
 

 

 

 

Příjemce dotace: Město Moravská Třebová 

Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 

1 

 

 

PŘ ÍLOHA Č .  4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č .  0003/2015 

 
 

MANUÁL  
PROJEKTOVÉHO MANAŽER A 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 

-  POSTUP Ř ÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - 

 
Městský úřad Moravská Třebová 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Příjemce dotace: Město Moravská Třebová 

Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 

2 

 

 
OBSAH 

A.  ÚVOD 3 

A.1.1. Účel manuálu 3 

A.1.2. Definice pojmů 3 

A.1.3. Závaznost manuálu 3 

B. ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH PRACÍ 4  

B.1. Role v procesech řízení projektu 4 

B.2. Komunikace 4 

B.2.1. Informační kanály 4 

B.2.2. Plán eskalace 5 

B.2.3. Projektové SW nástroje 6 

C. PROCES ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU 7  

 
 



 

 

 

 

Příjemce dotace: Město Moravská Třebová 

Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 

3 

 

A. Úvod 
 

A.1.1. Účel manuálu 
 

Manuál projektového manažera městského úřadu (dále jen „manuál“) uvádí popisy jednotlivých 
kroků v procesech řízení komplexního projektu na MěÚ Moravská Třebová od nastavení projektu, 
k realizaci postupu projektu až po jeho uzavření.  

Manuál je přílohou č.1 Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová a je zpracován v rámci 
projektu „ Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MěÚ Moravská Třebová“ registrovaném pod 
číslem CZ.1.04/4.1.01/89.00116. 

Manuál: 

- neřeší postupy a metody výběru projektů k realizaci.  

- neřeší optimalizaci práce s aplikací Lotus Notes a její případný rozvoj  

 

A.1.2. Definice pojm ů 
 

Definice pojmů je uvedena v příloze 5 směrnice „Slovník pojmů a procesní role projektového řízení“ 
 

A.1.3. Závaznost manuálu 
 

Manuál je doporu čený pro všechny odbory M ěÚ. Postupy v n ěm uvedenými se budou řídit ur-
čené projekty MěÚ na základě rozhodnutí Porady vedení města (dále PVM). Dohodou v PVM je 
možné stanovit, že bude v rámci konkrétního projektu použita pouze část zde uvedených postupů, a 
to na návrh vedoucího projektu. Toto rozhodnutí však musí padnout vždy před zahájením projektu.  
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B. Organizace projektových prací 
 

B.1. Role v procesech řízení projektu 
 
Obrázek níže vymezuje role v procesech řízení projektu a jejich vzájemné vztahy:  

 
 
Popis rolí je uveden v příloze 5 směrnice „Slovník pojmů a procesní role projektového řízení“. 
 

B.2. Komunikace 

B.2.1. Informa ční kanály 
V tabulce jsou definovány informační kanály, kterými proudí informace. Informace je možné předá-

vat: 

- písemně 
- ústně 
- zápisem z jednání 
- telefonicky 
- mailem 
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- Veškeré podstatné informace a zápisy z jednání budou zakládány v aplikaci Aktivity Lotus No-
tes 

- Maily budou vždy zasílány v kopii projektovému manažerovi (PM MěÚ) 
- Informace, které byly předány ústně nebo telefonicky musí být potvrzeny písemně nebo mai-

lem 
- Frekvence zasílání je dle potřeby 
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PVM  ANO _ _ ANO _ 

PMMěÚ ANO  ANO ANO ANO ANO 

VPDodavatele _ ANO  ANO ANO ANO 

Člen projektového týmu _ ANO ANO  ANO ANO 

Garant projektu _ ANO ANO ANO  ANO 

Projektový dohled _ ANO ANO ANO ANO  

 
 
 

B.2.2. Plán eskalace 
 

Slouží k řešení problémů, které se vyskytnou v rámci řízení projektu. Je definováno, jakým postu-
pem a v jakém pořadí budou předávány připomínky a rozpory k řešení 

Pro MěÚ se stanoví eskalační postup v pořadí: 

- člen projektového týmu 
- Projektový manažer 
- Garant projektu 
- PVM 
- Rada města (RM)Zastupitelstvo města (ZM) 
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B.2.3. Projektové SW nástroje 
 

Následující SW nástroje mohou být použity v průběhu projektových prací.  
 

Software Projektový 
manažer 
(PM) 

Člen PT 

Microsoft Word ANO ANO 

Microsoft Excel ANO ANO 

Microsoft PowerPoint ANO ANO 

Adobe AcrobatReader ANO ANO 

Microsoft Project ANO Není nutné (je možné 
nahradit  exportem 
z MS Project do 
jiného formátu) 

Lotus Notes  ANO ANO 
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C. Řízení komplexního projektu 

C.1. Proces Řízení Komplexních projekt ů (KP) - 4 

 

Nastavení projektu (KP) - 4.1 
Vstup: 

- Strategický rámec projektu (SRP) 
Výstup: 

- Řídící dokumentace projektu 
Popis: 

V rámci nastavení projektu proběhne upřesnění plánu projektu a další řídící dokumentace, 
jmenování interního týmu a zajištění dodavatelů (jsou-li v projektu využiti) a úvodní schůzka 
celého realizačního týmu.  

 

Řízení realizace projektu (KP) - 4.2 
Vstup: 

- Řídící dokumentace projektu 
Výstup: 

- Závěrečný akceptační protokol 
Rozhodnutí o předčasném ukončení projektu 

Popis: 

Projektový manažer řídí realizaci projektu v rámci stanovených pravomocí. Řídí Týmové ma-
nažery nebo komunikuje přímo s členy realizačního týmu a s projektovým dohledem. Vý-
znamnější rozhodnutí a akceptace eskaluje Garantovi projektu (Řídícímu výboru). 

 

Uzavření realizace projektu (KP) - 4.3 
Vstup: 

- Závěrečný akceptační protokol 
- Rozhodnutí o předčasném ukončení projektu 

Výstup: 

- Dokumenty Vyhodnocení realizace projektu 
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C.2. Proces Nastavení projektu (KP) – 4.1 

 

Úvodní nastavení projektu - 4.1.1 
Vstup: 

- Strategický rámec projektu (SRP) 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
- Projektová kancelář 

Sponzor projektu* 

Popis: 

Cílem je upřesnit požadavky na způsob řízení projektu, které budou promítnuty do Manuálu 
řízení projektu. Organizuje Projektový manažer za účasti Garanta Projektu, Projektové kance-
láře,  případně za účasti dalších členů interního týmu nebo vedení organizace. U jednodu-
chých projektů může PM úvodní požadavky konzultovat individuálně - bez nutnos-
ti organizovat schůzku.  

Zpracování Manuálu řízení projektu - 4.1.2 
Vstup: 

- Strategický rámec projektu (SRP) 
Výstup: 

- Manuál řízení projektu – návrh 
- Návrh plánu projektu - rozpočet a harmonogram 
- Návrh KPIs projektu 

Vykonává: 

- Projektový manažer 
- Projektová kancelář 

Popis: 

Projektový manažer zpracuje Manuál řízení projektu a Plán projektu, do dokumentů promít-
ne požadavky Strategického rámce projektu a další specifika projektu. 
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Schválení řídící dokumentace  projektu - 4.1.3 
Vstup: 

- Návrh plánu projektu - rozpočet a harmonogram 
- Manuál řízení projektu – návrh 
- Návrh KPIs projektu 

Výstup: 

- Manuál řízení projektu 
- KPIs projektu 
- Plán projektu (harmonogram, rozpočet) 

Vykonává: 

- Porada vedení města 
- Projektová kancelář 
- Projektový manažer 
- Sponzor projektu* 

Popis: 

Organizuje Projektový manažer, schvaluje Porada vedení města. V rámci tohoto kroku může 
PVM rozhodnout o doplnění Projektového výboru. 

 

Zpracování požadavk ů na zajišt ění dodavatel ů - 4.1.4 
Vstup: 

- Uzavřené dodavatelské smlouvy 
Výstup: 

- Požadavky na zajištění dodavatelů 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

Projektový manažer zajistí požadavky na Zajištění (výběr) dodavatelů projektu. Součástí 
podmínek pro výběr je Manuál řízení projektu, které musí dodavatelé projektu respektovat. 
Vlastní zajištění dodavatelů (výběrová řízení, nákup) probíhají dle příslušných směrnic a pro-
cesů organizace. 

 

Jmenování interního projektového týmu - 4.1.5 
Vykonává: 

- Porada vedení města 
Popis: 

Členové interního týmu obdrží jmenovací dekrety, ve kterých je uvedeno, co je náplní jejich 
práce, komu v projektu podléhají a jaký objem svého pracovního času mají na projektu aloko-
ván. 

 

Založení registru rizik - 4.1.6 
Výstup: 

- Registr rizik 
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Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

Projektový manažer založí registr rizik, do kterého průběžně ukládá zjištěná rizika a agendu 
jejich řízení. 

 

Ustavující jednání Projektového výboru - 4.1.7 
Výstup: 

- Registr rizik 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
- Projektový výbor 
- Sponzor projektu* 

Popis: 

Projektový výbor může být složen  ze Sponzora projektu, zástupů vedení úřadu, dodavatelů, 
zákazníků, zájmových či politických subjektů a orgánů projektového dohledu. Jeho složení je 
předem definováno ve Strategickém rámci projektu, může být dodatečně upřesněno rozhod-
nutím Porady vedení města. Jednání organizuje Projektový manažer, jeho náplň konzultuje s 
Garantem projektu. 

 

Zahájení projektu (KickOff Meeting) - 4.1.8 
Vstup: 

- Plán projektu (harmonogram, rozpočet) 
- Registr rizik 
- KPIs projektu 
- Manuál řízení projektu 

Výstup: 

- Řídící dokumentace projektu 
Vykonává: 

- Projektová kancelář 
- Projektový dohled 
- Projektový manažer 
- Projektový výbor 
- Týmový manažer 
- Hlavní dodavatel* 
- Hlavní uživatel* 

Popis: 

Během zahajovacího jednání Projektový manažer rekapituluje cíle a podmínky projektu dle 
Strategického rámce projektu. Dojde k vzájemnému představení všech zúčastněných a vy-
světlení jejich rolí v projektu.  Projektový manažer upřesní způsob řízení v rozsahu Manuálu 
projektu včetně již identifikovaných rizik a jejich řízení.  Během jednání mohou účastníci upo-
zornit na  nová rizika nebo problémy (otevřené body). Projektový manažer tyto body zazna-
mená, následně řeší dle postupů uvedených v Manuálu projektu. 
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C.3. Proces Řízení realizace projektu (KP) – 4.2 

 

Řízení prací na projektu - Projektový manažer (KP) -  4.2.1 
Vstup: 

- Reporting dílčích (týmových) KPIs 
- Hlášení změny rizika (nové/změna) 
- Předávací/akceptační protokol (Návrh) 
- Řídící dokumentace projektu 
- Hlášení otevřeného bodu/problému 

Výstup: 

- Zadání Balíku práce 
- Reporting hlavních KPIs projektu 
- Koordinace prací – pokyny 
- Návrh na řešení otevřeného bodu nebo rizika (eskalace) 
- Zpráva o stavu projektu 
- Předávací / akceptační protokol 

Směrování  projektu - Projektový výbor (KP) - 4.2.2 
Vstup: 

- Předávací / akceptační protokol 
- Hlášení o závažném ohrožení projektu 
- Reporting hlavních KPIs projektu 
- Návrh na řešení otevřeného bodu nebo rizika (eskalace) 
- Zpráva o stavu projektu 

Výstup: 

- Závěrečný akceptační protokol 
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- Návrh zásadní změny projektu 
- Řídící dokumentace projektu 

Popis: 

Řídící orgán v rámci směrování projektu je definován Řídící dokumentací projektu. Je jím buď 
Garant projektu, nebo kolektivní orgán Projektový výbor.  

Řízení realiza čního týmu - Týmový manažer (KP) - 4.2.3 
Vstup: 

- Zadání Balíku práce 
- Koordinace prací - pokyny 

Výstup: 

- Hlášení otevřeného bodu/problému 
- Reporting dílčích (týmových) KPIs 
- Předávací/akceptační protokol (Návrh) 
- Hlášení změny rizika (nové/změna) 

Projektový dohled (KP) - 4.2.4 
Vstup: 

- Reporting hlavních KPIs projektu 
Výstup: 

- Hlášení změny rizika (nové/změna) 
- Hlášení otevřeného bodu/problému 
- Hlášení o závažném ohrožení projektu 

Řešení zásadních výjimek projektu -  Porada vedení m ěsta (KP) - 4.2.5 
Vstup: 

- Návrh zásadní změny projektu 
Výstup: 

- Řídící dokumentace projektu 
- Rozhodnutí o předčasném ukončení projektu 

Popis: 

Porada vedení města rozhoduje o zásadních změnách projektu, které jsou mimo pravomoc 
Garanta projektu (Projektového výboru). Jedná se o zásadní změny rozsahu, termínů nebo 
rozpočtu projektu, které mají vliv na Strategický rámec projektu. Výsledkem může být rozhod-
nutí o předčasném ukončení projektu. 
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C.4. Proces Uzav ření realizace projektu (KP) – 4.3 

 

Projednání p řípravy záv ěrečných dokument ů realizace projektu - 4.3.1 
Vstup: 

- Závěrečný akceptační protokol 
- Rozhodnutí o předčasném ukončení projektu 

Vykonává: 

- Projektová kancelář 
- Projektový výbor 
- Projektový manažer 

Popis: 

Jednání organizuje Projektový manažer, účast ostatních je nepovinná, pokud není v Řídící 
dokumentaci projektu stanoveno jinak. 
 

 

Zpracování p ředpisu pro monitoring Udržitelnosti projektu - 4.3. 1 
Výstup: 

- Předpis pro monitoring udržitelnosti projektu 
Vykonává: 

- Projektová kancelář 
- Projektový manažer 

Popis: 

Předpis pro monitoring udržitelnosti projektu je zpracováván dle podmínek definovaných ve 
Strategickém rámci projektu zejména pro dotační projekty nebo pro projekty, jejichž přínosy se 
projeví po delší době po realizaci projektu. 
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Zpracování kone čného vyú čtování projektu - 4.3.2 
Výstup: 

- Konečné vyúčtování projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

Konečné vyúčtování projektu musí odpovídat požadavkům definovaných v řídící dokumentaci 
projektu. 

 

Zpracování Doporu čení následných aktivit projektu - 4.3.3 
Výstup: 

- Doporučení následných aktivit projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

Následné aktivity mohou např. zvýšit užitnou hodnotu výstupů projektu, propagovat projekt 
navenek, eliminovat rizika ohrožující udržitelnost projektu apod. Podněty pro následné aktivity 
shromažďuje Projektový manažer po celou dobu projektu, při zpracování doporučení spolu-
pracuje s celým projektovým týmem.  

 

Zpracování hodnocení členů projektového týmu - 4.3.4 
Výstup: 

- Hodnocení interního realizačního týmu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
- Týmový manažer 

Popis: 

Projektový manažer hodnotí všechny interní členy projektového týmu. Garant hodnotí Projek-
tového manažera.  

 

Zpracování hodnocení dodavatel ů projektu - 4.3.5 
Výstup: 

- Hodnocení dodavatelů projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

Projektový manažer hodnotí dodavatele projektu dle obecných pravidel organizace pro hod-
nocení dodavatelů a podle pravidel definovaných Řídící dokumentací projektu. 

  



 

 

 

 

Příjemce dotace: Město Moravská Třebová 

Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 

Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 

15 

 

Zpracování Vyhodnocení realizace projektu - 4.3.6 
Vstup: 

- Konečné vyúčtování projektu 
- Doporučení následných aktivit projektu 
- Předpis pro monitoring udržitelnosti projektu 
- Hodnocení dodavatelů projektu 
- Hodnocení interního realizačního týmu 

Výstup: 

- Vyhodnocení realizace projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

Vyhodnocení realizace projektu je komplexní dokument  vyhodnocující výsledky realizace pro-
jektu ve vztahu k parametrům Strategického rámce projektu a Plánu projektu Obsahuje 
zejména: 
• Shrnutí výsledků akceptace produktů dodaných projektem 
• Vyhodnocení plnění Plánu projektu  - rozpočtu a harmonogramu 
• Stanovení KPIs pro monitoring udržitelnosti projektu 
• Doporučení následných aktivit projektu 
• Zkušenosti a znalosti získané v projektu 
• Hodnocené dodavatelů projektu 
• Hodnocení členů projektového týmu 

Schválení Vyhodnocení realizace projektu - 4.3.7 
Výstup: 

- Vyhodnocení realizace projektu 
Vykonává: 

- Projektový výbor 

Uzavření realizace projektu - 4.3.8 
Vstup: 

- Vyhodnocení realizace projektu 
Výstup: 

- Dokumenty Vyhodnocení realizace projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

Kompletace dokumentů realizace projektu a jejich předání Projektové kanceláři (archivace). 
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C.5. Proces Řízení prací na projektu - Projektový manažer 
(KP) – 4.2.1 

 

Jednání Koordina čního týmu projektu - 4.2.1.1 
Vstup: 

- Předávací/akceptační protokol (Návrh) 
- Hlášení změny rizika (nové/změna) 
- Reporting dílčích (týmových) KPIs 
- Hlášení otevřeného bodu/problému 

Vykonává: 

- Koordinační tým projektu* 
- Projektový dohled 
- Hlavní dodavatel* 
- Hlavní uživatel* 

Popis: 

Jednání Koordinačního týmu projektu organizuje a řídí Projektový manažer, který má koneč-
nou rozhodovací pravomoc. O jednání pořizuje zápis. 
Předmětem jednání je zejména:  
• Koordinace prací mezi jednotlivými  dodavateli (týmy) 
• Zadávání a přebírání Balíků prací 
• Příprava akceptačních procedur 
• Řešení problémů (otevřených bodů) 
• Projednávání rizik (nových i dříve identifikovaných) 
• Projednávání připomínek projektového dohledu 
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• Projednávání změnových požadavků (v rámci pravomoci Projektového manažera) 
• Příprava podkladů pro jednání Projektového výboru 
Projektový manažer může o všech agendách rozhodovat samostatně i bez nutnosti projedná-
ní v  Koordinačním týmu. 

Evidence a hodnocení rizik a otev řených bod ů - 4.2.1.2 
Vstup: 

- Hlášení otevřeného bodu/problému 
- Hlášení změny rizika (nové/změna) 

Výstup: 

- Návrh na řešení otevřeného bodu nebo rizika (eskalace) 
- Pokyn k řešení otevřeného bodu nebo rizika 

Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

PM předepsaným způsobem eviduje všechna rizika, otevřené body a problémy o kterých je in-
formován nebo které sám zjistí. 
O jejich řešení rozhoduje v rámci své pravomoci sám, u záležitostí mimo jeho pravomoc navr-
huje řešení a bez zbytečného prodlení eskaluje Garantovi projektu.  

Zadávání, kontrola a koordinace prací - 4.2.1.3 
Vstup: 

- Pokyn k řešení otevřeného bodu nebo rizika 
- Předávací/akceptační protokol (Připomínky) 

Výstup: 

- Koordinace prací – pokyny 
- Zadání Balíku práce 

Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

PM přímo řídí Týmové manažery nebo interní i externí členy realizačního týmu - v rozsahu 
stanoveném řídící dokumentací. Práci může zadávat formou ucelených "Balíků práce" nebo 
formou dílčích úkolů.  
PM průběžně kontroluje prováděnou práci zejména z pohledu rozsahu, kvality a výhledu plně-
ní termínů. Koordinaci prací provádí průběžně a bez zbytečného prodlení. Konkrétní řídící a 
kontrolní akty mohou být definovány v Řídící dokumentaci projektu (Kontrolní dny stavby 
apod.) 

Reporting projektových KPIs - 4.2.1.4 
Vstup: 

- Reporting dílčích (týmových) KPIs 
Výstup: 

- Reporting hlavních KPIs projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
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Popis: 

Reportování stanovených parametrů projektu včetně zdůvodnění odchylek a návrhu řešení. 

Akceptace prací a produkt ů - 4.2.1.5 
Vstup: 

- Předávací/akceptační protokol (Návrh) 
Výstup: 

- Předávací / akceptační protokol 
- Předávací/akceptační protokol (Připomínky) 

Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

PM v rozsahu své pravomoci průběžně akceptuje předávaná dílčí i konečná plnění projektu. 
Přitom  respektuje návrhy akceptačních dokumentů a postupů uvedených v řídící dokumentaci 
projektu.   

 

Navrhování zm ěn řídící dokumentace projektu - 4.2.1.6 
Vstup: 

- Návrh na řešení otevřeného bodu nebo rizika (eskalace) 
Výstup: 

- Návrh změn Řídící dokumentace projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 

Příprava agendy a organizace jednání Projektového výb oru - 4.2.1.7 
Vstup: 

- Návrh na řešení otevřeného bodu nebo rizika (eskalace) 
- Návrh změn Řídící dokumentace projektu 
- Předávací / akceptační protokol 
- Reporting hlavních KPIs projektu 

Výstup: 

- Zpráva o stavu projektu 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
Popis: 

PM odpovídá za přípravu agendy pravidelných i mimořádných jednání s Garantem projektu 
(nebo jednání Řídícího výboru). Rozsah těchto jednání je stanoven v Řídící dokumentaci pro-
jektu. 

 

Evidence zkušeností znalostí - 4.2.1.8 
Výstup: 

- Zásobník projektů 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
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Popis: 

PM aktivně pracuje s databází znalostí a zkušeností a průběžně ji doplňuje. Současně prů-
běžně shromažďuje a eviduje náměty pro následné aktivity projektu. 

 

C.6. Proces Sm ěrování  projektu - Projektový výbor (KP) – 
4.2.2 

 

Řešení rizik, odchylek a otev řených bod ů - 4.2.2.1 
Vstup: 

- Hlášení o závažném ohrožení projektu 
- Reporting hlavních KPIs projektu 
- Zpráva o stavu projektu 
- Návrh na řešení otevřeného bodu nebo rizika (eskalace) 

Výstup: 

- Návrh zásadní změny projektu 
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Vykonává: 

- Projektový výbor 
- Garant projektu 
- Projektový manažer 

Popis: 

V případě, že se projekt odchyluje od parametrů definovaných řídící dokumentací projektu, 
objevují se nová rizika nebo problémy, rozhoduje Garant projektu o jejich řešení nebo je před-
kládá k rozhodnutí Projektovému výboru. Vždy by měl vycházet z návrhů, které mu předložil 
Projektový manažer a konečná rozhodnutí s ním projednávat. Rozhodnutí Garanta (Projekto-
vého výboru) jsou realizována formou změn Řídící dokumentace projektu. 
Pokud situaci nelze vyřešit beze změny Strategického rámce projektu (to znamená, že projekt 
nemůže poskytnout přínosy, které jsou ve Strategickém rámci projektu definovány nebo jestli-
že  nelze dodržet rozsah, termín či rozpočet projektu v parametrech definovaných Strategic-
kým rámcem projektu),  jedná se Zásadní změnu, jejíž řešení Garant projektu (Projektový vý-
bor) eskaluje na Poradu vedení města.  

Schvalování zm ěn řídící dokumentace projektu - 4.2.2.2 
Vstup: 

- Návrh změn Řídící dokumentace projektu 
Výstup: 

- Manuál řízení projektu 
- Plán projektu (harmonogram, rozpočet) 
- Návrhy na úpravu Dodavatelských smluv 

Vykonává: 

- Garant projektu 
- Projektový výbor 
- Projektová kancelář 
- Projektový manažer 

Popis: 

Garant projektu (Projektový výbor) schvaluje změny Řídící dokumentace projektu navržené 
Projektovým manažerem případně mu provedení příslušných změn uloží. 

 

Akceptace realizovaných etap a produkt ů projektu - 4.2.2.3 
Vstup: 

- Předávací / akceptační protokol 
- Zpráva o stavu projektu 
- Reporting hlavních KPIs projektu 

Výstup: 

- Schválený předávací akceptační/protokol (Podklad k fakturaci) 
Vykonává: 

- Projektový výbor 
- Projektový manažer 

Popis: 
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Garant projektu (Projektový výbor) akceptuje provedené práce a výstupy projektu na návrh 
Projektového manažera. Návrh musí být proveden formou definovanou v Řídící dokumentaci 
projektu. 

 

Kone čná akceptace Produkt ů projektu - 4.2.2.4 
Vstup: 

- Předávací / akceptační protokol 
Výstup: 

- Závěrečný akceptační protokol 
Vykonává: 

- Projektový manažer 
- Projektový výbor 

Popis: 

Konečná akceptace Produktů projektu musí prokazatelně ověřit, zda Produkty působí v na-
plánovaném souladu k dosažení přínosů projektu definovaných ve Strategickém rámci projek-
tu. 

 

C.7. Proces Řízení realiza čního týmu - Týmový manažer 
(KP) – 4.2.3 

 

Realizace prací dle pokyn ů Projektového manažera – 4.2.3.1 
Vykonává: 

- Týmový manažer 

Zpracování podklad ů pro p ředání realizovaných produkt ů – 4.2.3.2 
Vykonává: 

- Týmový manažer 
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C.8. Proces Projektový dohled (KP) – 4.2.4 

 

Dohled nad vymezenou oblastí projektu – 4.2.4.1 
Výstup: 

- Hlášení změny rizika (nové/změna) 
- Hlášení o závažném ohrožení projektu 
- Hlášení otevřeného bodu/problému 

Vykonává: 

- Projektový dohled 
Popis: 

Projektový dohled kontroluje plnění parametrů ve svěřené oblasti (BOZP, informační bezpeč-
nost, dotační podmínky, metodika řízení a dokumentace projektů). Podněty předává přímo 
Projektovému manažerovi, v případě, že nekoná nebo se jedná o závažné záležitosti, informu-
je přímo Garanta projektu.  

 

C.9. Proces Řešení zásadních výjimek projektu -  Porada 
vedení m ěsta (KP) – 4.2.5 

 

Rozhodování o zásadních zm ěnách v projektu – 4.2.5.1 
Vstup: 

- Návrh zásadní změny projektu 
- Návrhy na úpravu Dodavatelských smluv 

Výstup: 

- Rozhodnutí o předčasném ukončení projektu 
- Řídící dokumentace projektu 
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Vykonává: 

- Porada vedení města 
Popis: 

Porada vedení města rozhoduje o zásadních změnách projektu, které jsou mimo pravomoc 
Garanta projektu (Projektový výbor). Jedná se o zásadní změny rozsahu, termínů nebo roz-
počtu projektu, které mají vliv na Strategický rámec projektu. Výsledkem může být rozhodnu-
tí o předčasném ukončení projektu.  


