MÚ Moravská Třebová 
 

(2) Projektové řízení je systematické uplatňování pravidel a postupů pro řízení 
portfolia projektů úřadu i pro řízení  konkrétních projektů.  

   
 (3) Zásobník projektů - databáze projektů, projektových záměrů a projektových 

námětů a zkušeností zahrnující projekty ve všech fázích životního cyklu. Obsahuje 
také projektové šablony typových projektů. Je žádoucí, aby evidované projektové 
záměry byly v souladu s případnými strategickými dokumenty města a městského 
úřadu.  

 
(4) Jednoduchý projekt – projekt malého rozsahu s nízkým dopadem rizik. Je řízen 

zjednodušeným postupem. 
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(5) Standardní projekt – projekt, u kterého je předem známý způsob a rozsah rea-
lizace, míra rizika  i dopad na zúčastněné strany. Jedná se převážně o projekty, které 
jsou v MÚ realizovány opakovaně (typové projekty).  

 
(6) Komplexní projekt – projekt, u kterého není předem známý způsob a rozsah 

realizace, míra rizika a dopad na zúčastněné strany. Vyžaduje vysokou míru koope-
race všech zúčastněných stran a zvláštní režim řízení.   
 

(7) Podnět k vypsání projektu - Prvotní idea realizovat jakýkoli záměr formou pro-
jektu. 

 
(8) Projektový námět  - Prvotní popis uvažovaného projektu, který obsahuje struč-

ný popis účelu a přínosů projektu,  návaznost na strategii úřadu  nebo města, pláno-
vaný seznam výstupů a hlavních aktivit projektu, dále rámcový odhad nákladů a ča-
su, dotčené procesy a org. jednotky, zdroje a předpokládané podmínky financování 
(dotace, granty…). 

 
(9) Projektový záměr - Projektový záměr (fiše) je podrobně rozpracovaný popis pro-
jektu zahrnující návrh typu projektu formou Logického rámce, podmínky financování, 
investiční přípravu, požadované zdroje interní  i externí (včetně návrhu smluvního 
uspořádání). Musí být stanoven způsob řízení  projektu (Jednoduchý projekt, Stan-
dardní projekt, Komplexní projekt), obsazení rolí v projektu a další požadované pa-
rametry – v případě typových projektů je zpracován s využitím definovaných projek-
tových šablon.  U dotačních projektů je komplexním vstupem pro zpracování žádosti 
o dotaci. 
 
(10) Strategický rámec projektu - Závazné zadání  a pověření pro realizaci projektu. 
Obsahuje zejména: Závazné zadání  a pověření pro realizaci projektu. Obsahuje 
zejména hlavní účel projektu - včetně definice hlavních zákazníků projektu a přínosů, 
které jim projekt poskytne, přínos projektu k plnění vyšší cílů organizace (regionu, 
oboru, společnosti...), hlavní produkty (výstupy) projektu, hlavní termíny a milníky pro-
jektu, klíčové externí předpoklady pro realizaci projektu, klíčová rizika projektu, rám-
cový rozpočet projektu dle kategorií nákladů a zdrojů financování, podmínky financo-
vání (dotace, granty), plán výnosů projektu (budou-li), rámcový Cash Flow projektu, 
typ projektu - z pohledu řízení, typový projekt, pověření managementu a organizační 
struktura projektu, alokace interních zdrojů pro projekt, závazné normy a požadavky 
pro řízení kvality v projektu, toleranční parametry (rozsahu, termínu a rozpoč-
tu) vymezující povinnost eskalovat  řešení změn na vyšší úroveň řízení projektu. 
   
 (12) Zdroje projektu – jsou veškeré zdroje (např. i dotace) projektu, které disponují 
vazbou na čas, tedy na dobu trvání úkolů. Rozlišujeme pracovní zdroje a materiálové 
zdroje. Pracovní zdroje představují především pracovní sílu, případně pak stroje, do-
pravní prostředky a další zařízení. Materiálové zdroje představují spotřebovatelné 
položky – buď jednotkově (např. metr krychlový, litr), a nebo jednorázově (kus).  
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(13) Harmonogram projektu - zpravidla tabulkové nebo grafické znázornění plánova-
ných etap / aktivit / pracovních balíků v čase.  

 
(14) Rozpočet projektu - rozpočet je vytvářen na základě definice produktu a násled-
ného odhadu činností potřebných pro tvorbu definovaných produktů/výstupů v čase. 
 
(15) Soupis prací „Balík prací“ - představuje Projektovým manažerem definovaný 
rozsah prací / požadovaný výstup za dané období, které předává k zabezpečení zho-
toviteli/ členům týmu. 

 
(16) Registr rizik - představuje nástroj pro sledování stavu a vývoje rizik projektů, při-
čemž je založen centrální registr rizik projektů (nezaměňovat s registrem rizik ISMS), 
ke každému projektu se pak vytváří projektový registr rizik.  

 
(17) Otevřený bod – představuje záležitost, která nebyla v rámci projektu plánována 
a kterou je nutné řešit (žádost o změnu, produkt neodpovídající specifikaci nebo ne-
dodaný, jiný problém).  

 
(18) Závěrečná zpráva projektu - se využívá při ukončení projektu pro jeho vyhodno-
cení. Mimo jiné umožňuje předání získaných poznatků pro budoucí projekty, poskytu-
je informace o nedokončené práci a přetrvávajících rizicích. 

 
(19) Databáze zkušeností z předchozích projektů - představuje úložiště všech získa-
ných poznatků, které jsou využívány jak pro stávající projekt, tak pro projekty budou-
cí.  Některé získané poznatky mohou pocházet z jiných/předešlých projektů a měly 
by být zaznamenány v přehledu získaných poznatků. Je součástí Zásobníku projek-
tů. 

 

B. Role v procesech projektového řízení  
 

Obrázek níže vymezuje role v procesech řízení projektového řízení:  
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(1) PVM - Porada vedení města = vedení města (starosta, 1. místostarosta, 2. 

místostarosta) + tajemník, vedoucí OKST, vedoucí ORM, vedoucí OF 
- Schvaluje projektové náměty k dalšímu zpracování 
- Schvaluje projektové záměry 
- Přiděluje/potvrzuje zdroje projektu v rámci mezí daných rozhodnutími rady 

města (RM)  a zastupitelstva města (ZM) 
- Působí jako arbitr při konfliktních situacích uvnitř projektu a směrem k 

externímu prostředí 
- Schvaluje tolerance výstupů projektu (čas, kvalita, zdroje) 

 
Porada vedení m ěsta 

Nejvyšší řídící orgán úřadu. Schvaluje projektové dokumenty ve všech fázích projektu. Rozhoduje 
o zásadních změnách projektu a o předčasném ukončení projektu. 

Hlavní odpovědnosti a pravomoci: 

•       Rozhoduje o přípravě a realizaci projektů ze zásobníku projektů 

•       Schvaluje dokumenty fáze přípravy projektu 
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•       Schvaluje režim řízení projektu (Jednoduchý projekt, Standardní projekt, Komplexní projekt) 

•       Jmenuje Garanta projektu, Projektového manažera, Sponzora projektu a další role dle reži-
mu řízení projektu 

•       Schvaluje přidělení zdrojů pro projekt 

•       Rozhoduje o zásadních změnách v projektu a předčasném ukončení projektu 

• Působí jako arbitr při konfliktních situacích uvnitř projektu a směrem k externímu prostředí 

• Schvaluje tolerance výstupů projektu (čas, kvalita, zdroje) 

 

Sponzor projektu 

Sponzor zajišťuje politickou podporu projektu. Odpovídá za správnou definici přínosů projektu 
v kontextu strategie úřadu, města nebo vyššího celku. Pomáhá zajišťovat zdroje pro projekt ve všech 
fázích projektu. Sleduje platnost Strategického rámce projektu zejména ve vztahu k vývoji externích 
podmínek.   

Jedná se o nepovinnou roli, v případě, že není ustanovena, nahrazuje jej činnost Garanta projektu. 

Hlavní  odpovědnosti a pravomoci: 

• Podílí se na formulaci projektu ve všech fázích přípravy 
• Spolupracuje na vypracování Strategického rámce projektu  
• Pravidelně monitoruje parametry (interní i externí) Strategického rámce projektu 
• Zabezpečuje, že projekt je propojený se strategií města, úřadu nebo vyššího celku 
• Podílí se na zajišťování financování projektu  
• Spolupracuje při omezování nadměrných požadavků uživatelů a dodavatelů 
• Informuje Garanta a Projektového manažera o změnách v externím prostředí (rizikách), které 

mohou ovlivnit realizaci projektu a následné využití jeho výstupů (udržitelnost). 

Projektová kancelá ř 

Metodický útvar městského úřadu spravující celý systém řízení projektů. (Činnost může být vyko-
návána prostřednictvím pověřeného pracovníka – role resp. pracovní místo). 

Hlavní odpovědnosti:  

• Je vlastníkem procesů projektového řízení, spravuje procesní schémata, směrnice, formuláře 
a programové vybavení pro řízení projektů 

• Zajišťuje správu projektového portfolia organizace  
• Garantuje metodickou správnost přípravy dokumentace ve všech fázích projektu 
• Provádí metodický (projektový) dohled nad projekty úřadu a města 
• Zajišťuje školení Projektových manažerů a dalších zaměstnanců úřadu, kteří se podílí na řízení 

nebo realizaci projektů 
• Vyhodnocuje reporting KPIs projektů a informuje Poradu vedení města o stavu projektů 
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• Provádí a vyhodnocuje monitoring KPIs udržitelnosti projektů a informuje Poradu ve-
dení města o jejich plnění. 

Konkrétní činnosti povinnosti jsou definovány procesními diagramy a schválenou Řídící dokumen-
tací konkrétního projektu. 

Garant projektu 

Je jmenován vedením úřadu, aby usměrňoval projekt ve vztahu ke splnění podmínek Strategické-
ho rámce projektu.  U komplexních projektů řídí/je součástí Projektového výboru. 

Hlavní zodpovědnosti a pravomoci: 

•       Řešení problémů, odchylek a změn v projektu 

•       Koordinace projektu na úrovni vrcholového vedení města, dodavatelů a dalších partnerů pro-
jektu 

•      Řízení Projektového výboru (je-li zřízen) v rozsahu definovaném v Manuálu projektu pro každý 
specifický projekt 

 

Konkrétní činnosti povinnosti jsou definovány procesními diagramy a schválenou Řídící dokumen-
tací konkrétního projektu. 

Projektový výbor 

Je jmenován vedením organizace pro komplexní projekty, aby řídil a usměrňoval projekt. Rozsah 
pravomocí a odpovědností a způsob rozhodování je definován pro každý specifický projekt v Manuálu 
řízení projektu. Může se jednat o poradní orgán Garanta projektu nebo o kolektivní řídící orgán s 
definovaným způsobem rozhodování.  

Pro Jednoduché a Standardní projekty není zřizován - tuto roli nahrazuje činnost Garan-

ta projektu.  

Hlavní zodpovědnosti a pravomoci: 

•       Řešení problémů, odchylek a změn v projektu 

•       Koordinace projektu na úrovni vrcholového vedení města, dodavatelů a dalších partnerů pro-
jektu 

•       Spolupráce s Garantem projektu v rozsahu definovaném v Manuálu projektu pro každý speci-
fický projekt 

 

Konkrétní činnosti povinnosti jsou definovány procesními diagramy a schválenou Řídící dokumentací 
konkrétního projektu. 

Projektový manažer (PM) 
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Projektový manažer řídí projekt na každodenní bázi jménem Garanta projektu (nebo Projektového 
výboru) v mezích stanovených Řídící dokumentací projektu. V prostředí zákazník/dodavatel je projek-
tový manažer obvykle z organizace zákazníka. U Komplexních projektů může být jmenován externí 
Projektový manažer. 

Hlavním úkolem Projektového manažera je zajistit, aby projekt vypracoval požadované výstupy 
(produkty) stanovené Strategickým rámcem projektu podle požadovaných norem kvality a v rámci 
specifikovaných omezení času a nákladů. Projektový manažer také odpovídá za to, že výsledkem pro-
jektu bude produkt, který bude schopen přinést přínosy uvedené ve Strategickém rámci projektu. 

• Hlavní odpovědnosti: 
• Usměrňuje, úkoluje a motivuje projektový tým (u Komplexních projektů prostřednictvím 

Týmových manažerů) 
• Plánuje, aktualizuje a monitoruje projekt (plány projektu, fází a výjimek) 
• Řídí a plánuje rizika (vede a udržuje registr rizik projektu)  
• Vede a udržuje projektovou dokumentaci, kontroluje a řídí dokument 
• Vede kompletní evidenci aktuálních verzí všech výstupů projektu (řídících dokumentů i 

odborných výstupů), zajišťuje jejich označení, uložení a verzování – administruje řízení 
změn 

• Detailně plánuje, koordinuje a kontroluje všechny aktivity projektu na své úrovni řízení a 
zadává úkoly, které jsou v jeho řídící pravomoci (vytváří, přiděluje a schvaluje pracovní 
balíky) 

• Odpovídá, že projekt v rámci celé realizace vytváří požadované výstupy v požadované a 
schválené kvalitě v definovaných termínech a nákladech 

• Odpovídá za dodržování termínů dle schváleného časového harmonogramu projektu 
• Odpovídá za koordinaci dodavatelů  
• Dohlíží, že projekt je realizován efektivně z hlediska nákladů 
• Odpovídá za proces řízení změn – navrhuje požadavky na změny 
• Připravuje Závěrečnou zprávu projektu 

Konkrétní činnosti povinnosti jsou definovány procesními diagramy a schválenou Řídící dokumen-
tací konkrétního projektu. 

Týmový manažer 

Týmový manažer řídí dílčí projektové týmy realizace komplexních projektů dle pokynů Projekto-
vého manažera. Jeho hlavním úkolem je zajistit výrobu produktů určených Projektovým manažerem v 
náležité kvalitě, v časovém harmonogramu a nákladech v souladu s Plánem projektu.  

Pokud není role zřizována, vykonává ji Projektový manažer. 

Hlavní odpovědnosti a pravomoci: 

• Připravuje plány týmových úkolů a předkládá je k odsouhlasení Projektovému manažerovi 
• Přijímá zadání od Projektového manažera na vytvoření produktu (Balíku práce) 
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• Dle pokynů Projektového manažera řídí, usměrňuje, plánuje a monitoruje práci týmu 
• Stanovenou formou informuje Projektového manažera o odchylkách od plánu, doporučuje 

nápravná opatření a pomáhá při zavádění vhodných opatření 
• Předává dokončené a odsouhlasené produkty Projektovému manažerovi podle postupů do-

hodnutých v Řídící dokumentaci projektu 
• Stanovenou formou informuje Projektového manažera o rizikách, problémech  a otevřených 

bodech 
• Archivuje nebo zajišťuje archivaci souborů týmu 
• Provádí reporting KPIs projektu v rámci své odpovědnosti a navrhuje opatření v případě od-

chylek od stanovených  hodnot.   

Konkrétní činnosti povinnosti jsou definovány procesními diagramy a schválenou Řídící dokumen-
tací konkrétního projektu. 

Koordina ční tým 

Koordinační tým projektu je pomocný orgán řízení Komplexního projektu zřizovaný na návrh Pro-
jektového manažera. Zahrnuje vždy Projektového manažera a Týmové manažery jednotlivých reali-
začních týmů (dodavatelů), přizváni mohou být Hlavní uživatel a  Hlavní dodavatel i orgány Projekto-
vého dohledu. Jednání organizuje a řídí Projektový manažer, který má konečnou rozhodovací pravo-
moc. V případě, že se účastníci jednání neshodnou na společném postupu (nesouhlasí s rozhodnutím 
Projektového manažera)  eskaluje Projektový manažer problémy/otevřené body na jednání Projekto-
vého výboru. 

Jedná se o nepovinnou roli - může být nahrazena činností Projektového manažera. 

Hlavní odpovědnosti a pravomoci: 

• Koordinace prací mezi jednotlivými týmy, dodavateli a členy realizačního týmu 
• Projednávání rizik  problémů  a navrhování řešení 
• Řešení konfliktů mezi jednotlivými týmy (dodavateli) 

Projektový dohled 

Projektový dohled zajišťuje nezávislý monitoring všech aspektů výkonu projektu a jeho 
produktů. O zřízení a rozsahu Projektového dohledu rozhoduje Garant projektu (Projektový 
výbor) Hlavní odpovědnost stále nese Garant projektu (Projektový výbor). 

Jedná se o nepovinnou roli, v případě, že není ustanovena, přebírá její odpovědnost Garant 

projektu resp. Projektový výbor. 

Hlavní odpovědnosti a pravomoci: 
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Projektovým dohledem může být pověřeno více osob (v rozsahu své specializace). Projektový do-
hled může být stanoven např. za Hlavního uživatele, Hlavního dodavatele nebo za státní instituce. 

 Předmětem Projektového dohledu je zejména: 

• Splnění nebo řízení potřeb a očekávání zákazníka 
• Kontrola rizik 
• Soulad se Strategickým rámcem projektu 
• Efektivita projektu 
• Fungování interní a externí komunikace 
• Využívání relevantních norem 
• Dodržování případných legislativních omezení 
• Dodržování potřeb specializovaných zájmů - např. bezpečnost 
• Dodržování norem zabezpečení kvality 

Konkrétní činnosti povinnosti jsou definovány procesními diagramy a schválenou Řídící dokumen-
tací konkrétního projektu. 

Hlavní uživatel projektu 

Hlavní uživatel zastupuje zájmy uživatelů konečného produktu(ů) - osob, které budou produkt(y) 
využívat k dosažení svých cílů nebo přínosů. Odpovídá za specifikaci požadavků uživatelů konečného 
produktu(ů), za kontakt mezi uživateli a projektovým týmem a monitorování toho, aby řešení splňo-
valo požadavky Strategického rámce projektu. Poskytuje uživatelské zdroje a monitoruje produkt vůči 
požadavkům. Role může být delegována na více (ne mnoho) lidí na pokrytí zájmu všech uživatelů. 

Jedná se o nepovinnou roli, v případě, že není ustanovena, přebírá její odpovědnost Garant projek-

tu resp. Projektový výbor. 

Hlavní odpovědnosti a pravomoci:  

• Nese hlavní odpovědnost za přenos informací mezi vedením projektu a uživateli produktů 
projektu 

• Zajištuje, aby byl stanoven požadovaný výsledek projektu z pohledu uživatele jeho produktů 
• Specifikuje očekávání kvality zákazníka a definuje akceptační kritéria v projektu 
• Podporuje zaměření projektu na požadovaný výsledek 
• Zajišťuje dostupnost zdrojů uživatele, které jsou pro projekt potřeba 
• Zjišťuje a  poskytuje názory uživatelů na rozhodnutí o tom, zda realizovat navrhované změny 

projektu 
• Podporuje realizaci očekávaných přínosů u zákazníka 
• Řeší požadavky uživatelů a konflikty priorit 
• Zjišťuje a poskytuje názor uživatelů na doporučené následné aktivity projektu 
• Informuje a radí managementu uživatelů ve věcech týkajících se projektu 

 Hlavní dodavatel projektu 
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Zastupuje zájmy osob, které navrhují, vyvíjejí, zjednodušují, pořizují, implementují, provozují, a 
udržují produkty projektu. Role Hlavního dodavatele  musí mít pravomoc přidělovat nebo požadovat 
potřebné zdroje dodavatelů. Pokud je to nutné, může roli vykonávat více osob (pro různé dodavate-
le). 

Jedná se o nepovinnou roli, v případě, že není ustanovena, přebírá její odpovědnost Garant projek-

tu resp. Projektový výbor. 

Hlavní odpovědnosti a pravomoci: 

• Schvaluje cíle specializovaných aktivit 
• Posuzuje a potvrzuje platnost koncepčního a technického řešení projektu 
• Dbá na to, aby práce na výstupech zůstávaly z hlediska dodavatelů konzistentní 
• Podporuje a udržuje zaměření projektu na požadovaný výsledek z hlediska řízení dodavatele 
• Zajišťuje dostupnost zdrojů dodavatele, které jsou pro projekt potřeba 
• Schvaluje popisy produktů, pokud jde o specializované produkty 
• Zjišťuje a poskytuje názory dodavatele na rozhodnutí, zda realizovat navrhované změny 
• Řeší požadavky dodavatele a konflikt priorit 

Dotační manažer projektu 

U projektů financovaných z dotací dbá na to, aby projekt splňoval podmínky dotace. Vede dotační 
účetnictví projektu. 

Hlavní odpovědnosti a pravomoci: 

•       Spolupracuje při přípravě projektu s vazbou na správné využití dotačního titulu 

•       Kontroluje vynakládání a vykazování dotačních prostředků v projektu 

•       Řeší nejasnosti, odchylky a problémy s poskytovatelem dotace 

•       Na chyby a problémy nakládání s dotačními prostředky upozorňuje Projektového manaže-
ra nebo Garanta projektu  

Konkrétní činnosti povinnosti jsou definovány procesními diagramy a schválenou Řídící dokumen-
tací konkrétního projektu. 

C. Projektové dokumenty 

C.1. Seznam projektových dokument ů 
-  

C.1.1. Použití dokument ů 
Tabulka zobrazuje souhrn používaných projektových dokumentů a jejich použití. 

Typ Popis Vypracuje Povinný/volitelný 
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DP Definice projektu PM P 

HA Harmonogram PM P 

JD Jmenovací dekret VP a PT Tajemník MěÚ P 

PL Prezenční listina Pověřený člen PT P 

PP Předávací protokol Přebírající pracovník MěÚ P 

ZJ Zápis z jednání Pověřený člen PT P 

ZP Změnový protokol PM V 

ZSEP Zpráva o stavu etapy projek-
tu 

PM V 

ZZ Závěrečná zpráva o projektu PM P 

ROB Registr otevřených bodů Pověřený člen PT P 

RR Registr rizik Pověřený člen PT P 

DZPP Databáze zkušeností z před-
chozích projektů 

Pověřený člen PT P 

 
- Uchovávání dokumentů se řídí pravidly spisového řádu1 
-  

-  

C.1.2. Pojmenování dokument ů 
 
Příklad pojmenování dokumentu  
- Dokumenty budou pojmenovány dle následujícího klíče:  

Poskytovatel dotace/zdroj dotace nebo převažující zdroj financování(EU=EU, PK=Pardubický 
kraj, MMR= Ministerstvo pro místní rozvoj,MT=Moravská Třebová (tzn. rozpočet města)_ ná-
zev projektu/zkratka – typ dokumentu_datum ve formátu RR - MM - DD - Předmět 

- Příklad: „EU_HDS_PL_13-02-27_Prezenční listina – Jednání_THDS-1“ 
Znamená:Prezenční listina zjednání projektového týmu pro projekt Hřebečské důlní stezky 
(HDS), který je spolufinancovaný ze zdrojů EU, a které se konalo dne 27.2.2013 (THDS je 
zkratka Týmu pro realizaci projektu HDS) 

- Pro zápisy z jednání (ZJ) projektového týmu  je vhodné uvedení pořadového čísla tohoto jed-
nání, např: EU_HDS_ZJ_13-02-27_Zápis z jednání - 1 

 

C.1.3. Popis dokument ů 
 

C.1.3.1 Záhlaví dokument ů 
Záhlaví projektových dokumentů bude mít následující strukturu. Liší se dle druhu dokumentu. 

                                                      
1 Může si vyžádat doplnění stávajícího spisovéhořádu 
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C.1.3.2 Definice projektu 
 

Dokument: Definice projektu  

Označení: DP 

Obsah  dokumentu: - Popis projektu a kontext projektu 
- Cíle projektu 
- Indikátory  
- Výstupy 
- Rizika 
- Harmonogram  

Vypracuje: - VP 

Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Zpracuje se při zahájení projektu 

Vzor: - Kapitola D2.1 Manuálu projektového manažera 

C.1.3.3 Harmonogram 
 

Dokument: Harmonogram  

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

- Rozdělení realizace do etap a fází 
- Definice úkolů s termíny 
- Provázanost jednotlivých úkolů 
- Definici zdrojů 
- Přiřazení zdrojů k úkolům 

-  
- Jedná se o základní dokument pro plánování a řízení projektových 
prací. Je zpracováván především v aplikaci MS Project. Dále distribuován je ve 
formátu PDF. 

 
Vypracuje: - VP MěÚ a VP Dodavatele (pokud se jedná o externí HA) 

Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Vždy při změně termínů 

Dokument - Kapitola D2.2 Manuálu projektového manažera 
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C.1.3.4 Jmenovací dekret VP/týmu 
 

Dokument: Jmenovací dekret  

Označení: JD 

Obsah  dokumentu: - Jmenování VP a členů PT 

Vypracuje: - Navrhne VP 
- Vypracuje sekretariát starosty 

Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Při zahájení projektu 

Vzor: - Kapitola D2.3 Manuálu projektového manažera 

 

 

C.1.3.5 Prezenční listina 
 

Dokument: Prezenční listina  

Označení: PL 

Obsah  dokumentu: - Prezenční listina účastníků jednání 

Vypracuje: - Pověřený člen PT 

Potvrdí: - VP 

Četnost: - Dle potřeby 

Vzor: - Kapitola D2.4 Manuálu projektového manažera 

C.1.3.6 Předávací protokol 
 

Dokument: Předávací protokol  

Označení: PP 

Obsah  dokumentu: - Slouží k protokolárnímu předání věcného plnění 

Vypracuje: - Přebírající pracovník MěÚ 

Potvrdí: - Vedoucí projektu Dodavatele 

Četnost: - Dle potřeby 

Vzor: - Kapitola D2.5 Manuálu projektového manažera 
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C.1.3.7 Zápis z jednání 
 

Dokument: Zápis z  jednání  

Označení: ZJ 

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

- Zápis o provedených aktivitách v rámci jednání s uvedením pořadové-
ho čísla tohoto jednání 

- Kontrola plnění úkolů 
- Rekapitulace úkolů z minulých jednání. Tato rekapitulace ob-

sahuje všechny úkoly do minulosti, které nebyly dosud splně-
ny. Splnění úkolu je v zápise označeno ve sloupci „Stav“ jako 
„Splněno“. V příštím zápise se splněný úkol již neobjeví. Ne-
splněné úkoly jsou označeny v poli „Stav“ označeny jako „Trvá“ 
a jejich plnění bude vyhodnoceno na příštím jednání. Zůstávají 
v zápise až do splnění. 

- Nové úkoly 
- Úkoly, které vznikly v průběhu jednání. Jedná se o rekapitulaci 

úkolů, které jsou podrobněji rozepsány v zápise. V přehledné 
tabulce jsou uvedeny zodpovědné osoby za splnění 
jednotlivých úkolů a termíny. 

- Pořizovatel zápisu zadá úkoly zodpov ědným osobám 
prost řednictvím aplikace Úkoly Lotus Notes. 

- Termín příštího jednání 
- Pokud je znám, bude uveden termín příštího jednání  

- Označení pořizovatele zápisu a datum jednání 
Vypracuje: - Člen projektového týmu  

Potvrdí: - VP 

Četnost: - Při každém jednání  

Vzor: - Kapitola D2.6 Manuálu projektového manažera 

 

C.1.3.8 Změnový protokol 
-  

Dokument: Změnový protokol  

Označení: ZP 

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

- Protokol o změnovém řízení 
- Požadavek na změnu 
- Jednoznačná identifikace, kdo změnu požaduje (navrhuje MěÚ, 

zákazník,...) 
- Vyčíslení nákladů 
- Obchodní dohoda  - cena, dodatek smlouvy, 
- …. 

Vypracuje: - VP 

Potvrdí: - Externí vedoucí projektu potvrdí přijetí. 
- Schválení změny provádí Garant, PVM,RM podle oblasti změny 

Četnost: - V případě požadavku na změnu 
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Vzor: - Kapitola D2.7 Manuálu projektového manažera 

 

C.1.3.9 Zpráva o stavu etapy projektu 
-  

Dokument: Zpráva o stavu etapy projektu  

Označení: ZSEP 

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

- Shrnutí stavu 
- Toto reportované období 
- Příští reportované období 
- Změnové požadavky 
- Klíčové otevřené body a rizika 

Vypracuje: - VP 

Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Při uzavření etapy projektu  

Vzor: - Kapitola D2.8 Manuálu projektového manažera 

 

C.1.3.10 Závěrečná zpráva o projektu 
-  

Dokument: Závěrečná zpráva o projektu  

Označení: ZZ 

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

1. Vyhodnocení projektu z hlediska: 
- Kvality 
- Termínů plnění 
- Nákladů 

2. Hodnocení projektu z hlediska: 
- řízení rizik a změn a jejich dopadů na kvalitu termín a náklady 

3. Zhodnocení práce týmu a organizační struktury týmu 
4. Identifikace aktivit, které probíhaly dobře 
5. Identifikace aktivit, které neprobíhaly dobře 
6. Návrh opatření a změn standardního procesu. 

 
Vypracuje: - VP 

Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Při uzavření projektu  

Vzor: - Kapitola D2.9 Manuálu projektového manažera 

 

C.1.3.11 Registr otev řených bod ů 
-  

Dokument: Registr otev řených bod ů 
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Označení: ROB 

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

Typ  

Identifikace otevřeného bodu 

Popis 

Priorita 

Stav, aktualizace, datum uzavření 

Vypracuje: - VP 

Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Při uzavření projektu  

Vzor: - Kapitola D2.10 Manuálu projektového manažera 

 

C.1.3.12 Registr rizik 
-  

Dokument: Registr rizik  

Označení: RR 

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

Identifikace rizika 

Popis (příčina událost, dopad) 

Dopad (neošetřené, ošetřené) 

Pravděpodobnost 

Opatření 

Řešitel 
Vypracuje: - VP 

Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Při uzavření projektu  

Vzor: - Kapitola D2.11 Manuálu projektového manažera 

 

C.1.3.13 Databáze zkušeností z p ředchozích projekt ů 
-  

Dokument: Databáze zkušeností z p ředchozích projekt ů 

Označení: DZPP 

Obsah  dokumentu: 

 

 

 

Typ získaných poznatků 

Popis získaného poznatku 

Další informace 

Odkaz na dokumentaci 

Vypracuje: - VP 
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Potvrdí: - PVM 

Četnost: - Při uzavření projektu  

Vzor: - Kapitola D2.12 Manuálu projektového manažera 

 

C.1.4. Verzování a p řipomínkování projektových dokument ů 
 

Projektové dokumenty mohou mít vlastní proces připomínkování skládající se z těchto kroků: 

• Zpracování návrhu dokumentu  - zde zpracovatel dokumentu vypracuje dokument, který je 
ve stavu návrhu a nese poslední příponu _N.  

• Připomínkování dokumentu – zde oponent či potvrzovatel návrhu vypracují připomínky 
formou komentářů, případně revizí textu v MS World, dokument je ve stavu připomínek a 
nese příponu _Při_ABXXYYZZ, což znamená, že dokument byl připomínkován osobou AB 
v termínu XXYYZZ.  

• Zapracování připomínek – zde zpracovatel vypořádá vznesené připomínky a to 
jednokolovým způsobem do sedmi dnů (může být určeno jinak) – dokument je ve stavu 
vypořádání a nese příponu _V_XXYYZZ.  

• Konečná verze dokumentu -  zde potvrzovatel návrhu potvrdí finální verzi dokumentu, 
dokument je ve stavu hotov a nese příponu _F.  
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C.2. Šablony projektových dokument ů 

C.2.1. Definice projektu 
Definice projektu je zpracovávána formou logického rámce projektu ve standardní podobě rozšířený o prioritu projektu v rozpočtu.  

I. Projekt II. Ověřitelné a kvantifikovatel. indi-
kátory III. Zdroje ov ěření indikátor ů IV. Předpoklady, rizika 

1 Širší cíl projektu 

 

2 Indikátory dosažení širšího cíle 

 

3 Zdroje ov ěření indikátor ů širšího 
cíle projektu 

 

 

4 Cíl projektu 

 

5 Indikátory dosažení cíle projektu 

 

6 Zdroje ov ěření indikátor ů pro cíle 
projektu 

 

7 Předpoklady, rizika pro širší cíle 
projektu 

 

8 Efekty (výstupy projektu) 

 

9 Indikátory dosažení výstup ů pro-
jektu 

 

10 Zdroje ov ěření indikátor ů pro 
úrove ň výstup ů projektu 

 

11 Předpoklady, rizikapro cíle pro-
jektu 

 

12 Činnosti 13 Vstupy  14 Předpoklady, rizika pro výstupy 
projektu 

    

 

15 Počáteční podmínky (podmiňující zahájení projektu - jsou-li splněny, může začít realizace aktivit projektu) 
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16  Priorita projektu  

 

          Zeleně jsou označena povinná pole, která vyplňuje zpracovatel definice projektu.
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Popis jednotlivých buněk logického rámce: 
 

1 Širší cíl projektu  – cíl, který přesahuje možnosti projektu - projekt pouze přispívá k naplnění jeho části 

2 Indikátory dosažení širšího cíle  – popis parametrů, kterými lze prokázat dosažení širšího cíle; indikátory 
by měly být co nejkonkrétnější, měřitelné a časově zasazené do harmonogramu projektu 

3 Zdroje ov ěření indikátor ů – popis zdrojů, ze kterých lze ověřit splnění indikátorů pro úroveň širšího cíle 
projektu 

4 Cíl projektu  – cíl, kterého bude realizací projektu dosaženo 

5 Indikátory dosažení cíle projektu  – popis parametrů, které prokáží dosažení cíle projektu; indikátory by 
měly být co nejkonkrétnější, měřitelné a časově zasazené do harmonogramu projektu 

6 Zdroje ov ěření indikátor ů – popis zdrojů, ze kterých lze ověřit splnění indikátorů pro cíle projektu 
7 Předpoklady, rizika  – za jakých předpokladů a s jakými riziky přispěje dosažení cíle projektu k naplnění šir-

šího cíle projektu 

8 Efekty  – výstupy a výsledky, kterých bude dosaženo realizací činností projektu 

9 Indikátory dosažení výstup ů projektu  – popis parametrů, kterými lze prokázat dosažení výstupů projektu; 
indikátory by měly být co nejkonkrétnější, měřitelné a časově zasazené do harmonogramu projektu 

10 Zdroje ov ěření indikátor ů – popis zdrojů, ze kterých lze ověřit splnění indikátorů pro úroveň výstupů pro-
jektu 

11 Předpoklady, rizika  – za jakých předpokladů a s jakými riziky bude při splnění výstupů dosaženo cíle pro-
jektu 

12 Činnosti  – seznam a popis činností projektu 

13 Vstupy  – seznam, popis a kvantifikace zdrojů (finančních, lidských) nutných k realizaci aktivit 

14 Předpoklady, rizika  – za jakých předpokladů a s jakými riziky bude realizací aktivit dosaženo výstupů pro-
jektu 

15 Počáteční podmínky  –podmiňující zahájení projektu - jsou-li splněny, může začít realizace aktivit projektu. 

16Priorita projektu  – Výstup z hlediska vazby na cíle města a párového srovnávání projektů 

Interven ční logika logického rámce projektu  
Tabulka níže vysvětluje postup a vzájemné vztahy při vyplňování logického rámce:   

 

I. projekt II. Indiká-
tory 

III. Ověře-
ní 

IV. Předpokla-
dy 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 
 

 

14 
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C.2.2. Harmonogram projektu 
Harmonogram projektu vkládá do časových boxů jednotlivé výstupy, aktivity a pracovní úkoly projektu. Harmonogram projektu je na úřadě zpracováván pro-
střednictvím nástroje MS Project. Níže je uvedena možná forma harmonogramu aplikovatelná pro řízení zjednodušeného projektu v prostředí MS Project, 
případně i MS Excel.  

 

Počet sloupců jednotlivých měsíců je roven počtu týdnů 

Výsledky projektu, pracovní akce a pracovní úkoly specifikujte a uveďte předpokládané datum či dobu konání 

Vyznačte dobu realizace výsledku, pracovní akce a pracovního úkolu např. barevným vyplněním políček 
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C.2.3. Jmenovací dekret VP a PT 
 

Po projednání ve vedení města jmenuji  

 

……. 

vedoucím projektu 

pro realizaci projektu: … 

 

Dále jmenuji členy projektového týmu: 

Oblast  Pracovník MU MT Pracovník zhotovitele  

   

   

   

   

 

Označení projektu  

  

Termíny   

Termín realizace projektu   

  

 

Při realizaci projektu postupujte v souladu s Manuálem projektových postupů.  

 

V Moravské Třebové dne dd.mm.rrrr 

_______________________ 
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C.2.4. Prezenční listina 
 

 

 

 

 

Jméno a p říjmení  Instituce  Telefon  Email  Podpis  
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V ………………………………………….dne………………………… 

 

 

 

 

 

C.2.5. Předávací protokol 
 

Předávací protokol 
 

Název projektu:  
 
 
 
 
 
Předávající:  
 
 
 
Přebírající:    
  
 
Termín předání:  
 
Vyjádření předávajícího: …………………………………… 
 …………………………………… 
Vyjádření přebírajícího: …………………………………… 
 …………………………………… 
 
 
Přílohy (včetně počtu stran): 
 
1. soupis předávaných produktů 
2.      …. (další relevantní přílohy jako např. Soupis vad a nedodělků) 
 
 
 
 
……………………………………………                  …………..…………………………………… 
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 Přebírající Předávající 
 Datum, podpis Datum, podpis 

 

 

 

 

 

 
 

 

C.2.6. Zápis z jednání 
 

 

 

Rekapitulace 

 

Kontrola pln ění úkol ů: 

Číslo Úkol Term
ín 

Zodpovíd
á 

Stav 

     

 

 

Nové úkoly: 

Číslo Úkol Term
ín 

Zodpovíd
á 

Stav 

     

 

 

Termín p říštího jednání:  

 

 

Zapsal: 

 

 

Schválil: 
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C.2.7. Změnový protokol 

C.2.8.  
 

Datum Druh změny  Popis změny Zadal Náklady Dopady 
změny 

(na čas, na 
cenu, na 
kvalitu) 

      

 

 

Alternativní řešení: 

 

Přínosy změny:  

 

Důsledky nerealizování změny:  

 

Rizika: 
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Rozhodnutí o zm ěně: 

 

Projednáno dne:  

Za MěÚ2:  

Za zhotovitele3:  

Vyjádření:  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

 

 

Schválil: 

C.2.9. Zpráva o stavu etapy projektu 
 

Datum  

Časové období reportu  

Shrnutí stavu  

Toto reportované období  

• Balíky Práce/úkoly 

• Dokončené produkty/výstupy  

• Plánované produkty/výstupy, ale nedokončené  

• Nápravná opatření  

Příští reportované období  

• Balíky Práce  

• Plánované produkty  

                                                      
2 musí být ve shodě s písemně stanoveným rozsahem pravomocí v oblasti schvalování změn 
 
3 musí být ve shodě s písemně stanoveným rozsahem pravomocí v oblasti schvalování změn 
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• Nápravná opatření  

Stav projektových &etapových tolerancí ( čerpání rozpo čtu a harmonogramu) 

Změnové požadavky 4 

Klíčové otev řené body a rizika  

 

 

 

 

 

                                                      
4Existují-li oficiální změnové požadavky, které musí schválit porada vedení 
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C.2.10. Závěrečná zpráva o projektu 
 

 

NÁZEV projektu (stručný a výstižný název):  

 

 

Označení projektu   

Vedoucí projektu   

 

 

Zpráva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: 

 

 

Schválil: 
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C.2.11. Registr otevřených bodů 
 

Účelem registru otevřených bodů je zachytit a udržovat informace o všech otevřených bodech 
(problémech), které jsou formálně řízeny5, včetně popisu jejich řešení.Registr funguje takto: 

• Záznamy jsou prováděny v okamžiku, kdy je otevřený bod definován/identifikován  

• Registr je aktualizován s vývojem otevřeného bodu.   

• V okamžiku, kdy je otevřený bod vyřešen je v registru uzavřen6.  

• Priority registru otevřených bodů: 

o Vysoká – je nutno vypořádat co nejdříve, ohrožuje projekt 

o Střední – je nutno vypořádat do uzavření projektu, neohrožuje 

primárně cíle projektu týkající se času, nákladů, kvality výstupů 

nebo jejich rozsahu  

o Nízká – je dobré vypořádat, neohrožuje žádný z  cílů projektu 

 

Č
.  

Typ(RFC, 
OS, P) 

Da-
tum  

Identifiko-
val  

Popis  Pri-
orita  

St
av  

Poslední 
aktualizace 

Datum 
uzavření 

1                 

2                 

3                 

 

 

                                                      
5Absolutní povinností je evidovat veškerá oznámení o změně projektu komunikovaná 

s poskytovatelem dotace. 
6Před ukončením projektu je nezbytné všechny otevřené body uspokojivě vyřešit. Projekt nesmí být 

ukončen, pokud tak není učiněno. 


