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1. Úvod 
 
Tento dokument byl zpracován pro město Moravská Třebová na základě smlouvy z 23. 10. 2013. Jeho 
hlavním cílem je strukturované zachycení výsledků vstupní analýzy projektového řízení jako základu 
pro implementaci výstupů aktivity č. 2 „Implementace projektového řízení do praxe úřadu“ projektu 
„Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“. Konkrétně je v rámci analýzy 
zmapován stávající stav, navržen cílový stav projektového řízení a postup, jak v rámci jednotlivých 
aktivit projektu k tomuto cílovému stavu dospět.  

Stávající stav je analyzován jednak z pohledu vnitřní konzistence aktivit používaných na Městském 
úřadu Moravská Třebová při řízení projektů, jednak z pohledu toho, jak stávající realita vypadá 
v porovnání s tím, jak je řízení projektů definováno v mezinárodně uznávané metodice PRINCE2. I 
když cílem není v rámci aktivity 02 dosáhnout standardů PRINCE2 (to parametry této aktivity 
neumožňují), snahou bude vytvořit model projektové řízení, který bude co nejvíce kompatibilní 
s metodikou PRINCE2, a který bude možné časem uvést do úplného souladu s ní, zejména pokud se 
tato metodika po vzoru jiných zemí stane standardem pro řízení projektů financovaných z veřejných 
zdrojů. 

Podkladem pro tento dokument byly výstupy z jednání s Ing. Netolickým dne 28.1.a 29.1.2014 a dále 
poznatky ze schůzky se členy týmu aktivity 02 dne 25.2. Analýza dále vychází především z aktuální 
směrnice 1/2013  - Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová a jejích příloh a z aktuální 
funkcionality softwarové podpory pro řízení projektů v systému Lotus Notes. 
 

2. Použité pojmy a zkratky 
 

 Garant projektu – osoba nesoucí celkovou odpovědnost za úspěch projektu, stojí v čele 

projektového výboru (v terminologii PRINCE2 „sponzor“) 

 Charta projektu – dokument nesoucí základní údaje o projektovém záměru, které umožňují 

posoudit, zda má projekt smysl 

 Konfigurace produktů – identifikace stavu, verzí a variant produktů; případně i vzájemného 

vztahu produktů 

 LN – software Lotus Notes 

 Manuál – zde příloha č. 1 směrnice 1/2013  - Směrnice pro řízení projektů 

 Otevřený bod – záležitost, která nebyla na projektu plánována a kterou je nutné řešit (žádost o 

změnu, produkt neodpovídající specifikaci nebo nedodaný, jiný problém) 

 Plán revize přínosů – plán definující kdy a jakým způsobem bude ověřeno dosažení přínosů 

definovaných na začátku projektu 

 PRINCE2 – Project In Controlled Environment; standard projektového řízení spravovaný britskou 

vládou a aplikovaný jako standard v řadě zemí EU 

 Projektový dohled – role v rámci projektu, odpovědná za kontrolu toho, že projekt je správně 

řízen 

 Projektový výbor (Řídící výbor projektu) – orgán s vrcholnou rozhodovací pravomocí o směrování 

projektu 

 PVM – porada vedení měst; zahrnuje standardně funkce starosta, oba místostarostové, tajemník, 

vedoucí odboru rozvoje města, odboru finančního a odboru kanceláře starosty a tajemníka) 

 Směrnice - zde směrnice 1/2013  - Směrnice pro řízení projektů 
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 Týmový manažer – na rozsáhlejších projektech manažer týmu, který má dodat část produktů 

projektu (např. v případě projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská 

Třebová se jedná o ty, kteří vedou týmy pro procesní řízení, projektové řízení atd.) 

 VP – vedoucí projektu (v terminologii PRINCE2 manažer projektu) 

 Výjimka - v terminologii PRINCE2 situace, kdy je předpoklad, že dojde k překročení odchylek 

povolených zejména pro časové a nákladové cíle projektu (případně pro rozsah, přínosy, kvalitu a 

míru rizika). 

V konečné podobě dokumentů pro řízení projektu (směrnice, manuál) je samozřejmě možné nastavit 
terminologii tak, aby odrážela co nejvíce jazyk MěÚ. 
 

3. Aktuální stav projektového řízení 
 
V odkazu na dokument - Vstupní analýza projektu: „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb 
Moravská Třebová“ v jehož rámci byla provedena i vstupní analýza projektového řízení se v této 
podrobnější analýze zaměříme na stávající postupy projektového řízení.  
 

3.1. Oblasti a faktický přístup k uplatňování projektového řízení 

Projekty různého charakteru co se týká jejich předmětu, rozsahu, komplexnosti, délky trvání a 
vnějších nároků na způsob řízení a dokumentování se vyskytují prakticky na všech odborech MěÚ. 
Aktuálně jsou projekty přiřazovány do 4 kategorií, které jsou využívány i v aplikaci Lotus Notes. 

- EU-rozvojové projekty 
- Místní správa, majetek města a sociální záležitosti 
- Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí 
- Školy, památková péče, sport, kultura a ostatní 

 
Toto členění je tedy převážně dle „předmětu“ projektu a vnějších nároků na způsob jeho řízení a 
aspekty rozsahu, komplexnosti projektu, délky jeho trvání, míry rizikovosti apod. nezohledňuje. 

Pravidla definovaná výše uvedenou směrnicí a jejími přílohami jsou závazné pouze pro strategické 
projekty dotované ze zdrojů EU. Ostatní projekty mají být řízeny dle těchto dokumentů (zejména 
Manuálu) po rozhodnutí porady vedení města a to buď zcela, nebo zčásti. 

Fakticky dochází k tomu, že jednak i na projektech, kde je to závazné, nejsou pravidla a nástroje 
definované Směrnicí vždy uplatňovány důsledně, jednak v určitých oblastech (např. u projektů 
spadajících do odborů s převahou státní správy) a menších projektů obecně není vůle aplikovat 
formální projektové řízení, počínaje jmenováním VP.  

Projektové řízení je v určité míře softwarově podporováno produktem Lotus Notes (viz dále) a 
v omezené míře i vzhledem k malému počtu licencí (aktuálně 5) je pro podporu plánování využíván 
software MS Project. 

3.2. Řízení portfolia projektů 

V současnosti jsou jednotlivé projekty evidovány v LN. Žádný dokument neřeší postupy a metody 
výběru projektů k realizaci a nevyužívá se ani stanovení priority jednotlivých projektů pomocí 
definovaných kategorií priorit. 
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Řešení konfliktu zdrojů (zejména zaměstnanců MěÚ) na běžících projektech není aktuálně 
problémem jakkoli  otázka dostatku zdrojů se může stát aktuální v okamžiku, kdy bude nutné více 
projektů řídit ve shodě s postupy projektového řízení. 

Formálně nejsou projekty seskupovány do programů logicky souvisejících projektů, kde je nutné 
uřídit vztahy mezi takovými projekty tak, aby bylo dosaženo maximálních synergických přínosů při 
jejich realizaci. Absence programového přístupu k řízení portfolia projektů také oslabuje možnost  
včas identifikovat možné nepříznivé dopady selhání některého z projektů, který by spadal do 
takového programu, a eliminovat je - viz některé ne dostatečně vzájemně zesouladěné projekty 
infrastruktury města.  

3.3. Směrnice k řízení projektů 1/2013 

Platná Směrnice sama věcně projektová řízení významně neupravuje a je v zásadě formální úvodní 
„košilkou“ pro přílohy, zejména pro Manuál projektových postupů jeho příloh (formulářů 
používaných v rámci procesů projektového řízení).  Její faktický význam je tedy zcela formální. 

Manuál projektových postupů definuje organizaci projektových prací a postupy projektového řízení.  

Prošel stejně jako Směrnice revizí, při které mohlo dojít k určité ztrátě konzistence jeho obsahu (viz 

obecné nedostatky Manuálu níže). Manuál obsahuje: 

V kapitole organizace projektových prací: 

- je navržena struktura projektových týmů 

- jsou navrženy obsahy projektových dokumentů, z těchto vycházejí vzory projektových 

dokumentů, tvořící přílohy směrnice 

V kapitole projektové řízení definuje postupy projektového řízení následovně: 

- zahájení projektu, kde dochází ke jmenování projektového týmu, vytvoření 

harmonogramu, evidenci projektových rizik a posouzení definice projektu 

- řízení projektu, kde dochází k vytvoření rozpisu práce, informování projektového týmu, 

řízení postupu projektu (operativní schůzka, kontrolní den, jednání Vedení projektu, 

jednání Porady vedení města, realizace výsledků jednání a aktualizace harmonogramu), 

řízení změny 

- uzavření projektu, skládající se ze závěrečného vyhodnocení projektu, uzavření projektu a 

případného zlepšení procesu 

Obecné nedostatky Manuálu 

Terminy (pojmy) projektového řízení používané v Manuálu nejsou v jeho úvodu definovány a některé 
z nich jsou v samotném Manuály použity způsobem, který nejednoznačnost jejich interpretace ještě 
zvyšuje. Viz např. role „předkladatel“ a „zadavatel“ projektu nebo „aktualizace plánu postupu“ ale i 
„aktualizace harmonogramu projektu“. 

Některé nástroje projektového řízení jsou stanoveny, aniž by byly uvedeny v předešlých krocích, kdy 
by logicky měly být nastaveny - např. využívání "hlavních milníků", jejichž nastavení ovšem není 
v kroku vytvoření harmonogramu projektu zmíněno, nebo skutečnost, že na PVM se má měsíčně 
reportovat, zda práce na projektu probíhá v rámci rozpočtu, i když Manuál monitoring nákladů vůbec 
neřeší a nedefinuje žádný vstup, na jehož základě by mohlo být čerpání rozpočtu vyhodnoceno. 
Obdobně se má dle Manuálu předkládat aktualizovaný Věcný rámec, ale jeho tvorba není předtím 
nikde definována. Manuál také např. obsahuje ve svém závěru pokyn pro „inicializaci procesu údržby 
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produktu“ s tím, že „Pokud jsou již definovány, použijte je. Pokud nejsou, definujte je včetně věcné a 
technické dokumentace, odhadu pracnosti a řízení kvality“. Přitom ale „Finanční a institucionální 
udržitelnost projektu“ má být dle Manuálu součástí úvodní definice projektu a dokumentace pro 
proces údržby má být součástí výstupů z projektu, které musí být k dispozici ještě před „inicializací 
procesu údržby produktu“. Definice aktivit uzavření projektu je zmateční:. aktivita „zdokonalení 
procesu“ zahrnuje i různá hodnocení, která se musí objevit v Závěrečné zprávě - ta je ovšem 
výstupem aktivity předcházející aktivitě „zdokonalení procesu“. 

Objevují se také nejasná až zavádějící tvrzení nebo termíny, např. „Za změny jsou považovány takové 
události, jejichž výsledkem jsou odchylky od původního zadání“ nebo na konci projektu má dojít k 
„porovnání skutečnosti s odhady projektových veličin definovanými na začátku projektu“ nebo 
uvádění nikde neupřesněného „Plánu řešení nežádoucích stavů projektu“, „Budoucího výhledu 
projektu“.  

Manuál také uvádí některé nástroje, které jednak nejsou jeho přílohou, ale fakticky nejsou ani 
vytvořeny ("Vzorový harmonogram"). 

Manuál také nenabízí žádné možnosti účinné aplikace pravidel dle charakteru projektu (aspekty jeho 
rozsahu, komplexnosti, délky trvání, míry rizikovosti apod.) a nejsou ani explicitně promítnuta 
specifika projektů EU. 

Ve vztahu k aplikaci LN nedefinuje její využití pro podporu projektového řízení (které údaje a kdy 
vložit do LN a kdy je naopak využít pro řízení projektu).  Nedefinuje ani využití dalších datových zdrojů 
pro řízení projektu v informačním systému města (případně ve vazbě na softwarovou podporu 
v Lotus Notes). 

Chybí vazby na související procesy např. strategického řízení města (potažmo úřadu), nakupování, 
monitoring realizace přínosů a udržování výstupů z projektu (zejména pro případ projektů 
kofinancovaných z prostředků EU) nebo řešení reklamací produktů pořízených v rámci projektu. 

Manuál naopak zahrnuje i aktivity překračující rámec projektu – např. „Zdokonalení procesů“ – což 
ho zbytečně rozšiřuje a navíc hrozí nekonzistence těchto aktivit s tím, jak jsou definovány 
v příslušných procesech. 

Specifické nedostatky z pohledu metodiky PRINCE2 

Metodika PRINCE2 je využívána v řadě zemí EU jako závazný standard pro řízení projektů 
financovaných z veřejných prostředků. Proto v souladu s nabídkou řešení aktivity 02 bylo provedeno 
rámcové posouzení obsahu Manuálu ve vztahu k závazným požadavkům této metodiky.  

Do závěrů analýzy byly vybrány jen ty nedostatky, které musí být vyřešeny v rámci aktivity 02 nebo by 
měly být vyřešeny v návaznosti na něj. Je samozřejmě možná postupem času využívat další prvky 
metodiky PRINCE2, které tato analýza neuvádí.  

Jsou použity 3 kategorie významnosti identifikovaného nedostatku: 

Stupeň Popis Nutnost řešení v rámci aktivity 02 

1 „kritický nedostatek“ zásadně ovlivňující 
pravděpodobnost úspěšného řízení projektů 

Musí být vyřešen v rámci aktivity 

2 „významná odchylka“ ztěžující efektivní řízení projektu  Měla by být vyřešena v rámci 
aktivity, pokud to podmínky 
umožní / měla by být vyřešena 
v těsné návaznosti na tuto aktivitu  

3 „odchylka“ snižující konzistentnost projektového Může být řešena později 
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řízení; představuje potenciální příležitost pro zlepšení v okamžiku aktuální potřeby 

 

Přehled zjištěných nedostatků 

Číslo Nedostatek / Možné hlavní důsledky Stupeň 
význ. 

1 Není stanovena role „garant projektu“. / Na úrovni zákazníka projektu nenese 
formálně nikdo konkrétní odpovědnost za úspěch projektu a mj. vedoucí projektu 
nemá definovánu kontaktní osobu na úrovni zákazníka pro řešení případných 
„otevřených bodů“. 

1 

2 Není stanovena role „uživatel výstupů projektu“. Není tedy jasně stanovena osoba 
(jedna nebo více), která je odpovědná za definování požadavků na kvalitu výstupů. / 
Projekty nemají ve všech případech od samého počátku jasně definovaná kritéria 
pro převzetí výstupů projektu, která by odrážela potřeby a očekávání uživatelů 
těchto výstupů. 

1 

3 Není definován „projektový výbor“ a jeho úloha (a navíc a PVM, který fakticky 
částečně úlohy výboru supluje, nemá oporu v Organizačním řádu). / Možné 
komplikace v jasném rozhodování o projektu vůči zákazníkovi  projektu. 

1 

4 Není stanovena role „projektový dohled“. / Ve struktuře řídícího týmu projektu není 
osoba s odpovědností za kontrolu dodržování stanovených postupů na projektu, 
která je nezávislá na vedoucím projektu a jeho týmu. Zvyšuje se pravděpodobnost, 
že nedodržením postupů a nevyužíváním nástrojů dojde k neplnění cílů projektu. 

2 

5 Není stanovena role „týmový manažer“, i když je na projektech místy fakticky 
využívána. / hrozí vícekolejné řízení v rámci celého realizačního týmu včetně 
zbytečného zahlcení vedoucího projektu operativou. 

1 

6 Mezi vstupy chybí informace o zkušenostech z obdobných projektů, jejichž zdrojem 
by teoreticky měly být Závěrečné zprávy o projektu. / Projekty jsou vystaveny 
zvýšenému riziku opakování „starých chyb“.  

1 

7 Nejsou odděleny procesy „Zahájení projektu“ a „Nastavení projektu“. Chybí 
zejména krok rozhodnutí, zda je projekt vhodný z pohledu vyvážení 
nákladů/přínosů/rizik, proveditelný (bude umět poskytnout požadované výstupy) a 
zda výstupy mohou poskytnout požadované přínosy. / Projekt může být schválen 
bez dostatečně jasné představy o všech jeho klíčových aspektech a zvyšuje s tak 
pravděpodobnost, že jednoho nebo více cílů (rozsah, přínosy, náklady, čas, kvalita, 
případně rizika) nebude dosaženo a bude se mj. plýtvat časem zaměstnanců 
zapojených do projektu. 

1 

8 Formulář „Definice projektu“ neodpovídá struktuře dokumentace „charty projektu“: 
nezahrnuje varianty řešení (včetně nerealizace projektu); možné nevyhnutelné 
negativní dopady; "návratnost investice“; požadavky na kvalitu hlavních výstupů ani 
příslušná akceptační kritéria.  

1 

9 I když Manuál zmiňuje „povolené odchylky“ (tolerance), ty se využívají jen u 
projektů realizovaných s účastí dodavatele, kde jsou zakotveny smluvně (náklady, 
čas, případně rozsah). Nejsou explicitně stanovovány tolerance pro zbývající aspekty 
– kvalita (produktů projektu) a přínosy projektu, případně rizika. / Pokud nejsou 
stanoveny žádné tolerance, automaticky se považují za „nulové“, což může vést 
k nárůstu případů „změnového řízení“ a zavalení projektu další administrativou.     

2 

10 Není stanovena žádná „strategie řízení rizik“ na daném projektu, která by vycházela 
z obecné metodiky pro stanovení, vyhodnocení (včetně významnosti) a plánování 
řízení rizik, případně o základní katalog rizik, a vhodně ji pro daný projekt 
implementovala. / Důsledkem může být nepřipravenost na řešení rizik v okamžiku 

2 
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Číslo Nedostatek / Možné hlavní důsledky Stupeň 
význ. 

jejich výskytu a tedy i faktické ohrožení plnění cílů projektu. 
11 V Manuálu chybí způsob stanovování priorit „otevřených bodů“. / Důsledkem může 

být nahodilé řešení problémů na projektu upřednostňující spíše „naléhavost“ před 
faktickou významností a následně ohrožení plnění cílů projektu. 

3 

12 Není jasně stanoven rozsah aplikace pravidel pro označování verzí dokumentů 
projektu (např. zda se aplikuje i na harmonogram) a jejich stavu (návrh, 
připomínkovaný návrh, schválený dokument). / Vytváří se riziko „víceprací“ kvůli 
používání již neplatných dokumentů a v nich obsažených informací (chybné vstupy 
vedou k chybným výstupům). 

1 

13 Pravidla pro řízení konfigurace produktů projektu se omezují jen na dokumenty 
vytvářené v průběhu projektu. Chybí např. definování stupně dokončení produktů, 
pravidla pro bezpečné uchovávání produktů včetně dokumentů vytvořených v rámci 
projektu apod. / Může ztěžovat schopnost posoudit míru plnění prací resp. 
rozpracovanosti produktů a přijetí včasného opatření v případě ohrožení termínů. 
Absence pravidel pro uchovávání produktů může mít za následek jejich ztrátu nebo 
zneužití. 

3 

14 Není stanovena žádná „strategie zajištění kvality“ a chybí tedy postupy (včetně 
odpovědnosti rolí) pro stanovení požadavků na kvalitu produktů projektu, 
posouzení jejich kvality v rámci jejich předávání a způsob schvalování dokončených 
produktů a také definování prostředků pro zaznamenání výsledků posuzování a 
schvalování kvality. / Vzrůstá riziko, že budou dodávány a přejímány produkty, které 
nebudou fakticky splňovat požadavky jejich uživatelů a že nebude možné takové 
produkty zpětně reklamovat. 

1 

15 Manuál sice definuje způsob komunikace mezi rolemi v projektovém týmu, ale pro 
řízení projektů není využívána žádná „strategie řízení komunikace“, která by 
zahrnovala identifikace všech stran zainteresovaných na projektu (tedy i stojících 
mimo tým), jejich informační potřeby a návazně definovala typy informací, které jim 
budou sdělovány, způsob a četnost jejich distribuce. / Hrozí jak informační deficit, 
tak ohrožení bezpečnosti informací, což oboje mohou na projektu zainteresované 
strany (dotčená veřejnost, orgány veřejné správy, zájmové skupiny) chápat 
negativně nebo naopak zneužívat. 

2 

16 Nastavení pravidel komunikace v Manuálu zahrnuje komunikaci napřímo od PVM k 
Dodavateli a od členů týmu k VP dodavatele (a naopak). / Narušuje potenciálně 
jednoznačnost řízení v rámci projektového týmu, ztráta informací pro dotčené 
osoby (např. obejití VP) nebo naopak zahlcení např. PVM nadbytečnými 
informacemi. 

2 

17 Plán projektu nedefinuje jednoznačně žádné „manažerské etapy“ – tedy milníky, 
v nichž by měla být přezkoumána aktuální vhodnost a proveditelnost projektu a 
dosažitelnost jeho přínosů. / Důsledkem může být nevyužití možnosti včas korigovat 
projektový záměr nebo již nevhodný, ale stále běžící projekt zrušit a zabránit tak 
plýtvání prostředky a času zaměstnanců. 

2 

18 Plánování se formálně zřetelně neodvíjí od požadovaných produktů projektu, jejich 
jednoznačného popisu, jasně definované kvality a teprve poté odhadu nákladů a 
času potřebného na realizaci produktů. / Důsledkem může být jak převzetí 
produktů, které fakticky nebudou mít akceptovatelnou kvalitu, tak podcenění 
nákladů a času potřebného pro jejich pořízení a v konečném důsledku neplnění cílů 
projektu. 

1 

19 Součástí zahájení plánování není definování požadavku na formální podobu a míru 
detailu plánu s ohledem na charakter projektu. / Tvorba plánu může buď zabrat 

2 
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Číslo Nedostatek / Možné hlavní důsledky Stupeň 
význ. 

zbytečně mnoho času, nebo naopak výsledkem může být plán, který neposkytuje 
dostatečnou oporu pro řízení projektu. 

20 Manuál neřeší účinné počáteční nastavení prostředků řízení (záznamových 
formulářů, frekvence schůzek a kontrolních dnů apod., formu reportingu směrem 
k PVM) s ohledem na charakter projektu. / Absence rozvahy, jak za daných 
podmínek formálně řídit projekt může mít za následek neefektivní řízení, 
neschopnost prokázat zpětně některá rozhodnutí apod. anebo může vést 
k přebujelé administrativě, která stejně nebude důsledně udržována. 

1 

21 Není stanovena povinnost přezkoumávat platnost obsahu „Definice projektu“ 
s ohledem na to, jak je hodnocen stav projektu na konci manažerských etap, 
případně při výskytu odchylek. / Může vést k tomu, že se pokračuje v realizaci 
projektu, který už pozbyl svého oprávnění, nebo jehož cíle by měly být korigovány. 

1 

22 Není vytvořen plán revize přínosů. / Může vést k tomu, že přínosy nejsou včas a 
vhodným způsobem ověřeny (a chybí tedy důležitý vstup pro korigování projektu) 
resp. přínosy, které je možné vyhodnotit až po skončení projektu, se už nadále nikdo 
nezabývá. 

1 

23 Zadávání práce, které se děje přes čtyřtýdenní rozpisy práce, nevyužívá explicitně 
produktově definovaného zadání („balík práce“) včetně znaků kvality vytvářených 
produktů a způsobu odsouhlasení přijatelnosti předávaných produktů. / Důsledkem 
může být soustředění se více na činnosti, než na jejich výsledek, a navíc převzetí 
produktů, které fakticky nebudou mít akceptovatelnou kvalitu. 

2 

24 Způsob komunikace mezi VP a týmem (případně týmovými manažery) o stavu plnění 
úkolů („balíku práce“) není upřesněn s ohledem na charakter projektu. Používají se 
jen obecně „operativní schůzky“. / Hrozí ztráta včasné informace o hrozícím 
nesplnění úkolů nebo naopak zbytečné plýtvaní času na osobní schůzky. 

2 

25 K zaznamenání „otevřených bodů“ slouží Zápisy z operativní schůzky, což ale nemusí 
být vždy efektivní způsob, a není jasně definováno, jak je zajištěno udržení kontroly 
nad jejich vypořádáním včetně vedení záznamu o vypořádání. / Hrozí ztráta formální 
kontroly nad řešením „otevřeného bodu“ a tedy i případy pozdního nebo zcela 
chybějícího vyřešení. 

1 

26 Měsíčně vyhotovovaná Zpráva o postupu projektu nemá (strukturovanou) šablonu; 
v popise této zprávy v Manuálu chybí stav řízení rizik (místo rizik "Ovlivňují nějaké 
vnější faktory významně postup projektu?"), získané poznatky, nehodnotí se stav 
plnění všech cílů (nic o kvalitě a patrně ani nákladech - pouze celkové využití zdrojů 
v porovnání s harmonogramem); není explicitně uveden ani stav realizace produktů 
apod. Univerzálně stanovený měsíční interval může být neefektivní. / Hrozí 
poskytování neúplných informací pro rozhodování, případně podávaných zbytečně 
často.  

1 

27 Manuál neuvádí žádné pokyny pro průběžné přezkoumávání rizik na projektu a 
aktualizaci jejich přehledu (registru rizik). / Hrozí ztráta kontroly nad původně 
identifikovanými riziky a celkově ignorování tohoto aspektu v průběhu řízení 
projektu. 

1 

28 Manuál neuvádí žádné pokyny pro počáteční stanovení nákladů projektu, ani se 
nezabývá sledováním nákladů. / Hrozí chybné stanovení nákladů projektu a tedy i 
posouzení jeho návratnosti a dále také ztráta kontroly nad tímto typem cíle 
projektu. 

1 

29 Změnový protokol neuvádí ve své struktuře důvod změny, její prioritu, případná 
rizika spojená s její realizací, explicitně ani vliv na harmonogram. Zároveň není jasně 
definováno, schválení jakých změn delegoval PVM na VP (viz „Schválení změny 

3 
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Číslo Nedostatek / Možné hlavní důsledky Stupeň 
význ. 

provádí PVM nebo VP podle oblasti změny“). / Chybějící údaje mohou znesnadnit 
správné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí změny a hrozí riziko a  nekompetentního 
schvalování změn. 

30 Protože nejsou použity tolerance, je formálně nutné řešit vše jako žádost o změnu (z 
pohledu PRINCE2 výjimku). / Může vést k nárůstu případů „změnového řízení“ a 
zahlcování „projektového výboru“.  

2 

33 Předávací protokol neobsahuje explicitně soupis předávaných produktů. / Hrozí 
ztráta důležité informace – týká se jak dílčích, tak závěrečného protokolu. 

1 

34 Šablona Závěrečné zprávy o projektu je zcela nestrukturovaná a v souvisejícím 
pokynu v Manuálu není do zprávy explicitně zahrnuto ani hodnocení splnění všech 
cílů (přínosů, rozsahu), ani opatření k udržitelnosti a případným následným 
„poprojektovým“ krokům. / Může vést ke ztrátě důležitých poznatků, které lze 
využít pro další projekty případně pro následné činnosti po ukončení projektu. 

1 

 
3.4. Projektové řízení v Lotus Notes 

Projektové řízení má jistou podporu v prostředí Lotus Notes, kde existuje jedna obrazovka, týkající se 
přímo projektů. Lotus Notes obsahuje aktuálně pouze "statická data" týkající se projektu a to 
způsobem jak je popsáno níže.  Software není propojen s jinými úložišti relevantních dat a tak je 
nutné data týkající se projektu často vkládat do několika aplikací. Ani jednotlivé moduly LN (pošta, 
kalendář, úkoly, kontakty; dokumenty; osobní deník; aktivity; smlouvy) nejsou dostatečně efektivně 
propojeny tak, aby umožnily minimalizovat administrativní činnosti (např. pošta, kalendář, úkoly). 
 
Postup založení a řízení projektů v prostředí LN  je realizován takto: 

1. V rámci aktivit je k subjektu město Moravská Třebová možno založit projekt 

Projekt může být založen pouze pod Aktivitou, a ta pouze pod Kontaktem. Logický řetězec je tedy 

následující: 

- Založení kontaktu v modulu Kontakty LN  

- Založení aktivity v modulu Aktivity LN 

- Založení Projektu pod aktivitou v modulu Aktivity LN 

Projekt také může být založen pod existující aktivitou a ta pod již existujícím kontaktem. 

2. Projekt je možno založit do čtyř kategorií: 

- EU-rozvojové projekty 
- Místní správa, majetek města a sociální záležitosti 
- Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí 
- Školy, památková péče, sport, kultura a ostatní 

Existují projekty, či kauzy a smlouvy, které jsou uloženy pod jinými kontakty, než je město, např. 

projekty DSO Region MTJ. 

3. Pod záložkou „proces“ je možno doplnit k projektu podprojekty 



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

 

Stránka 11 z 22 
 

 

Jakýkoliv záznam v Aktivitách zakládá osoba, která je pak uvedena v poli Zodpovědný. Ta také 

definuje rozsah osob umístěných v poli Zúčastnění. Jako minimum jsou mezi zúčastněnými u všech 

zakládaných projektů, příp. jiných procesů, vždy uváděni členové PVM. Zúčastnění mají plnou editaci. 

Osoby z pole Zúčastnění se „dědí“ do všech vytvořených dokumentů pod touto úrovní automaticky 

při generování nové položky tlačítky Vytvoř a Proces. 

4. K projektu či podprojektu jsou doplněny základní atributy, projekt je možno převést do stavu 

„řešen“ 

5. K projektu jsou prostřednictvím záložky „vytvoř“ asociovány příslušné dokumenty (korespondence, 

jednání, smlouva, etc.) 

Karta projektu obsahuje 3 záložky:  

- Základní údaje 
- Úkoly, porady a smlouvy 
- Kontakty 

Může být založena nová smlouva, přes tlačítko Vytvoř je uživatel přesměrován do modulu Smlouvy. 

Může být vygenerován nový úkol – přesměrování do modulu Úkoly, který je uložen pod touto úrovní, 

a je zobrazen v přehledu na záložce Úkoly, porady a smlouvy. Jednotlivé úkoly, porady, smlouvy 

mohou být také připojeny k projektu či podprojektu pomocí tlačítka Připojit. Používá se v případě, 

kdy nebyly vytvořeny přímo z projektu či podprojektu 

Dále obsahuje pole na výběr, zdali jde o Aktuální dokument nebo Dokument v archívu. 
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6. V rámci projektu je možno již nyní vytvářet zjednodušený harmonogram 

 

7. Projekt je řízen přes základní obrazovku projektu – po skončení projektu se projekt dostává do 

stavu „ukončen“ 

Stav projektu je sledován, a také jej lze listovat v pohledech na levé straně karty, v poli Stav – 

Připravován, Řešen, Odložen, Zrušen, Ukončen. 

V poli Hlavní dokumenty jsou základní informace o projektu pro rychlou orientaci osob uvedených v 

poli Zúčastnění. U projektů s dotací z EU je rozsah základních informací rozšířený vč. harmonogramu 

v MS Project a jeho export v PDF. 

Zjištěné příležitosti ke zlepšení: 

- neexistuje work-flow respektující reálný průběh kroků řízení daného projektu – všechny stavy 

projektu jsou ukládány na projektové kartě 

- není uplatněn systém rolí projektového řízení 
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- proces projektového řízení v Lotus Notes není zcela v souladu s procesem projektového řízení 

definovaným v Manuálu 

- chybí propojení LN na relevantní zdrojové databáze – zejména nesoucí ekonomická data 

 
 

4. Navrhovaný stav projektového řízení 
 

4.1. Cíle navrhovaného stavu projektového řízení - obecně 

Navrhované uspořádání procesů projektového řízení bude v reálně dosažitelné míře respektovat 

požadavky stanovené metodikou PRINCE 2 (struktura a kroky procesů, struktura dokumentů, rolí, 

techniky uváděné touto metodikou). 

Bude využit princip „přizpůsobení metodiky PRINCE2“ tak, aby Manuál projektového manažera 

umožnil řídit jak jednoduché interní projekty (např. zlepšování), tak rozsáhlé investiční projekty a 

vytvořené šablony dokumentů z tohoto pohledu vykazovaly patřičnou flexibilitu. Pro tento účel bude 

doplněna kategorizace projektů dle jejich náročnosti na způsob řízení. 

Je ovšem třeba zároveň uvést, že průkazná formální kontrola nad projektem se neobejde bez určité 

míry administrativy a volba prostředků pro řízení konkrétního projektu bude vždy na projektovém 

týmu, zejména VP a Garantovi.  

Aktualizovaná Směrnice projektového řízení bude navazovat na procesy projektového řízení 

vymodelované v softwaru ATTIS a bude jejich slovním popisem v rozsahu „1:1“. 

Manuál projektového manažera bude dle potřeby rozšiřovat relevantní kroky procesů projektového 

řízení o rámcový popis použitelných vhodných technik / odkaz na ně (např. LogFrame), způsob práce 

se šablonami, popis využití aplikace Lotus Notes atd. 

Procesní schémata budou zahrnovat vazby na relevantní procesy např. Monitoring realizace přínosů a 

udržování výstupů z projektu, Strategické řízení; Finanční řízení; Nakupování - veřejné zakázky; 

Správa majetku; Řízení reklamací. 

Nový koncept podpory procesů projektového řízení v software Lotus Notes bude zaměřen na využití 

stávajících zdrojů dat a na definování takového work-flow datových toků (v souladu s procesy 

vymodelovanými v softwaru ATTIS), které bude umožňovat „on-line“ přístup k důležitým informacím 

o projektu a stavu jeho realizace na základě integrace dostupných datových zdrojů s Lotus Notes a 

následně s ATTIS.  

4.2. Oblasti, které nebudou aktivitou 02 řešeny 

Aktivita 02 nebude samostatně řešit následující oblasti dotýkající se projektového řízení: 

OBLAST KDE ŘEŠENO 

kompetenční profily rolí projektové řízení v rámci aktivity Řízení lidských zdrojů 

metody motivace projektového týmu částečně bude řešeno v rámci systému hodnocení 
zaměstnanců (aktivita Řízení lidských zdrojů) 

KPI procesů projektového řízení  v kooperaci s aktivitou Procesní řízení 

projektové rozpočetnictví a účetnictví Je možné řešit v budoucnu samostatným projektem 
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detailní metodiky typu analýzy rizik Je možné řešit v budoucnu samostatným projektem 

 

4.3. Rámcové schéma uspořádání procesů řízení projektu 

Níže je uvedeno schéma procesního toku projektového řízení ve třech etapách. Toto schéma vychází 

z dosavadního pojetí procesů v Manuálu procesních postupů a v aktuálně reálné míře zohledňuje 

také schéma procesního řízení projektu a etapizace projektu metodiky PRINCE2. Jedná se o rámcové 

vymezení, které bude uzpůsobena konkrétním podmínkám řízení hlavních typů projektů na MěÚ 

Kyjov. 

1. Přípravná etapa 

 

 

 

2. Zahajovací etapa 

 

 

3. Realizační etapa 

 

 

 

 

 

4. Po skončení projektu 

 

1.  Přípravná etapa 

Proces Definice projektového záměru – rámcové vymezení: 

- Jmenování Vedoucího projektu (dále též manažer projektu ve smyslu metodiky PRINCE2) 

- Jmenování Garanta projektu (politik – starosta nebo jeden z místostarostů),  

- Definování dalších rolí v projektu 

- (Vyhodnocení předchozích zkušeností) 

- Definování uživatelů  

- Identifikace požadavků a potřeb uživatelů (popis produktu projektu) 

- Zpracování projektového záměru (tzv. Obchodní případ ve smyslu metodiky PRINCE2) 

- Zpracování plánu Zahajovací etapy (tzv. etap nastavení projektu ve smyslu metodiky 

PRINCE2) 

- Rozhodnutí o zahájení projektu 

Definice projektového záměru 

a rozhodnutí o jeho realizaci 

Monitoring realizace přínosů 

a udržování výstupů 

z projektu 

Nastavení 

projektu 

Řízení etapy Řízení realizace 

produktů 

Změnové 

řízení 

Uzavření 

projektu 

 

Řízení přechodu 

mezi etapami 

Monitoring realizace 

přínosů a udržování 

výstupů z  projektu 
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Přípravná etapa by měla mít v Lotus Notes evidovánu minimálně Projektovou kartu k řízení realizace. 

Po schválení bude projekt zaveden do systému ATTIS 

2. Zahajovací etapa 

Proces Nastavení projektu – rámcové vymezení: 

- Zpracování Registru rizik daného projektu 

- Nastavení prostředků řízení projektu (včetně výběru a přizpůsobení šablon a pravidel řízení) 

- Zpracování Plánu projektu / plánu další etapy 

- Zpracování Popisu produktů projektu vč. znaků kvality 

- Revize projektového záměru 

- (Zpracování plánu hodnocení přínosů) 

- Rozhodnutí o realizaci etapy / projektu 

Zahajovací etapa by měla mít v Lotus Notes doplněn  minimálně Registr rizik projektu. 

 

3.  Realizační etapa 

3.1. Proces Řízení etapy – rámcové vymezení: 

- Vytvoření a předání balíku práce / Detailního rozpisu prací  

- Kontrola postupu prací / Provedení operativní schůzky 

- Převzetí hotových balíků práce (případně potvrzení fakturace apod.) 

- Zpracování zprávy o stavu etapy / pro kontrolní den  

- Zaznamenání a prošetření otevřených bodů a nových rizik 

- Eskalace otevřených bodů a nových rizik 

- Iniciace změnového řízení 

- Přijímání nápravných opatření 

3.2. Proces  Změnové řízení  – rámcové vymezení: 

- Vytvoření změnového listu 

- Posouzení / schválení změny 

- Aktualizace dotčené dokumentace etapy / projektu 

- Zajištění realizace změny 

3.3. Proces Řízení realizace / dodávky produktů  – rámcové vymezení: 

- Akceptace balíku práce / Detailního rozpisu prací 

- Vytvoření týmového plánu (pokud je vhodný a není k dispozici „detailní rozpis prací“ pro 

realizaci daného produktu) 

- Realizace prací / tvorba produktů 

- Informování o průběhu prací 

- Informování o otevřených bodech a nových rizicích 

- Předání balíku práce 

3.4. Proces Řízení přechodu mezi etapami   – rámcové vymezení: 

- Přezkoumání dokumentace projektu a zpracování návrhu její aktualizace 

- Vytvoření plánu další etapy / aktualizace plánu projektu 

- Vytvoření závěrečné zprávy o etapě / monitorovací zprávy pro projekty EU 

- Závěrečné jednání o etapě / pokračování projektu 

3.5. Proces Uzavření projektu   – rámcové vymezení: 
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- Zpracování podkladů pro předání výstupů projektu  

- Předání výstupů projektu 

- Vypořádání nedodělků a vad 

- Konečné vyúčtování 

- Aktualizace plánu projektu a plánu hodnocení přínosů 

- Zpracování závěrečné zprávy z projektu 

- Zpracování doporučení dalších opatření po ukončení projektu 

- Schválení ukončení projektu 

- Předání dokumentace projektu do archivu (nebo jen vazba na proces archivace dokumentů) 

- Distribuce závěrečné zprávy a (následných opatření (vč. předání plánu hodnocení přínosů 

k dalšímu monitoringu)) 

Realizační etapa by měla mít v Lotus Notes evidovány minimálně tyto dva výstupy:  

- Projektová karta k sestavení závěrečné správy a předání do provozu 

- (Controllingový výkaz) 

V rámci realizační etapy bude existovat propojení na systém ATTIS.  

4. Po skončení projektu 

Bude nastaven i poprojektový proces Monitoring realizace přínosů a udržování výstupů z projektu, 

který bude použit obecně pro všechny projekty a specificky pro monitoring udržitelnosti dle manuálů 

projektů kofinancovaných z EU. 

 

4.4. Opatření v nastavení procesů řízení projektu 
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Č. Nedostatek Opatření Promítnutí opatření 1 Priorita 

Proces; 
Směrnice 

Manuál Lotus 
Notes 

1 Není stanovena role „garant 
projektu“.  

Definovat roli garanta projektu na úrovni zákazníka projektu a ve shodě s PRINCE2 x o o 1 

2 Není stanovena role „uživatel 
výstupů projektu“.  

Definovat roli uživatel výstupů projektu s hlavní odpovědností za definování 
požadavků na kvalitu výstupů z projektu a akceptační kritéria pro tyto výstupy. 

x o o 1 

3 Není definován „projektový výbor“. Definovat projektový výbor, jeho základní strukturu a jeho úlohy ve shodě 
s PRINCE2. 

x o o 1 

4 Není stanovena role „projektový 
dohled“. 

Definovat roli projektový dohled ve shodě s PRINCE2 s hlavní odpovědností za 
kontrolu dodržování stanovených postupů na projektu, která bude nezávislá na 
vedoucím projektu a jeho týmu. 

x o o 3 

5 Není stanovena role „týmový 
manažer“. 

Definovat roli týmový manažer a uplatnit ji v případě, že je vhodné, aby tým 
podřízený vedoucímu projektu byl rozčleněn na týmy. 

x o o 3 

6 Mezi vstupy chybí informace o 
zkušenostech z obdobných projektů. 

Zařadit mezi vstupy do procesu Zahájení projektu zdroj Závěrečných zpráv o 
projektu, případně vytvořit znalostní databázi shrnující poznatky získané na 
projektech a sloužící jako uvedený vstup. 

x x  1 

7 Nejsou odděleny procesy „Zahájení 
projektu“ a „Nastavení projektu“.  

V procesu Zahájení projektu zařadit krok rozhodnutí, zda je projekt vhodný 
z pohledu vyvážení nákladů/přínosů/rizik, proveditelný (bude umět poskytnout 
požadované výstupy) a zda výstupy mohou poskytnout požadované přínosy. Do 
procesu Nastavení projektu zahrnout krok rozhodnutí o realizaci projektu.  

x x  1 

8 Formulář „Definice projektu“ 
neodpovídá struktuře dokumentace 
„charty projektu“. 

Vytvořit formulář odpovídající pojetí „charty projektu“, který bude sloužit pro 
rozhodnutí o zahájení projektu. Zahrnout do něj relevantní prvky „charty“ (jako 
varianty řešení; nevyhnutelné negativní dopady; "návratnost investice“; požadavky 
na kvalitu hlavních výstupů příslušná akceptační kritéria). 

o x o 1 

9 Pro žádný z typů projektů nejsou 
explicitně stanovovány tolerance pro 
cíle kvalita (produktů projektu) a 
přínosy projektu, případně rizika.  

Zavést možnost definovat tolerance na všechny aspekty projektu (náklady, čas, 
případně rozsah, přínosy, kvalita a míra rizika) a to pro všechny typy projektů. 
 

o x o 3 

10 Není stanovena žádná „strategie 
řízení rizik“ na daném projektu. 

Definovat základní postupy pro stanovení, vyhodnocení (včetně významnosti) a 
plánování řízení rizik a hranice akceptovatelnosti. 
Vytvořit případně typový registr rizik na projektech. 

o x  2 

11 V Manuálu chybí způsob stanovování 
priorit „otevřených bodů“.  

Stanovit kategorie významnosti „otevřených bodů“ a jejich uplatnění v rámci 
rozhodování o jejich řešení. 

o x  3 

                                                           
1 x označuje zdrojový dokument; o dokument, do něhož se zdrojová informace promítne 
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Č. Nedostatek Opatření Promítnutí opatření 1 Priorita 

Proces; 
Směrnice 

Manuál Lotus 
Notes 

12 Není jasně stanoven rozsah aplikace 
pravidel pro označování verzí všech 
dokumentů projektu a jejich stavu a 
pravidla pro jejich uchovávání.  

Nastavit pravidla pro řízení konfigurace všech dokumentů používaných / 
vytvářených v rámci projektu a zahrnout do nich pravidla pro verze a stavy (návrh, 
připomínkovaný návrh, schválený dokument). 
Definovat pravidla (tabulkově) pro ukládání dokumentů projektu. 

 x o 1 

13 Pravidla pro řízení konfigurace 
produktů projektu se omezují jen na 
dokumenty vytvářené v průběhu 
projektu.  

Definovat základní „strategii pro řízení konfigurace“ ve shodě s PRINCE2 (např. 
definování stupně dokončení produktů, pravidla pro bezpečné uchovávání 
produktů atd.) tak, aby ji bylo možné využívat na konkrétních projektech. 

 x  3 

14 Není stanovena žádná „strategie 
zajištění kvality“. 

Ve shodě s PRINCE2 stanovit standardní postupy (včetně odpovědnosti rolí) pro 
stanovení požadavků na kvalitu produktů projektu, posouzení jejich kvality v rámci 
jejich předávání a způsob schvalování dokončených produktů a také definování 
prostředků pro zaznamenání výsledků posuzování a schvalování kvality tak, aby je 
bylo možné využívat na konkrétních projektech. Případně zahrnout i nástroje typu 
audity použitelné u obzvláště významných projektů. 

o x  1 

15 Pro řízení projektů není využívána 
komplexní „strategie řízení 
komunikace“. 

Ve shodě s PRINCE2 stanovit základní „strategii řízení komunikace“, která by 
zahrnovala postupy identifikace všech stran zainteresovaných na projektu (tedy i 
stojících mimo tým), jejich informačních potřeb a definovala typy informací, které 
jim budou sdělovány, způsob a četnost jejich distribuce tak, aby tuto strategii bylo 
možné využívat na konkrétních projektech. 

o x  3 

16 Nastavení pravidel komunikace 
v Manuálu zahrnuje „obecnou“ 
komunikaci napřímo od PVM k 
Dodavateli a od členů týmu k VP 
dodavatele (a naopak).  

S využitím „strategie řízení komunikace“ nastavit na každém projektu komunikační 
toky tak, aby nenarušily jednoznačnost řízení v rámci projektového týmu a zajistily 
přitom účinnou a efektivní komunikaci na projektu. 

o x  3 

17 Plán projektu nedefinuje 
jednoznačně žádné „manažerské 
etapy“  

Ve shodě s PRINCE2 v rámci stanovení plánu (harmonogramu) projektu jasně 
definovat milníky uzavírající manažerské etapy, v nichž bude mj. přezkoumána 
aktuální vhodnost a proveditelnost projektu a dosažitelnost jeho přínosů a 
stanoven další postup na projektu. 

x o o 2 

18 Plánování se formálně zřetelně 
neodvíjí od požadovaných produktů 
projektu 

Vytvářet plán projektu / etapy na základě definování všech produktů vytvářených 
v dané etapě, jejich jednoznačného popisu, jasně definované kvality a teprve poté 
stanovit odhad nákladů a času potřebného na realizaci produktů. Tyto popisy 
budou přílohou daného plánu. 

 x  2 

19 Součástí zahájení plánování není Definovat základní šablony (MS Project, Excel apod.) zpracování projektového x o  2 
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Č. Nedostatek Opatření Promítnutí opatření 1 Priorita 

Proces; 
Směrnice 

Manuál Lotus 
Notes 

definování požadavku na formální 
podobu a míru detailu plánu 
s ohledem na charakter projektu.  

plánu podle typu / charakteru projektu. 

20 Manuál neřeší účinné počáteční 
nastavení prostředků řízení 
s ohledem na charakter projektu.  

Zařadit do procesu Nastavení projektu krok určení prostředků řízení projektu 
z šablon těchto prostředků (záznamových formulářů, databází, frekvence schůzek 
a kontrolních dnů, formu reportingu směrem k projektovému výboru apod.) pro 
jednotlivé typy projektů s tím, že vedoucí projektu je může dále upravit dle potřeb 
a předložit ke schválení projektovému výboru.   

x o o 1 

21 Není stanovena povinnost 
přezkoumávat platnost obsahu 
„Definice projektu“ na konci 
manažerských etap případně při 
výskytu odchylek.  

Ve shodě s PRINCE2 zařadit do procesů Nastavení projektu a Řízení přechodu mezi 
etapami přezkoumávání platnosti obsahu „projektového záměru“ (v terminologii 
PRINCE2 „obchodní případ“). 

x   3 

22 Není vytvořen plán revize přínosů.  Ve shodě s PRINCE2 zařadit do procesu Nastavení projektu tvorbu Plánu revize 
přínosů a na konci etap a celého projektu zařadit jeho přezkoumávání. Zařadit 
tento plán jako výstup z projektu dále uplatňovaný v rámci procesu Monitoring 
realizace přínosů a udržování výstupů z projektu. 

x o  2 

23 Zadávání práce nevyužívá explicitně 
produktově definovaného zadání. 

Ve shodě s PRINCE2 aplikovat při zadávání práce princip „orientace na produkt“, tj 

zajistit, aby byly jasně definovány popisy vytvářených produktů včetně znaků 

kvality produktů a způsobu odsouhlasení přijatelnosti předávaných produktů. 

x o  2 

24 Způsob komunikace mezi VP a 
týmem (případně týmovými 
manažery) o stavu plnění úkolů 
(„balíku práce“) není upřesněn 
s ohledem na charakter projektu.  

Definovat možnosti komunikace mezi vedoucím projektu a týmem (případně 
týmovými manažery) o stavu plnění úkolů tak, aby v rámci volby nástrojů řízení 
daného projektu bylo možné vybrat efektivní způsob komunikace. 

 x  3 

25 K zaznamenání „otevřených bodů“ 
slouží jen Zápisy z operativní schůzky 
a není jasně definováno, jak je 
zajištěno udržení kontroly nad jejich 
vypořádáním. 

Definovat možnosti zaznamenání „otevřených bodů“ tak, aby v rámci volby 
nástrojů řízení daného projektu bylo možné vybrat efektivní způsob kontroly nad 
řešením otevřeného bodu včetně vedení záznamu o jeho vypořádání. 

o x  1 

26 Měsíčně vyhotovovaná Zpráva o 
postupu projektu nemá plně 

Ve shodě s PRINCE2 definovat šablonu/šablony Zprávy o postupu projektu (stav 
řízení rizik, získané poznatky, stav plnění všech cílů; stav realizace produktů apod.) 

x o o 1 
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Č. Nedostatek Opatření Promítnutí opatření 1 Priorita 

Proces; 
Směrnice 

Manuál Lotus 
Notes 

adekvátní šablonu. tak, aby v rámci volby nástrojů řízení daného projektu bylo možné vybrat efektivní 
formu a nastavit i vhodný interval reportování. 

27 Manuál neuvádí žádné pokyny pro 
průběžné přezkoumávání rizik na 
projektu a aktualizaci jejich přehledu 
(registru rizik).  

Ve shodě s PRINCE2 zařadit do procesů Nastavení projektu, Řízení etapy a Řízení 
přechodu mezi etapami přezkoumávání rizik na projektu a aktualizaci jejich 
přehledu. 

x o o 3 

28 Manuál neuvádí žádné pokyny pro 
počáteční stanovení nákladů 
projektu, ani se nezabývá sledováním 
nákladů.  

Ve shodě s PRINCE2 zařadit do procesů projektového řízení kroky stanovení 
nákladů projektu a sledování čerpání nákladů.  

x o o 1 

29 Změnový protokol neuvádí ve své 
struktuře všechny relevantní údaje. 
Zároveň není jasně definováno, 
schválení jakých změn delegoval 
PVM na VP. 

Ve shodě s PRINCE2 definovat šablonu/šablony Změnového protokolu (důvod 
změny, její priorita, případná rizika spojená s její realizací, vliv na cíle projektu) tak, 
aby v rámci volby nástrojů řízení daného projektu bylo možné vybrat efektivní 
formu. 
Na začátku každého projektu jasně definovat rozsah pravomocí v oblasti 
schvalování změn (deleguje výbor na vedoucího projektu). 

x o o 1 

30 Protože nejsou použity tolerance, je 
formálně nutné řešit vše jako žádost 
o změnu (z pohledu PRINCE2 
výjimku).  

Ve shodě s PRINCE2 definovat šablonu/šablony „Zprávy o výjimce“ a v procesech 
řízení změn definovat její uplatnění. 

x o  2 

33 Předávací protokol neobsahuje 
explicitně soupis předávaných 
produktů.  

Doplnit strukturu šablony předávacího protokolu – týká se jak dílčích, tak 
závěrečného protokolu. 

x   1 

34 Šablona Závěrečné zprávy o projektu 
je zcela nestrukturovaná a její popis 
nezahrnuje všechny relevantní údaje. 

Ve shodě s PRINCE2 definovat šablonu/šablony Závěrečné zprávy o projektu 
(hodnocení splnění všech cílů, opatření k udržitelnosti a případným následným 
„poprojektovým“ krokům apod.) tak, aby v rámci volby nástrojů řízení daného 
projektu bylo možné vybrat efektivní formu. 

x o  1 
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5. Postup zlepšování projektového řízení v rámci projektu 
 

5.1. Nastavení procesů Řízení portfolia projektů a Řízení projektu 

Prvním krokem bude rozpracování výše navrženého procesního schéma do work-flow jednotlivých 

procesů (a případně i jednotlivých variant/scénářů procesů dle typu/charakteru projektů) v software 

ATTIS.  Modely procesů budou zahrnovat i vazby na relevantní procesy MěÚ (např. nakupování – 

veřejné zakázky). 

Procesní scénáře by se měly odvíjet od typu projektu určeného kombinací aspektů, jako jsou vnější 

nároky na způsob jeho řízení (projekty kofinancované z EU), jeho rozsahu, komplexnosti, délky trvání, 

významnosti a míry rizikovosti. V rámci modelování procesů v software ATTIS bude definováno i 

zadání pro inovovanou softwarovou podporu řízení projektů prostřednictvím Lotus Notes (viz 

následující kapitola 5.2).  

5.2. Stanovení témat pilotních projektů  

V rámci této činnosti dojde k stanovení témat pilotních projektů pro řízení v systému Lotus Notes. 

Pilotní projekty budou uchopeny typově a scénáře jejich realizace budou implementovány v Lotus 

Notes. Pro pilotní projekty budou definovány datové zdroje (např. pro měsíční přehled na projektu 

proplacených faktur) a relevantní datová propojení a budou případně vytvořeny další moduly 

podporující řízení plánu (harmonogramu) projektu atd. Bude rovněž implementováno datové 

propojení mezi Lotus Notes a ATTIS.  

5.3. Manuál vedoucího projektu 

Po otestování funkcionality na pilotních projektech bude sestaven manuál vedoucího projektu, který 

mu umožní zvolit vhodné nástroje pro řízení projektů ve variantách dle typu / charakteru projektu. 

V manuálu budou definovány vazby mezi obrazovkami v Lotus Notes a formuláři mimo Lotus Notes. 

Manuál bude fakticky doplněním odsouhlasených procesního modelu řízení projektu. 

5.4. Vnitřní směrnice Projektové řízení 

Po dokončení modelování procesů projektového řízení bude navržena a schválena nová směrnice 

projektového řízení. Tato směrnice bude „materializovanou podobou“ odsouhlaseného procesního 

modelu řízení projektu. 

5.5. Seznámení zaměstnanců MÚ se systémem projektového řízení 

Vybraní zaměstnanci (především z odboru rozvoje města) budou seznámeni se systémem 

projektového řízení. Jejich případné připomínky budou po posouzení týmem aktivity 02 zapracovány 

do návrhu manuálu vedoucího projektu a případně do procesů Řízení portfolia projektů a Řízení 

projektu a následně při přípravě směrnice Projektové řízení. 

5.6. Harmonizace souběžně běžících projektů 

Metodika harmonizace souběžně běžících projektů bude doplňovat proces Řízení portfolia projektů o 

zásady použitelné zejména při určování priorit projektů, sestavování programů projektů, plánování 

zdrojů pro portfolio projektů a řešení konfliktu zdrojů. Bude částečně odzkoušena v rámci 

implementace pilotních projektů s využitím softwaru Focal Point. 
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5.7. Evaluace  - vyladění vnitřních dokumentů a pravidel v oblasti 
projektového řízení 

Před zpracováním směrnice budou všechny dosavadní výstupy včetně procesních modelů a navržené 

dokumenty pro řízení projektů (formuláře, šablony apod.) posouzeny z hlediska praktičnosti a 

vzájemné konzistence. Evaluované dokumenty pro řízení projektů budou přílohou předkládané 

směrnice.  

5.8. Vzdělávání projektového řízení 

Proběhne školení zaměstnanců úřadu ve správné aplikaci nové směrnice a manuálu vedoucího 

projektu v projektovém řízení. Důraz bude kladen na využití softwarové podpory pro řízení projektů a 

na využití vytvořené dokumentace pro projektové řízení různých typů projektů včetně řízení malých 

projektů zlepšení. 

6. Úprava harmonogramu aktivity A02 
 

Na základě analýzy je níže navržena úprava sledu dílčích aktivit projektu tak, aby bylo možno 

implementovat výše navržený proces v Lotus Notes, sestavit odpovídající manuál, zaučit 

zaměstnance a schválit směrnici. Konkrétní harmonogram je samostatným dokumentem, který bude 

dle potřeby dále aktualizován. 

Níže je v tabulce uveden návrh nového uspořádání jednotlivých činností aktivity č. 2 

Harmonogram projektového řízení   

Vstupní analýza   

Nastavení procesů Řízení portfolia projektů a Řízení projektu   

Vytvoření Manuálu vedoucího projektu MÚ   

Zpracování a schválení vnitřní směrnice Projektové řízení v 

rámci MÚ 
  

Harmonizace souběžně běžících projektů   

Stanovení témat pilotních projektů na MÚ a vlastní realizace 

projektu 
  

Seznámení zaměstnanců MÚ se systémem projektového řízení 

v rozsahu 4 dnů 
  

Evaluace - vyladění vnitřních dokumentů a pravidel v oblasti 

projektového řízení 
  

Vzdělávání projektové řízení v rozsahu 5 dnů   

 


