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1. Důvody a očekávané přínosy zavádění procesního řízení 

Procesní řízení je orientováno na efektivní, transparentní a měřitelný průběh činností 

vykonávaných v rámci organizace. Nástroje procesního řízení umožňují propojit klíčové složky 

systému řízení – plánování a controlling na strategické i taktické úrovni, finanční řízení, řízení 

lidských zdrojů i řízení informačních technologií a přijímání efektivních nápravných a 

preventivních opatření. Účelem procesního řízení je rozkrýt, identifikovat a vhodně popsat 

všechny procesy (možno i graficky vyjádřit v tzv. procesních mapách), oprostit je od činností, 

jež nepřidávají (přímo nebo zprostředkovaně) hodnotu zákazníkům organizace, a vytvářet 

infrastrukturu a organizační kulturu, které umožní bezproblémovou realizaci a neustálé 

zlepšování stávajících procesů a případně integraci a zlepšování procesů nových. Procesní řízení, 

v případě jeho efektivní implementace, vede ke zjednodušení rozhodovacích procesů, změně 

pracovních postupů zajišťující vyšší standardizaci kvality příslušných výstupů z činností 

organizace, zrychlení procesů při zachování kvality výstupu, snížení duplicitně vykonávaných 

činností, případně přijetí nových principů finančního ohodnocení zaměstnanců. 

Hlavní odlišností procesního řízení od tzv. funkčního řízení, je jeho orientace na prováděné 

činnosti, nikoli na organizační strukturu. To znamená, že v rámci procesního řízení je pozornost 

soustředěna na to: 

 co je třeba udělat (výstupy), 

 jak je to třeba (efektivně) udělat (procesy a aktivity včetně časových parametrů). 

a teprve následně na to, 

 kdo to udělá (zdroje a struktury). 

V procesním řízení je důležitá maximální spolupráce lidí, kteří se na vykonávání procesu podílejí 

a to bez ohledu na to, z jakého organizačního útvaru pocházejí. 

 
Obr. č. 1 - Procesní a funkční řízení 

 

Procesní řízení je založeno na jasném popisu procesů, kde je preferováno grafické vyjádření 

postupu činností před vyjádřením textovým. Popis procesů je (je-li to možné) prováděn 

s podporou speciálního programového vybavení, které umožní o procesu shromažďovat a 



Projekt: „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“ 

 

 

Stránka 3 z 14 

strukturovaně prezentovat všechny potřebné informace (v rámci MěÚ Moravská Třebová se 

jedná o program ATTIS verze 4.0). 

Vlastní řízení procesů je založeno na filosofii trvalého zlepšování – pro klíčové procesy je tedy 

třeba stanovit ukazatele a metriky, podle kterých jsou procesy posuzovány a následně 

zlepšovány v těch místech, kde zlepšení znamená největší přínos pro proces (organizaci) jako 

celek. 

 

Někdy i zdánlivě nepatrné zlepšení procesu může přinést významné celkové úspory – zejména 

je-li proces mnohokrát opakován. Úspora v řádu minut, opakovaná ve stovkách cyklů, znamená 

výraznou úsporu času. To se přitom nemusí odrazit přímo v úspoře nákladů, ale například 

v tom, že dotčení pracovníci mají více času na vlastní odbornou práci. 

 

Přechod k procesnímu řízení vyžaduje zvládnutí metod popisování, měření a zlepšování procesů 

a promítnutí procesně definovaných pravomocí a odpovědností do pracovních náplní každého 

zaměstnance. Zde se jedná o mechanickou a snadno osvojitelnou dovednost. Větší problém 

obvykle přináší potřebná změna přístupu k řízení – vedoucí i výkonní pracovníci by měli 

preferovat potřeby procesu před potřebami vlastní organizační jednotky. To však vyžaduje i 

odlišné přístupy k motivaci, která by měla vytvářet podmínky pro spolupráci napříč 

organizačními útvary. 

 

Zavedení procesního řízení, pokud je prováděno správně, přináší zvýšení transparentnosti 

činností, vyšší efektivitu, vyšší měrou zapojuje výkonné pracovníky do rozhodování a přispívá i 

ke zlepšení vztahů mezi jednotlivými organizačními jednotkami. 
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2. Celkový koncept procesního řízení 

Zavedení procesního řízení nekončí popisem procesu a vytvořením procesní mapy. Skutečné 

procesní řízení představuje dlouhodobý proces, který zahrnuje následující kroky (viz obr. č. 2): 

1. Stanovení cílového stavu a postupu zavádění procesního řízení. 

2. Stanovení rolí pro procesní řízení. 

3. Tvorba celkové procesní mapy. 

4. Prvotní analýza a optimalizace vybraných procesů. 

5. Zavedení systému trvalého zlepšování procesů. 

1. Stanovení cílového 
stavu a postupu 
implementace

procesního řízení

2. Stanovení rolí 
pro procesní řízení 

3. Tvorba  nebo 
úpravy celkové 
procesní  mapy

KrÚ

4.  Analýzy a 
zlepšení procesů

5. Trvalé  
zlepšování procesů

Rozhodnutí o 
změně cílového 

stavu 

 
Obr. č. 2 - Schéma postupu implementace procesního řízení 

2.1 Stanovení cílového stavu a postupu implementace procesního 
řízení 

Stanovením cílového stavu implementace procesního řízení se rozumí definování způsobu 

začlenění procesního řízení do celkového systému řízení organizace. Jde především o vymezení 

vazeb mezi hierarchickou organizační strukturou, která jednoznačně definuje řídící vztahy 

nadřízený - podřízený, a procesním uspořádáním, které může tyto vztahy v rámci jednotlivých 

procesů upravovat odlišně. 

 

Z pohledu organizace to znamená, že v nejjednodušší formě procesního řízení jsou výsledky 

analýzy a optimalizace procesů začleněny do popisů pracovních činností jednotlivých 

organizačních útvarů (odborů a oddělení) a promítnuty do pracovních náplní každého 

zaměstnance. Hierarchické řídící vztahy nadřízený – podřízený zůstávají v plné míře zachovány. 

Složitější formy procesního řízení pak mohou vytvářet pro vybrané procesy vlastní řídící 

struktury s výkonnou pravomocí - systém řízení organizace pak využívá formy maticového 

uspořádání. Toto uspořádání může být využíváno u procesů, které vyžadují sdílenou 

odpovědnost a vysokou míru spolupráce lidí, kteří tyto procesy vykonávají. 
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Cílový stav je definován pro MěÚ Moravská Třebová následovně: 

 Jsou zpracovány dostatečně podrobné popisy procesů (procesní model), které umožňují 

jednoznačně definovat úplné soubory pravomocí a odpovědností jednotlivých organizačních útvarů 

i pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích. Popisy pracovních povinností jsou upřesněny, což 

umožňuje i adekvátní stanovení potřebných způsobilostí (kompetencí) na jednotlivých 

systemizovaných pracovních místech. 

 Jsou určeny klíčové procesy a stanoveny pro ně měřitelné ukazatele efektivity a kvality a osoby 

zodpovědné za sledování a reportování těchto parametrů a následné zlepšování procesů. 

 Je zaveden systém řízení výkonnosti procesů ve vazbě na strategii MěÚ, který propojuje 

strategické cíle MěÚ s ukazateli procesů. 

 Pro podporu procesního řízení je ustanovena role vlastník procesu jako součást stávajících 

pracovních míst (v souvislosti s procesním řízením tedy nejsou zřizována další pracovní místa). 

 

2.2 Stanovení rolí pro procesní řízení 

Při každé změně cílového stavu implementace procesního řízení je třeba přezkoumat a případně 

upravit definici rolí, se kterými bude procesní řízení pracovat. Správná definice rolí je 

podmínkou pro systemizaci popisů pracovních náplní i pro jasné vymezení odpovědností a 

pravomocí pracovníků zodpovídajících za řízení jednotlivých procesů. 
 

Procesní model umožňuje efektivně systemizovat komplexní popis pracovních náplní na všech 

pozicích organizační struktury MěÚ. Cílem systemizace je standardizovat požadavky na obdobně 

vykonávané procesy resp. aktivity, usnadnit provádění organizačních změn a usnadnit a 

zefektivnit personální procesy, zejména výběr, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců. 
 

2.3 Tvorba celkové procesní mapy a její aktualizace 

V každé organizaci lze identifikovat desítky až stovky procesů a podprocesů. Aby bylo možné 

toto množství procesů spravovat a vyhodnocovat, osvědčilo se jejich hierarchické uspořádání do 

skupin dle typů procesů a dále dle jednotlivých procesů a podprocesů. Nástrojem pro toto 

uspořádání a rychlou orientaci v procesech organizace je procesní mapa. Ta je vytvářena, 

spravována a publikována pomocí specializovaného programového vybavení ATTIS 4. 
 

2.4 Prvotní analýza a optimalizace vybraných procesů 

Jedním z hlavních cílů procesního řízení je postupná optimalizace procesů založená na poznání 

procesu, měření a hodnocení jeho klíčových parametrů a realizaci zlepšení. Již popis procesů 

v první fázi zavádění procesního řízení by neměl být samoúčelný, ale měl by být řízen 

požadavky na jeho budoucí optimalizaci. 
 

Analýza a zlepšování procesů jsou prováděny v následujících krocích: 
 

1. Výběr procesů pro optimalizaci. 

2. Stanovení cílů pro optimalizaci procesů. 

3. Potvrzení (validace) a zlepšení (optimalizace) výstupů procesu. 

4. Vytváření procesního modelu. 

5. Posouzení a zlepšování (optimalizace) aktivit  procesu. 

6. Stanovení ukazatelů výkonnosti procesu. 

7. Převedení procesu do režimu kontinuálního zlepšování. 
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Analýza a optimalizace procesů budou prováděny postupně. Procesy pro optimalizaci budou 

schvalovány vedením organizace na návrh vlastníka procesu. Vlastní práce na analýze a 

zlepšování procesu vede vlastník procesu. Cíle a výsledky optimalizace procesů projednává 

vlastník procesu s vedením organizace, který schvaluje převedení optimalizovaného procesu do 

režimu kontinuálního zlepšování. 

 

Popsané a zlepšené (optimalizované) procesy budou převedeny do režimu trvalého zlepšování. 

 

2.4.1 Výběr procesů pro optimalizaci 

Optimalizace procesů velmi často zasahuje do několika oblastí systému řízení – může se 

dotknout řídící dokumentace, pracovních náplní, pravomocí a odpovědností na jednotlivých 

pracovních pozicích, vymezení působnosti jednotlivých organizačních útvarů a v neposlední řadě 

i požadavků na podporu informačních a komunikačních technologií nebo skladbu kompetenčních 

modelů. Z uvedeného důvodu je vhodné optimalizaci řídit tak, aby všechny změny byly 

prováděny důsledně a byly ukončeny rutinním zvládnutím nově definovaného optimalizovaného 

procesu. Z uvedeného důvodu je vhodné při optimalizaci postupovat postupně, pečlivě 

posuzovat vliv navržené optimalizace na ostatní procesy. 

 

Optimalizace procesů MěÚ může být iniciována z několika důvodů: 

 

 Strategické zadání - požadavek na zavedení nového procesu nebo optimalizaci stávajícího procesu je 

vyžadován strategií MěÚ. 

 Doporučení vlastníka procesu – vlastníci procesů průběžně vyhodnocují funkčnost a efektivitu 

procesů a doporučují jejich optimalizaci (např. i na základě rozvoje informačních a komunikačních 

technologií). 

 Doporučení zaměstnanců – zaměstnanci všech úrovní průběžně vyhodnocují procesy a navrhují 

optimalizaci (cestou vlastníka procesu, který předkládá vedení MěÚ). 

Návrh na optimalizaci procesů musí obsahovat jednoznačnou specifikaci důvodů pro optimalizaci 

– ta může obsahovat problémy, které se v procesu objevují, i konkrétní náměty, jak proces 

zlepšit. 

2.4.2 Stanovení cílů pro optimalizaci procesu 

Před zahájením prací na analýze a optimalizace procesu je třeba jasně specifikovat cíle analýzy 

a optimalizace. Stanovení cílů optimalizace může obsahovat například: 

 

 Úpravu kapacity procesu - v jednoznačně definovaných jednotkách. 

 Zlepšení efektivity procesu – např. podíl práce na dosažení jednotky výstupu. 

 Elektronizaci – odstranění „papírových“ dokumentů v rámci procesu. 

 Zlepšení kvality procesu – parametry kvality výstupů musí být jednoznačně specifikovány. 

 Vyjasnění kompetencí mezi útvary a zaměstnanci – nutno specifikovat, o které útvary a 

zaměstnance se jedná. 

 Snížení nákladů na proces – nutno definovat způsob kalkulace nákladů i cílový stav po optimalizaci. 

 Zvýšení transparentnosti - nutno specifikovat cílové skupiny, kterým bude průběh procesu 

publikován i způsob publikování. 

Kromě věcných cílů optimalizace musí být před zahájením prací na optimalizaci definováno 

minimálně: 
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 Cílový termín optimalizace. 

 Tým pro optimalizaci včetně časové dotace pro práci týmu. 

 Způsob řízení týmu. 

 Způsob průběžné komunikace výsledků práce. 

 Způsob řešení (eskalace) sporů. 

 Způsob ověření a akceptace cílů a výstupů optimalizace. 

 

2.4.3 Potvrzení (validace) a zlepšení (optimalizace) výstupů procesu 

Před zahájením podrobného popisu, modelování a zlepšování procesu je třeba ověřit, zda 

výstupy procesu odpovídají očekáváním zákazníků procesu – externích i interních. V tomto 

kroku musí být provedeno minimálně: 

 

 Identifikace výstupů procesu. 

 Identifikace subjektů, které výstupy procesu vyžadují (zákazníků procesu). 

 Specifikace potřeb zákazníků procesu, které od výstupů procesu očekávají. 

 Posouzení, zda stávající výstupy procesu tyto potřeby naplňují. 

 Formulace doporučení pro zlepšení výstupů procesu. 

 Projednání doporučení pro zlepšení výstupu se zákazníkem procesu. 

V této fázi může vyjít najevo, že výstupy procesu nemají skutečného zákazníka. V takovém 

případě je vhodné navrhnout zrušení procesu. I v takovém případě je ale třeba identifikovat 

zdroje, které proces využívá a navrhnout jejich využití pokud proces bude zrušen. 

 

2.4.4 Vytváření procesního modelu 

Tato oblast je podrobně popsána v dokumentu „Metodika modelování v ATTIS.BPM“. 

2.4.5 Posouzení a zlepšování (optimalizace) aktivit  procesu 

Procesní model zahrnuje grafické znázornění procesu (procesní diagram) a informace přidružené 

k jednotlivým prvkům diagramu. K vytváření procesního modelu je na MěÚ využíván program 

ATTIS 4. 

 

Procesní diagramy detailně graficky popisují jednotlivé kroky (aktivity) procesu. Procesní 

diagramy poskytují podrobný návod k vykonání procesu, současně slouží jako podklad pro 

generování pracovních náplní odvozených z procesu. Procesní diagram je rovněž vstupem pro 

analýzu a optimalizaci procesu. 

 

Procesní diagramy by měly být zpracovávány výběrově především pro procesy, které mají být 

předmětem optimalizace nebo např. pro nově definované procesy. 

 

2.4.5.1 Identifikace a optimalizace přidávané hodnoty 

Všechny aktivity procesu by se měly definovaným způsobem podílet na transformaci vstupu na 

cílový výstup. Každá vykonávaná aktivita by se tak měla na transformaci podílet tím, že vstupu 

přidává hodnotu a tu je třeba posuzovat z pohledu zákazníka procesu. V tomto kroku se 

posuzuje, zda se liší vstup a výstup aktivity a zda tato změna přispívá k výsledné podobě 

výstupu procesu (který byl ověřen a potvrzen zákazníkem procesu. 
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Aktivity, které hodnotu nepřidávají, je třeba důsledně posoudit, zda musí být v procesu dále 

vykonávány, nebo zda je možné je z procesu vypustit. V případě, že je navrženo vypuštění 

aktivit nepřidávajících hodnotu, je třeba identifikovat zdroje, které takto budou ušetřeny a 

navrhnout jejich další využití. 

2.4.5.2 Identifikace a snižování duplicit 

Další oblastí, které je v rámci analýzy procesu posuzována, jsou duplicity. Posuzuje se, zda celý 

proces nebo jeho dílčí část není vykonávána i na jiných místech organizace a zda v takovém 

případě není vhodné soustředit proces pouze do jednoho místa. Z hlediska duplicitních aktivit je 

posuzováno i vícenásobné pořizování dat do informačního systému. 

Posouzení duplicit je možné provést například zodpovězením si kontrolních otázek: 

1. Jsou podobné procesy nebo aktivity vykonávány i na jiném místě organizace? 

2. Existují data a informace pořizované v rámci tohoto procesu i na jiném místě organizace? 

3. Jsou data vstupující do tohoto procesu sbírána/používána/vyžadována i jiným oddělením 
(procesem)? 

Pokud je nutné, aby shodné procesy byly vykonávány na více místech organizace (např. drobné 

nákupy), je vhodné navrhnout jejich standardizaci pro účely efektivnější podpory informačními 

technologiemi i pro účely kontroly. 

2.4.5.3 Identifikace a posouzení možnosti elektronizace dokladů (workflow) 

Postupným přínosem zavádění procesního řízení je i odstraňování „papírových“ dokumentů a 

jejich nahrazování dokumenty elektronickými. Proto by v rámci optimalizace každého procesu 

měly být posouzeny možnosti elektronizace dokumentů s rovněž možnosti automatizované 

podpory toku dokumentů. Tato oblast by měla být řešena koncepčně pro celou organizaci ve 

vazbě na použité informační a komunikační technologie a jejich rozvoj. 

2.4.5.4 Identifikace a optimalizace organizační diskontinuity 

Organizační diskontinuita (přerušení) může být důvodem neefektivity procesu. Ke zdržení 

dochází obvykle při přechodu procesu mezi organizačními jednotkami jedné úrovně (horizontální 

diskontinuita) i při přechodu mezi úrovněmi řízení (vertikální diskontinuita). V rámci analýzy 

procesu je proto vhodné identifikovat diskontinuity, posoudit, zda jsou opravdu nutné – zda 

nelze proces vykonávat v rámci menšího počtu organizačních jednotek nebo zda lze delegovat 

rozhodovací a schvalovací pravomoci na nižší úroveň řízení, optimálně až na úroveň výkonnou. 

Delegování je v tomto případě vhodné provést na základě jasně definovaných podmínek 

rozhodování. V případě, že je nutné v procesu diskontinuity zachovat, je vhodné přesně 

definovat parametry rozhraní mezi útvary – a to jak z věcného hlediska (kvalita poskytovaných 

vstupů a výstupů) tak i z hlediska časového (termíny pro rozhodnutí a schválení a podobně). 

2.4.5.5 Identifikace a optimalizace mandatorních (povinných) aktivit 

Mandatorní aktivity jsou aktivity, které musí být v rámci procesů vykonávány na základě 

externích nebo interních legislativních předpisů nebo na základě normativních požadavků – 

např. u procesů certifikovaných dle norem ISO 9001. Mandatorní aktivity nemusí z pohledu 

procesu přidávat hodnotu, mohou zavádět doplňkovou administrativu a snižovat tak celkovou 

efektivitu procesu. Z uvedeného důvodu je vhodné mandatorní aktivity identifikovat a pečlivě 

přezkoumat, zda je jejich vykonávání skutečně nezbytné – často jsou tyto aktivity generovány 

pouze chybnou interpretací příslušných norem a nařízení. V případě interní legislativy pak je 

vhodné vždy posoudit, zda není možné příslušné předpisy upravit nebo zrušit. 

2.4.5.6 Optimalizace průtoku procesu (teorie omezení) 

Průtok procesu je termín, který do procesního řízení zavádí Teorie omezení (Theory of 

Constraints – E. Goldratt). Tato teorie říká, že v každém procesu existuje právě jedno nejužší 

místo, které určuje celkovou kapacitu procesu. Současně upozorňuje na to, že zvyšování 
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průtoku v kterémkoli jiném místě procesu nepřináší z hlediska procesu žádný užitek, často tato 

nesystémová zlepšení mohou působit kontraproduktivně – například přetížením některých 

pracovníků a s tím souvisejícím zhoršením kvality procesů i vztahů uvnitř organizace. 

Z uvedených poznatků vyplývá, že nemá smysl zlepšovat efektivitu neřízeně ve všech částech 

procesu, ale poznat proces z pohledu jeho kapacitních možností a zlepšení následně řídit na 

základě znalosti jeho omezení. 

2.4.5.6.1 Stanovení požadovaného průtoku (kapacity) procesu 

Aby bylo možné proces optimalizovat z pohledu kapacity, je nutné v prvním kroku definovat 

požadavky na jeho kapacitu. Ta je obvykle definována množstvím poskytovaných výstupů za 

jednotku času. V tomto kroku je třeba zvažovat např. sezónnost procesu – změnu požadavků na 

kapacitu procesu během sezóny, případně i další vlivy, které mohou požadavky na kapacitu 

procesu ovlivňovat (změny legislativy, programy a výzvy pro dotace, makroekonomické faktory 

a podobně). 

2.4.5.6.2 Identifikace a využití úzkých míst (omezení) v procesech 

Na základě stanovené požadované kapacity resp. jednotek měření je třeba posoudit kapacitu 

jednotlivých aktivit procesu – aktivita s nejnižší kapacitou představuje úzké místo procesu. 

Pokud je kapacita úzkého místa vyšší než požadovaná kapacita procesu, je vhodné uvažovat o 

její optimalizaci a návazně pak o optimalizaci ostatních aktivit procesu. Přitom je vhodné 

zajistit, aby kapacita aktivit mimo úzké místo byla přiměřeně vyšší a zajistila tak úzkému místu 

dostatečné rezervy – v případě, že dojde k výpadku jakékoli činnosti mimo úzké místo, měly by 

rezervy zajistit, že úzké místo bude funkční a výpadek se neprojeví na procesu jako celku. 

Proces by měl být dlouhodobě řízen na základě znalosti úzkého místa – není proto vhodné úzká 

místa za každou cenu odstraňovat (a tak je přesunovat na jiné místo procesu). 

2.4.5.7 Optimalizace zdrojů pro proces 

Zdroje procesu umožňují jeho vykonávání – klíčovými zdroji procesu jsou lidé – resp. jejich 

způsobilosti (kompetence) a čas, který mají pro vykonávání procesu k dispozici. Samostatnou 

pozornost vyžadují i zdroje vytváření informačními a komunikačními technologiemi, které 

mohou výrazně zvýšit efektivitu procesu. 

2.4.5.7.1 Posouzení a optimalizace lidských zdrojů - čas, kompetence 

Kvalita a efektivita procesů je z pohledu lidských zdrojů ovlivňována způsobilostmi 

(kompetencemi) lidí, kteří se na vykonávání procesu podílejí a časem, který na vykonávání 

procesu spotřebují. Úroveň kompetence ovlivňuje kvalitu procesu (např. chybovost) i čas, který 

člověk vykonáváním aktivity spotřebuje (zručnost). Celková kompetence člověka je ovlivněna 

třemi typy zdrojů – vlastnostmi, schopnostmi a postoji: 

 vlastnosti vypovídají o tom, zda má člověk pro požadovanou činnost fyzické a psychické předpoklady, 

 schopnosti vyjadřují znalosti a dovednosti vzhledem k požadované úloze (tedy zda člověk umí 

požadovanou činnost vykonávat), 

 postoje pak hovoří o motivaci (ochotě a iniciativě) člověka k dané činnosti. 

Je zřejmé, že člověk s vysokou celkovou kompetencí bude na vykonání aktivity potřebovat 

méně času a výstupy jeho práce budou kvalitnější než u člověka s kompetencí nedostatečnou. 

Při posuzování lidských zdrojů pro proces je tedy třeba posuzovat všechny složky lidských 

zdrojů komplexně a také komplexně navrhovat jejich optimalizaci. 

Kompetence jsou k procesům resp. k aktivitám přiřazeny prostřednictvím rolí, pro role jsou pak 

vytvářeny požadavky na kompetence (kompetenční modely). Při analýze kompetencí pro proces 

je tedy třeba nejprve ověřit, zda kompetenční model pro konkrétní roli odpovídá požadavkům 

procesu a teprve následně prověřit, že lidé stanovenými kompetencemi disponují. Optimalizace 

lidských zdrojů pro proces tedy bude mít dvě úrovně - úpravu kompetenčního modelu pro 

specifické role vykonávající proces a následně hodnotící a vzdělávací aktivity zaměřené na 

konkrétní zaměstnance. 
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Z hlediska posouzení a optimalizace času spotřebovávaného na proces lze využít dva způsoby – 

první způsob spočívá v alokaci času (na základě rozhovoru s vykonavateli procesu lze zjistit, 

kolik času v průměru za měsíc pracovníci spotřebují vykonáváním procesu resp. aktivity). Tento 

způsob bývá nejefektivnější, pokud je tímto způsobem alokován celý pracovní fond 

zaměstnance. Druhý způsob je provedení časového snímku – měření – spotřeby času v procesu. 

Časový snímek je nákladná technika, navíc nezohledňuje dynamiku procesu – změny průtoku 

na základě sezónnosti či jiných vlivů. 

2.4.5.7.2 Posouzení a optimalizace využití IT zdrojů 

Základním krokem při analýze procesu z pohledu využití informačních a komunikačních 

technologií je posouzení využití informačních a komunikačních technologií – zejména 

programového vybavení, jehož funkcionalita je často využívána pouze minimálně, analýza může 

ukázat, že některé programy a moduly jsou předimenzovány. Využití modulů informačních 

technologií je prováděno na úrovni aktivit – pro každou aktivitu jsou identifikovány příslušné 

dílčí programy nebo moduly a posuzována jejich přiměřenost a míra využití. Vzhledem k tomu, 

že na úrovni aktivit jsou k dispozici také informace o rolích a pracovních pozicích, lze snadno 

identifikovat a optimalizovat přístupová práva. 

2.4.5.7.3 Posouzení a optimalizace ostatních zdrojů 

Na stejném principu jako je výše popsaná optimalizace zdrojů v oblasti informačních technologií 

je možno analyzovat i další zdroje – vybavení, prostory apod. 

2.4.5.7.4 Posouzení a optimalizace nákladů na proces 

Správně popsaný proces poskytuje základní informace k vyčíslení nákladů, které jsou procesem 

spotřebovávány (zdroje a vstupy) a na následně i k vyčíslení hodnoty poskytovaných výstupů. 

Tuto analýzu lze s úspěchem použít při vyčíslení nákladů na poskytované služby (např. 

poskytování informací) případně u procesů, u kterých je zvažován outsourcing. 

 

2.4.6 Stanovení ukazatelů výkonnosti procesu 

Podstatou procesního řízení je průběžné zlepšování procesů založené na objektivním měření 

klíčových parametrů výkonnosti procesu. Proto je v rámci návrhu optimalizace procesu nutné 

navrhnout klíčové parametry procesu i způsob jejich měření. 

Klíčové parametry výkonnosti procesu jsou stanovány formou ukazatelů a metrik. Metrika 

představuje konkrétní měřenou veličinu (např. doba trvání procesu, počet výstupů za den, počet 

oprávněných stížností atd.). Ukazatel může být tvořen jednou nebo několika metrikami. 

Pro všechny ukazatele a metriky musí být definovány požadované hodnoty (cíle) a přípustné 

resp. kritické odchylky od těchto hodnot. 

 

Konstrukce jednotlivých procesních metrik využívá zejména následujících základních možností 

hodnocení výkonnosti procesu – kvality výstupů z procesu (např. procento správných 

rozhodnutí ve správním řízení), objemu výstupů z procesu za časovou jednotku (např. objem 

poskytnutých služeb za měsíc), dodržení lhůt pro realizaci procesu a náklady na realizaci 

procesu (např. jako interní chybovost procesu nebo jednotkové náklady příslušné služby). 

 

2.4.7 Převedení procesu do režimu kontinuálního zlepšování 

Optimalizované procesy, u kterých byly stanoveny ukazatele a metriky, jsou převedeny do 

režimu kontinuálního zlepšování – tj. trvalého zlepšování. Tento systém je popsán v následující 

části dokumentu. 
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3. Řízení procesů 

3.1. Princip trvalého zlepšování procesů (PDCA cyklus)  

Trvalé zlepšování procesů je jedním ze základních atributů procesního řízení.  Pro zlepšování 

procesů je standardně využíván tak zvaný Demingův cyklus (PDCA cyklus). Jedná se o 

metodu postupného zlepšování například kvality výstupů procesů probíhající formou 

opakovaného provádění čtyř základních činností: 

 P – Plan – naplánování zamýšleného zlepšení (záměr) 

 D – Do – realizace plánu 

 C – Check – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru 

 A – Act – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do 
praxe 

 

Obr. č. 4 – PDCA cyklus 

 
Tento cyklus může být vhodné „pootočit“ a aplikovat ho jako „CAPD“ cyklus. Základem takto 

pootočeného cyklu je shromažďování zpětných vazeb (standardně ukazatelů výkonnosti 

procesu), které poskytují dostatečně vypovídající a spolehlivou informaci o fungování 

příslušného procesu – tedy systém procesního reportingu. Následuje analýza procesu, který 

nedosahuje stanovené úrovně fungování (viz výše uvedený oddíl této metodiky) a určení 

opatření pro jeho optimalizaci. Cíle optimalizace musejí mít SMART (S = konkrétní; M = 

měřitelné; A = akceptovatelné; R = realistické; T = termínované) charakter včetně jejich 

reálnosti a realizace stanoveného opatření musí být vhodně naplánována s využitím nástrojů 

projektového řízení. Je třeba dostatečně standardizovat všechny navržené činnosti tak, aby 

uplatňování návrhu bylo důsledné a nedocházelo k nežádoucí variabilitě provádění nových či 

upravených činností, což by znemožňovalo objektivní vyhodnocení dosažených přínosů. Tímto 

vyhodnocením se PDCA cyklus spirálovitě posouvá o další patro. 

Pro přijetí efektivních systémových nápravných a preventivních opatření je vhodné dodržovat 

následující zásady: 

 Definovat dostatečně jasně nedostatky, které se mají řešit 

PLAN
(plánuj)

DO
(udělej)

Check
(ověř)

ACT
(jednej)

Výkon

Čas

http://managementmania.com/cs/metody-rizeni-inovaci
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 Sestavit tým, který je dostatečně kompetentní pro řešení identifikovaného nedostatku 

 Pokud je to možné, kvantifikovat míru nedostatku (popsat ho číselně) a případně zúžit okruh 

řešených nedostatků pomocí Paretovy analýzy 

 Analyzovat příčiny nedostatku s pomocí metod jako jsou Five why, brainstorming a diagram příčin a 

následků 

 Na základě analýzy příčin navrhnout konkrétní opatření (lze opět využít brainstorming a následný 

výběr vhodných opatření) a jejich přínosy včetně způsobu ověření jejich dosažení 

 Zvážit dopady navržených opatření na jiné činnosti (procesy) 

 Stanovit podmínky nutné pro úspěšné zavedení navržených změn resp. rizika neúspěchu 

 Sestavit plán implementace změn případně aplikovat širší okruh nástrojů projektového řízení 

 Všechny části navrženého opatření (řešení), které lze otestovat pilotně, před zavedením celého 

opatření takto ověřit  

 Ponechat vhodnou (přiměřeně dlouhou) dobu na ověření efektivity zaváděných změn 

 Vyhodnotit dosažení stanovených přínosů 

 Případně shrnout poznatky získané v průběhu celého postupu přijímání nápravných či preventivních 

opatření a využít je pro zlepšení tohoto postupu 

 

3.2. Proces řízení procesů 

Vlastní hodnocení procesů a rozhodování o jejich dalším zlepšování je popsáno procesním 

diagramem na následujícím obrázku. 
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Obr. č. 5 -Proces řízení procesů 

 

Převedení procesu do režimu trvalého zlepšování - vlastník procesu zkontroluje, zda popsaný a 

případně optimalizovaný proces splňuje všechny náležitosti pro převedení do režimu trvalého 

zlepšování. Kontrolují minimálně: 

 Úplnost dokumentace procesu – procesní diagram, vzory dokumentů, navazující řídící dokumenty, 

stanovení měřitelných parametrů procesu 

 Propojení procesu s pracovními náplněmi osob, které proces vykonávají (příslušné přílohy pracovních 

náplní s odkazem na proces) 

 Zajištění požadované podpory ICT technikou  

 Proškolení všech osob, které proces vykonávají 

 Stanovení měřitelných parametrů procesu a způsobu jejich vyhodnocování 

Pokud v rámci kontroly zjistí nedostatky, zajistí vlastník procesu nápravu. Pokud proces splňuje 

všechny náležitosti, připraví příslušný interní dokument, který předloží ke schválení vedení MěÚ. 

 

Pravidelný reporting ukazatelů procesu – reportující osoby provádí pravidelný reporting 

ukazatelů procesu ve stanovených termínech. 
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Shromažďování námětů na zlepšení procesu – vlastník procesu průběžně přijímá od 

zaměstnanců MěÚ nebo externích zákazníků procesu náměty na zlepšení procesu. Tyto náměty 

eviduje. 

 

Hodnocení procesu - minimálně 1x ročně nebo dříve na základě výsledků reportingu a podaných 

námětů na zlepšení hodnotí vlastník procesu funkčnost a efektivitu procesu. Pokud je pro proces 

jmenován procesní tým, probíhá toto hodnocení za účasti členů týmu. Je-li třeba proces změnit, 

prostupuje se souladu s touto metodikou. 

 

Přezkoumání systému řízení procesů – minimálně 1x ročně přezkoumávají vlastníci procesů 

funkčnost a efektivitu celého systému řízení procesů (včetně této metodiky). V případě potřeby 

navrhuje příslušné změny, které se provádějí v souladu s touto metodikou a interní řídící 

dokumentací MěÚ. 

 

 


