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1. Úvod 
 

Tento dokument byl zpracován pro město Moravská Třebová na základě smlouvy z 23. 10. 2013. Jeho 
hlavním cílem byla realizace vstupní analýzy Městského úřadu v Moravské Třebové jako základu pro 
implementaci projektu „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“. 

Podkladem pro tento dokument byly výstupy z diagnostického workshopu a dále ze šetření, která byla 
vedena s tajemníkem úřadu, všemi vedoucími odborů a s dalšími zaměstnanci úřadu. Dokument dále 
vychází ze zadávací dokumentace pro projekt „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská 
Třebová“, z metodik firem ATTN Consulting s.r.o. a  A-21, spol. s r.o., a dále pak z Organizačního řádu 
města Moravská Třebová.    
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2. Vstupní analýza úřadu 
 

Vstupní analýza zahrnovala následující realizovaná šetření: 

 10x schůzka s vedoucími odborů: zjišťování realizovaných činností jednotlivých odborů 
 1x schůzka s oddělením IT: zjišťování stavu IT infrastruktury 
 1x schůzka s OVV a OKST: zjišťování stavu dokumentace (interní předpisy) 
 2-denní workshop: diagnostika úřadu 
 Schůzky s dodavateli IT aplikací 
 Schůzky se subdodavatelem 

Výstupy z jednotlivých šetření byly podkladem pro zpracování dílčích analýz jednotlivých aktivit 
uvedených dále v tomto dokumentu. 

V rámci vstupní analýzy jsme se zaměřili na hodnocení úřadu zejména v těchto oblastech: 

 poskytované služby (agendy) tajemníka a jednotlivých odborů úřadu 
 navázané procesy 
 organizační zabezpečení  
 interní dokumentace (předpisy) 
 ICT podpora 

Vstupní analýza byla zaměřena na klíčové aktivity: 

 projektové řízení 
 procesní řízení 
 řízení lidských zdrojů 
 finanční řízení 
 vzdělávání 

Na každé aktivitě byly analyzovány především tyto parametry: 

 Procesy  
 Role  
 Dokumentace 
 Prvky kvality – kompatibilita s normami ISO 
 Způsob řízení 
 KPI 
 Informační podpora 
 Datová integrita 
 Rozhraní a vazby na další aktivity 

Základním cílem vstupní analýzy bylo: 

 Zhodnotit a popsat stávající stav aktivit projektu 
 Navrhnout prvotní dílčí kroky, které budou dále rozpracované v druhé fázi projektu 
 Upřesnit výstupy jednotlivých aktivit projektu 
 Upřesnit harmonogram 

Vstupní analýza bude dále podrobněji rozpracována v druhé fázi projektu, kdy u každé aktivity bude 
realizována vždy její dílčí analýza, která zároveň bude zohledňovat již rozpracovanost předchozích 
aktivit. 
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Vstupní analýza byla formou šetření na jednotlivých odborech zaměřena na základní identifikaci 
poskytovaných služeb, popsání služeb, detekování příslušných procesů a rozčlenění těchto procesů do 
základních procesních oblastí (hlavní procesy, řídící procesy, podpůrné procesy, procesy změny a 
projektového řízení). Podrobná analýza procesů bude prováděna v dalších fázích projektu, ve 
spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů. Procesy budou tak upřesněny a dále rozděleny s ohledem 
na výkon státní správy a samosprávy. V analýze v dalších fázích projektu doporučujeme zvážit, zda 
struktura agend, dána registrem práv a povinností by neměla být provázána, případně identická 
s procesní strukturou procesů státní správy v procesním modelu. 

Cílem analýzy bylo získat potřebné informace tak, aby bylo možné identifikovat na každém odboru 
k popisu a optimalizaci jeden až několik procesů jako vhodné kandidáty. Řídící výbor na základě výstupů 
podrobných analýz v dalších částech projektu následně vybere procesy k modelování, jejich 
komplexnímu zdokumentování, vytvoření příslušných KPI, spuštění měření a případně jejich 
optimalizaci. 

Východiskem pro analýzu a další fáze projektu byl referenční model úřadu, který je dostupný v systému 
ATTIS. Na základě výstupů z šetření byly procesy vztažené k agendám porovnávány s procesy 
obsaženými v referenčním modelu úřadu v systému ATTIS. Porovnání nám určilo rozdílový stav, který 
bude v další části projektu zapracovaný do finálního integrovaného modelu řízení MÚ Moravská 
Třebová v aplikaci ATTIS  

V analýze jsme se zaměřili na identifikaci průřezových procesů, které probíhají napříč odbory (např. 
proces projektového řízení). U průřezových procesů lze obecně najít řadu slabých míst. Tyto jsou dány 
prvotně legislativou, dále pak vymezením organizační struktury, nedostatečně kvalitní informační 
podporou (různá data a aplikace pro stejné objekty a navazující činnosti) a často protichůdnými 
požadavky z různých úrovní řízení. Průřezové procesy jsou vhodnými kandidáty pro podrobný popis a 
optimalizaci. 

S ohledem na technologickou úroveň jsme se ve vstupní analýze zaměřili také na možnost procesy 
automatizovat. V rámci projektu se počítá s dílčí automatizací jednoho až několika vybraných procesů 
s automatickým sběrem dat do metrik (KPIs) spravovaných v softwarovém nástroji ATTIS a jejich 
navázání do integrovaného modelu řízení úřadu. Daný proces bude v systému ATTIS provázaný 
s konkrétní metrikou a bude tak možné sledovat plnění navázané metriky přímo z procesního modelu. 

 
Základním výstupem analýzy je na základě kvalifikovaného odhadu označení procesů: 

 Průřezové (P) 
 Vhodné pro optimalizaci (O) 
 Identifikované pro možnost automatizace (A) 

V průběhu jednotlivých šetření byly sbírány další popisné informace, které jsou dále metodicky 
popsány v kapitole procesního řízení. 

Na základě podrobnější vstupní analýzy budou označeny procesy, které dodavatel doporučí 
k podrobnějšímu modelování, optimalizaci a následné automatizaci. Dodavatel rovněž doporučí 
informační systémy k integraci. V případě takových doporučení bude vždy návrh obsahovat minimálně 
kvalifikovaný odhad časové a finanční náročnosti navrženého řešení. Řídící výbor rozhodne, která 
doporučení se budou realizovat a kdy. 

V průběhu modelování procesů budou s vlastníky procesů definovány procesní KPIs, které se stanou 
základem souhrnného reportingu, tj. reportování měřených hodnot. Dále budou definovány 
odpovědnosti pro jednotlivé činnosti, které budou podkladem pro tvorbu pracovních náplní 
jednotlivých pracovních pozic. 
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Cílový integrovaný model řízení úřadu bude základem pro další aktivity – finanční řízení a řízení lidských 
zdrojů, které budou realizovány v další části projektu. 

Aktivita finančního řízení bude vycházet z procesů integrovaného modelu řízení úřadu vztažených 
k této oblasti a bude definovat finanční KPIs, které budou provázány se strategickými ukazateli úřadu. 
Finanční KPIs budou zahrnuty do souhrnného reportingu. 

Aktivita řízení lidských zdrojů bude vycházet z procesů integrovaného modelu řízení úřadu a pro 
nastavení systému hodnocení zaměstnanců využije již existující systém KPIs pro tvorbu výkonnostních 
modelů. Model a pracovní náplně budou základem pro tvorbu kompetenčních modelů, které budou 
dále využity pro hodnocení zaměstnanců na základě kompetencí. 

Aktivitu vzdělávání v analýze rozdělíme na jednotlivé školící kurzy a přiřadíme je k jednotlivým 
aktivitám – projektové řízení, procesní řízení, finanční řízení, řízení lidských zdrojů. Aktivita podpoří 
doplnění znalostí dotčených zaměstnanců. 

V další části dokumentu jsou popsány analýzy jednotlivých aktivit projektu. 

 
Diagnostický workshop úřadu 

V rámci vstupní analýzy byl také zorganizován diagnostický workshop úřadu.  

Účelem diagnostického workshopu bylo společnými silami celého realizačního týmu zhodnotit situaci 
úřadu, pojmenovat výzvy a problémy a stanovit rámcový postup a nástroje pro jejich řešení.  

Diagnostický workshop byl veden s využitím rámce metodiky Management by Competencies® (MbC). 
V úvodu byli všichni účastníci požádáni, aby formou brainwritingu vytvořili seznam problémů k řešení 
a námětů pro zlepšení chodu úřadu. Následně byli lektory seznámeni s dvěma základními koncepty 
metodiky MbC – pyramidou vitality a pyramidou lidských zdrojů. Koncept obou pyramid pomohl 
v závěru uspořádat problémy a náměty dle vztahu příčina – následek a určit základní přístup k jejich 
řešení.   

Základní využité koncepty MbC 

Pyramida vitality 

Pyramida vitality definuje tzv. vitální znaky organizace – užitečnost, efektivitu, stabilitu a dynamiku. 
Současně ukazuje, které prvky řízení organizace je třeba vybudovat, aby organizace jako celek svoji 
vitalitu zvyšovala. 
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Pyramida lidských zdrojů 

Druhým konceptem využitým v rámci diagnostického workshopu je pyramida lidských zdrojů. 
Definuje efektivní postup práce s lidmi a jejich zdroji – postoji, schopnostmi a vlastnostmi.   
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Přiřazení problémů a námětů k pyramidě vitality 

Užitečnost 

 chybí systém motivace zaměstnanců 
 přežitý způsob hodnocení zaměstnanců 
 efektivnější využívání SW 
 zdravotní problémy 
 chybí bezbariérovost 
 dublování ukládání dat 
 dublování aplikací 
 možnost odměňování zaměstnanců 
 nastavení spravedlivého hodnocení zaměstnanců 
 efektivní využití majetku města 
 inovace ANO – ale jsme příliš pionýrští 
 nevyhovující SW – personalistika 
 proč začínáme hledáním negativ? A – obecně mi to nejde, vnímám jako prostor pro zlepšení 
 dokážeme přesvědčit (1. sebe, 2. všechny) o přínosu projektu? 
 mám svou práci ráda, takovéto projekty mně radost z práce odebírají 

 

Efektivita 

 informace o práci odborů 
 vztahy úředníků (státní správa X samospráva) 
 neznalost práce kolegů (státní správa X samospráva) 
 špatná komunikace s organizacemi typu (DDM, Agility, KČT, ….) 
 neefektivní porady 
 součinnost mezi odbory 
 komunikace mezi odbory 
 občas vázne komunikace mezi jednotlivými odbory v rámci MÚ 
 vytrácí se osobní (ne elektronická) komunikace mezi zaměstnanci, při komunikaci přes IS 

nedostatek osobního kontaktu 
 vztahy mezi zaměstnanci 
 zastupitelnost 
 právní pomoc (státní správa, výklady) 
 topení 
 programové vedení OŽP (agendy, VITA software) 
 přímá vazba uživatel X IS (chybí definice rolí) 
 IT -> ICT 
 velké množství různých informačních systémů 
 zastaralá tiskárna (pomalá, časté opravy) 
 důsledné dodržování pravidel projektového řízení 
 kvalita výběrových řízení 
 odpadové hospodaření města – komunikace, plnění POH 
 chybí kompetence u některých procesů 
 E-Spis 
 překrývání (kompetencí) v Organizačním řádu => nejasná odpovědnost 
 výměna zaměstnance (odchod do důchodu) => problém s novým 
 velké vytížení zaměstnanců 
 roztříštěnost pro řízení projektů (dublování dat, aplikací) 
 příliš mnoho SW 
 možnost odměňování zaměstnanců 
 nastavení spravedlivého hodnocení zaměstnanců 
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Stabilita 

 časté změny shora 
 zkostnatělý systém odměňování 
 problém zhodnotit priority (=> hektičnost) 
 „umřeme“ na papírování 
 špatný úklid 
 spol., SKÚ 
 malý počet zaměstnanců, kteří umí a zároveň chtějí zavádět inovace => přetížení a očekávání 

stále nadprůměrných výkonů v dalších oblastech 
 způsob hodnocení práce podřízených 
 nechuť zaměstnanců ke změnám (trvám na svém vyzkoušeném postupu) 

Dynamika 

 legislativa VŘ 
 změna vedení po volbách => změna strategie 
 nekvalitní projekty 
 stále otevřený vchod radnice 
 špatná legislativa 
 častá změna legislativy 
 nízká úroveň odměňování (legislativa) 
 pomalá obměna výpočetní techniky (koncové stanice) 
 nedostatek finančních prostředků 
 špatný systém veřejné správy (neslučitelnost státní správy a samosprávy – má být oddělená) 
 způsob financování provozu úřadu s dopadem na odbory (přerozdělování) 
 ad-hoc rozhodování o realizaci projektů (bez vazeb) 
 vyrovnanost v odměňování měst ORP – jsou velké rozdíly 

Přiřazení problémů a námětů k pyramidě lidských zdrojů 

Integrace 

Spolupráce 

 soudržnost zaměstnanců - kolegů 

Habilitace 

Motivace 

 chybí motivace zaměstnanců 
 (ojediněle) přístup k práci „hlavně neudělat chybu“ => neaktivní, nečinný 
 součinnost mezi kolegy 

Orientace 

 řízení příspěvkových organizací 
 kompetenční hranice, rada města versus vedení 

Definice 

 řízení příspěvkových organizací 
 kompetenční hranice, rada města versus vedení 
 pravidla spolupráce s externími spolupracovníky 
 nejasné zadání úkolů, obecně 
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Hlavní doporučení z diagnostického workshopu 

Z diagnostického workshopu vyplývají následující oblasti, na které se bude vhodné v projektu dále 
zaměřit: 

 vztahy a komunikace mezi odbory 
 vztahy mezi samosprávou a státní správou 
 nevhodný systém hodnocení a motivace zaměstnanců 
 změny legislativy 

V první fázi aktivity procesního řízení proto navrhujeme se zaměřit na průřezové procesy, které 
prochází více odbory a zejména zahrnují státní správu a samosprávu, tyto procesy popsat a navrhnout 
jejich optimalizaci a případnou automatizaci. Dále navrhujeme nastavit opatření pro zlepšení 
spolupráce a komunikace mezi odbory – vhodné formy komunikace a komunikačních prostředků, 
použití nástrojů pro spolupráci a zlepšení informovanosti o práci jednotlivých odborů. 

Systém hodnocení bude součástí aktivity řízení lidských zdrojů. 

Změny legislativy lze zefektivnit identifikací a optimalizací procesů, které tyto změny aplikují do praxe, 
a také procesů, upravujících vztahy s institucemi poskytujícími metodické výklady legislativy. 

 

2.1. Projektové řízení 
 

2.1.1. Stávající způsob projektového řízení a jeho dokumentace 
 
Projektové řízení je realizováno především na Odboru rozvoje města v součinnosti s dalšími odbory. 
Proces projektového řízení včetně návazných procesů je dokumentován v kapitole 4.8, ve které jsou 
zachyceny procesy a služby Odboru rozvoje města. 
 
Pro řízení projektů existuje jako základní specifický vnitřní předpis Směrnice pro řízení projektů z 1. 5. 
2009, která je v současné době aktualizována. Aktualizovaná směrnice (Vnitřní předpis č. 1/2013 – 
Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová) bude platit k 1. 1. 2014. V textu směrnice jsou 
nově upraveny projektové postupy, pravidla řízení projektů a klíčové dokumenty projektového řízení 
na úřadě, v kterých došlo k jistým zjednodušením. 
 
Jedná se o tyto dokumenty: 
 

 Manuál projektových postupů 

 Definice projektu 

 Jmenovací dekret 

 Prezenční listina 

 Zápis z jednání 

 Předávací protokol 

 Změnový protokol 

 Závěrečná zpráva o projektu 
 
Směrnice především ustavuje Manuál projektových postupů, jako základ projektového řízení na úřadě. 
Manuál projektových postupů v nové verzi definuje subjekty projektového řízení, jejich práva a 
povinnosti, formalizuje a sjednocuje dokumenty užívané pro řízení projektů. Dále manuál upravuje 
postupy projektového řízení, přičemž vymezuje tři základní kroky projektového řízení: zahájení 
projektu, řízení projektu a uzavření projektu. 
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V definici projektových postupů postrádáme především procesní schéma projektu, vazby projektového 
řízení na další odbory při rozdělení projektů do kategorií, vazby projektu na finanční odbor (viz dále), 
zakotvení přípravných prací na projektu, šablony pro jednoduché interní projekty a pro zlepšovací 
projekty, provázání projektů se softwarovou podporou. 
 
Projektového řízení se dále týkají tyto vnitřní předpisy: 
 

 Vnitřní předpis č. 4/2011 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu + dodatek č. 1 + úplné 
znění + dodatek č. 2 + úplné znění + dodatek č. 3 + dodatek č. 4 + úplné znění 

 Vnitřní předpis č. 2/2013 – Organizační řád městského úřadu Moravská Třebová 
 

2.1.2. Proces řízení portfolia projektů a projektu ve vazbě na ICT zadavatele 
 
Aktuálně je řízení projektů podporováno systémem IBM Lotus Notes Domino, který zachycuje 
informace, jež jsou v projektovém řízení využívány: 
 

- aktivity s vazbou na odpovědné osoby, 
- projektové atributy: základní údaje, úkoly, porady a smlouvy a kontakty, stavy projektu: 

připravován, řešen, odložen, zrušen, ukončen. 
 
Problémem stávajícího softwarového řešení je relativně volná definice projektu s nemožností 
projektového řízení, neexistence workflow a neexistence vazby na finanční parametry projektu – 
nemožnost určení jednoho ze základních měřítek v projektu – udržení plánovaných projektových 
nákladů. 
 
Z těchto důvodů doporučujeme v další realizační části aktivity projektového řízení zvážit možnost 
doplnění softwarového vybavení, které umožní projekty efektivně plánovat a řídit. Z hlediska 
stávajícího softwarového vybavení Lotus Notes doporučujeme řešení právě na této platformě, která 
podporuje implementaci workflow projektů a využije stávající informace o atributech projektů, které 
jsou v této aplikaci uloženy. 
 

2.1.3. Propojení procesního a projektového řízení 
 
Na MÚ Moravská Třebová dosud nebyl zaveden systém procesního řízení, proto neexistují vazby mezi 
procesním a projektovým řízením. Do budoucna doporučujeme propojení mezi procesním modelem a 
projektovým řízením prostřednictvím SW nástroje ESB, především k reportování metrik. 
 
Dále doporučujeme využít software ATTIS k řízení projektových zdrojů, především lidských zdrojů - 
jejich cílů a časových kapacit. 
 
Detailnější systémové a datové propojení mezi Lotus Notes a ATTIS bude výstupem podrobné analýzy 
projektového řízení v druhé etapě projektu. 
 
V rámci projektového řízení nejsou specifikovány žádné explicitní metriky, které jsou pravidelně 
monitorovány. Samozřejmě v realitě metriky sledovány jsou a na požádání jsou reportovány.  
 
Pro reportování aktivity projektového řízení navrhujeme tyto metriky: 
 

a) časové plnění projektu – projekt je definován jednotlivými projektovými kroky a klíčovými 
milníky, v rámci metriky bude zkoumán soulad mezi plánem a skutečností, 
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b) nákladové plnění projektu – projekt je dále definován předpokládanými náklady, v rámci 
metriky bude evidovaný finanční tok za určitou periodu porovnáván s plánovaným finančním 
tokem, bude zkoumán soulad mezi plánem a skutečností, 
 
c) kvalitativní plnění projektu – další metrikou je plnění kvalitativních znaků projektu. Ideálně 
doporučujeme na počátku projektu definovat soubor kvalitativních znaků každé etapy a při 
dosažení milníku poměřit soulad mezi definovaným stavem a skutečností, 
 
d) externí spokojenost s projektem – pomocnou metrikou může být externí spokojenost 
občanů s projektem, její naplnění je možno realizovat prostřednictvím internetových anket, 
 
e) interní spokojenost s projektem – další pomocnou metrikou může být interní spokojenost 
s projektem. Předpokládáme zaměstnanecké ankety s možnými komentáři, které mohou vést 
ke zlepšení projektových činností. 

 
Na základě zjištěných skutečností a definice projektu dále navrhujeme realizaci následujících činností:  

 

 Realizovat rozdílovou analýzu mezi procesem projektového řízení v referenčním modelu a 
stávajícím způsobem projektového řízení, upraveným příslušným vnitřním předpisem. 
Zvážit rozdělení projektů do kategorií. 
 

 
 

Obrázek: Ukázka procesu řízení projektů dle referenčního modelu ATTIS 
 

 Na základě této analýzy dopracovat proces Řízení portfolia projektů a Řízení projektů 
včetně alokace zdrojů. 

 Výše uvedenému odpovídajícím způsobem uzpůsobit především vnitřní předpis, definovat 
Metodiku harmonizace souběžně běžících projektů a základní šablony pro typové projekty. 

 Definovat zadání projektového workflow pro software Lotus Notes a toto workflow 
následně implementovat. 

 Definovat kompetenční profily pro členy projektového týmu – především pak kompetenci 
projektového řízení. 

 Definovat způsob alokace zdrojů na projekty a celé projektové portfolio. 

 Definovat systém reportingu klíčových parametrů projektů s vazbou na monitoring 
klíčových parametrů procesů. 
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Doporučujeme definovat a následně realizovat integraci mezi Lotus Notes a systémem ATTIS. 

 
2.1.4. Výstupy projektového řízení v projektu 

 
a) nastavení systému 
 

 Vstupní analýza – na základě výstupů tohoto dokumentu bude provedena detailní analýza 
možného rozvoje systému Lotus Notes k řízení projektů a projektového portfolia tak, aby 
v prostředí LN vznikl zásobník projektů, umožňující řídit projekty ve vazbě na finanční řízení 
projektu, projektové role projektu a workflow projektu. Dále budou jednoznačně definovány vazby 
mezi systémem LN a systémem ATTIS, případně pak vazba na systém IRAP (čerpání dat o toku 
financí projektu).  
 

 Nastavení procesu Řízení portfolia projektů a Řízení projektu – Po vstupní analýze budou 
zpracovány procesy řízení portfolia projektů a řízení projektů v systému ATTIS. Na základě těchto 
procesů bude vytvořeno zadání pro implementaci těchto procesů v systému Lotus Notes. 

 Zpracování a schválení vnitřního předpisu směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová – 
ve vazbě na procesy řízení portfolia projektů a řízení projektů bude přepracována stávající 
směrnice a připravena ke schválení.  

 

 Vytvoření Manuálu projektového manažera - ve vazbě na procesy řízení portfolia projektů a řízení 
projektů bude přepracován stávající Manuál projektových postupů na Manuál projektového 
manažera, který bude jako součást směrnice projektového řízení následně schválen. Důraz bude 
kladen na využití softwarové podpory pro řízení projektů a lidských zdrojů a na rozšíření 
projektového řízení o malé zlepšovací projekty. 

 
Východiskem pro nastavení systému budou poznatky získané v analýze, uvedené výše. 

 
b) zavedení do praxe 
 

 Základní seznámení všech zaměstnanců se systémem projektového řízení v úřadu - zaměstnanci 
úřadu budou seznámeni s novým systémem projektového řízení na příslušných školeních (viz 
aktivita vzdělávání). Důraz bude kladen na využití softwarové podpory pro řízení projektů a lidských 
zdrojů a na rozšíření projektového řízení o malé zlepšovací projekty. 
 

 Stanovení témat pilotních projektů na a vlastní realizace projektu - systém projektového řízení 
bude testován na pilotních projektech. Jako nejlepší se nabízí projektové uchopení softwarové 
integrace mezi systémem Lotus Notes a ATTIS. Dále doporučujeme podporu jednoho až dvou 
malých projektů zlepšování při výkonu pracovních činností.  
 

 Evaluace - vyladění vnitřních dokumentů a pravidel v oblasti projektového řízení – po realizaci 
pilotních projektů dojde k evaluaci výstupů těchto projektů a k případným změnám projektové 
dokumentace. V rámci školení budou zaměstnanci úřadu seznámeni s výsledky evaluace.  
 

 Harmonizace souběžně běžících projektů – výsledky evaluace budou využity k harmonizaci 
souběžně běžících projektů tak, aby stávající projekty byly řízeny dle nově navrženého systému 
řízení projektového portfolia a projektů. 

 

2.2. Procesní řízení 
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2.2.1. Stávající stav procesního řízení a jeho dokumentace 
 
Procesní řízení není na úřadě zavedeno. Neexistuje vnitřní předpis ani metodika procesního řízení, 
neexistuje katalog služeb, neexistují procesní modely jednotlivých činností. Proto byly v rámci vstupní 
analýzy realizovány schůzky s vedoucími jednotlivých odborů, které měly za cíl provést následující 
zjištění: 

 Zpracování metodiky modelování (včetně definice používaných pojmů, např. agenda, činnost). 
 Seznam poskytovaných služeb (agend) na jednotlivých odborech, s informacemi o 

organizačním zabezpečení a informační podporou (dokumentace, IT podpora). 
 Identifikace příslušných procesů k daným agendám. 
 Provázání identifikovaných procesů s referenčním modelem úřadu (referenční model 

v aplikaci ATTIS), s ohledem na rozhodnutí o vazbě na RPP. 
 Zjištění rozdílového stavu (chybějící procesy, nadbytečné procesy). 
 Definice cílového stavu (modelování procesů, optimalizace, automatizace). 

Výstupem ze schůzek je popis stávajícího stavu jednotlivých odborů na základě následující struktury: 

o Procesy odboru 
o Role odboru 
o Dokumentace odboru  
o Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 
o Způsob řízení odboru 
o KPI odboru 
o Informační podpora odboru 
o Datová integrita odboru 
o Rozhraní a vazby na další odbory 

 
Z důvodu rozsáhlosti je popis odborů uvedený samostatně v kapitole 4. tohoto dokumentu. 

Seznam služeb odborů a navázaných procesů v referenčním modelu ATTIS, včetně dokumentace a IT 
podpory, je vytvořený ve formě tabulek, které jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Tabulky“, 
který tvoří přílohu tohoto dokumentu. 

Tabulky obsahují tyto hlavní informace: 
 Název/označení agendy 
 Označení služby, případně její varianty 
 Popis služby dle Organizačního řádu 
 Typ služby (interní/externí) 
 Navázaný proces (procesy) uvedený v referenčním modelu úřadu, případně označení, že daný 

proces v referenčním modelu chybí (x) 
 Označení procesu zda se jedná o průřezový (P), vhodný pro automatizaci (A) a případně 

kandidáta na optimalizaci (O) 
 

 
Obrázek:  Ukázka části tabulky procesů odboru OVV 

Hlavním cílem pro vstupní analýzu byl popis služeb a jejich procesů s porovnáním navázaných procesů 
v referenčním modelu úřadu. Na základě této analýzy máme k dispozici seznam procesů, které 
v referenčním modelu chybí a budou do něj v druhé části projektu doplněny. Dále máme k dispozici 
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seznam procesů, které v referenčním modelu přebývají a to z důvodu, že jsme je nebyli schopni přiřadit 
k některé z agend. V druhé části projektu bude řešeno s jednotlivými vlastníky procesů, zda tyto 
procesy budou k některé agendě přiřazeny, nebo zda budou z referenčního modelu odstraněny. 
 
Označení procesů – průřezové, vhodné pro optimalizaci a automatizaci, bylo provedeno na základě 
našeho kvalifikovaného odhadu. Procesy jsou také rozčleněny do kategorií – hlavní, řídící a podpůrné. 
V druhé části projektu bude s vlastníky procesů toto označení revidováno a následně rozhodnuto, které 
z těchto procesů budou dále modelovány do podrobných schémat procesních činností, a které z nich 
budou dále optimalizovány a automatizovány. 
 
Takto doplněný referenční model bude tvořit finální integrovaný model řízení úřadu Moravská 
Třebová. 
 

2.2.2. Výstupy analýzy procesního řízení (doporučení pro další postup v druhé fázi 
projektu) 
 

2.2.2.1. Doporučení pro dílčí analýzu procesního řízení 

Aktivita procesního řízení bude řešit zejména tyto oblasti: 

1. Analýza systému procesního řízení vybraných agend a činností MÚ (dle výstupů systémového 

auditu): 

 Studium a analýza interní řídicí dokumentace. 

 Identifikování procesní mapy MÚ (hlavní, řídicí a podpůrné procesy). 

 Zmapování procesů spadajících zejména do oblasti samosprávy, procesů, které 

probíhají napříč vícero odbory úřadu, včetně podpůrných procesů. 

 Přenesení popisů procesů do elektronické podoby (software, který zaručí snadnou 

aktualizaci procesů a zejména aktivní práci s popisy procesů). 
 

2. Návrh optimalizace stavu procesů za účelem zefektivnění jejich výkonu: 

 Návrhy optimalizace a identifikace jejich přínosů. 

 Ověření využití stávající IT infrastruktury. 

 Vytvoření akčního plánu pro implementaci procesního řízení do dalších částí MÚ 
 

3. Nastavení systému monitoringu vybraných procesů 

 Nastavení KPI ukazatelů (měřitelné cíle) u definovaných procesů. 

 Nastavení způsobu vyhodnocování KPI ukazatelů (cílů). 

 Systém reportingu a spuštění měření procesních KPI (včetně proškolení reportujících a 

asistence při reportingu). 
 

Výstupy aktivity: 

 Analýza systému procesního řízení mapa procesů MÚ. 

 Popis vybraných procesů. 

 Návrh optimalizace procesů MÚ. 

 KPI ukazatele procesů. 

 Nastavené vyhodnocování KPI. 

 Metodika zefektivňování procesů na MÚ. 

 Pracovní náplně. 

Navrhujeme, aby číselníky modulu ORG (osoby, pracovní pozice, pracovní místa, organizační jednotky) 
byly plněny a aktualizovány automaticky ze systému MS Active Directory, který je na městském úřadu 
používaný. Zde máme předjednánu součinnost s oddělením IT. Systém Active Directory bude nutné 
doplnit o některé další údaje, např. osobní čísla zaměstnanců. 



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

 

Stránka 16 z 52 
 

Metodika procesního modelování bude vytvořena ve spolupráci se správcem procesního modelu a 
bude sloužit jako základní pravidlo vymezující oblasti procesního modelování v aplikaci ATTIS. 

Navrhujeme výběr vhodného odboru, na kterém by se pilotně provedlo zpracování procesního modelu, 
před plošným mapováním všech odborů. Na tomto pilotním odboru ověřit, případně modifikovat 
postup a metodiku modelování a následně na těchto konkrétních datech demonstrovat (školit) ostatní 
odbory a jejich pracovníky. 

 

2.2.2.2. Vzdělávací aktivita procesního řízení 

V další části aktivity procesního řízení bude realizováno vzdělávání klíčových uživatelů modulu 
ATTIS.BPM a to v následujících oblastech: 

- Principy procesního řízení 
- Používání a zásady metodiky pro procesní modelování 
- Ovládání a uživatelská práce s modulem ATTIS.BPM 

Vzdělávání klíčových uživatelů navrhujeme realizovat v rozsahu 3 dnů. Vzdělávací aktivita je jako celek 
plánována v rozsahu 5-ti dnů. Zbylé dva dny budou věnovány školení zaměstnanců úřadu, kteří budou 
využívat informace z procesního modelu ke své pracovní činnosti. 

 

2.2.2.3. Procesní modelování 

Modelování procesních schémat bude vycházet z pravidel metodiky procesního modelování a bude 
rozděleno do částí dle jednotlivých odborů. Na úvod procesního modelování na každém odboru 
proběhne rozdílová analýza mezi modelem služeb (agend) daného odboru a procesy obsaženými 
v referenčním modelu úřadu v aplikaci ATTIS. Vztah služeb a procesů je zachycený v tabulkách 
jednotlivých odborů, kdy jednotlivým službám byly přiřazovány procesy dle referenčního modelu 
ATTIS. Touto prvotní vazbou vznikla struktura služba – proces. 

V tomto případě můžeme definovat následující stavy: 
 1 služba dle organizačního řádu = 1 proces dle referenčního modelu ATTIS nebo RPP 
 1 služba dle organizačního řádu = bez vazby na referenční model ATTIS nebo RPP 
 1 služba dle organizačního řádu = více procesů dle referenčního modelu ATTIS nebo RPP 
 procesy dle referenčního modelu ATTIS nebo RPP, které nemají vazbu na žádnou službu (viz 

tabulky procesů) 
 
Výstupem rozdílové analýzy bude upřesněná struktura vazeb služba – proces. Budou určeny procesy, 
které v referenčním modelu nejsou zachyceny a budou do něj následně doplněny. Dále bude 
rozhodnuto, co s procesy, které nemají vazbu na žádnou službu, např. zda budou z procesního modelu 
odstraněny. 
 
Dalším krokem po doplnění procesů bude odsouhlasení a případná revize označení procesů – 
průřezové, vhodné pro optimalizaci a automatizaci. Následně budou řídícím výborem vybrány 2 až 3 
procesy daného odboru, a to především z kategorie průřezových procesů, které budou dále 
modelovány do podrobných schémat procesních činností a budou doplňovány o popisné atributy. 
 
Výstupem z procesního modelu bude tvorba pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců ve 
spolupráci s jednotlivými vedoucími odborů, které budou následně odsouhlaseny tajemníkem úřadu. 
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2.2.2.4. Návrh optimalizace a automatizace procesů 

Na každém odboru budou na základě výstupů podrobných analýz řídícím výborem vybrány a 
odsouhlaseny 1 až 2 pilotní procesní oblasti určené k optimalizaci procesů. Dále v celém procesním 
modelu budou řídícím výborem vybrány a odsouhlaseny 2 až 3 procesní oblasti s největším 
potenciálem na zlepšení formou automatizace procesů. 

Ze vstupní analýzy se nabízí především: 

 Vazba projektů, evidovaných v Lotus Notes, strategického řízení a finančního řízení 
k monitorování nákladů 

 Vazba řídících procesů modelovaných v systému ATTIS a úkolů v Lotus Notes 
 Vazba kompetencí a správného plnění cílů v systému ATTIS  se systémem personalistiky 

Orsoft 
 Vazba systému HelpDesku v Lotus Notes na měřítka v systému ATTIS 
 Případně vazba určitých dat ve spisové službě se systémy ATTIS a Lotus Notes 

 

2.2.2.5. Nastavení systému monitoringu vybraných procesů 

V průběhu procesního modelování a řešení návrhů optimalizace budou definovány u vybraných 
procesů procesní KPIs, které budou sestaveny do souhrnného systému reportingu. V této části aktivity 
bude realizováno: 

 Nastavení KPIs ukazatelů (měřitelné cíle) u definovaných procesů – tvorba mapy ukazatelů a 
struktury KPIs v aplikaci ATTIS.MBO 

 Nastavení způsobu vyhodnocování KPI ukazatelů (cílů) – definování parametrů jednotlivých KPI 
v ATTIS.MBO (plánovaná hodnota, mez a kritická mez) 

 Nastavení systému reportingu a spuštění měření procesních KPI (včetně proškolení 
reportujících a asistence při reportingu) – s využitím zabudovaného workflow a automatických 
služeb generování reportingu v aplikaci ATTIS.MBO 

 
Při nastavení reportingu měřených hodnot bude zkoumána možnost propojení datových zdrojů z 
jednotlivých informačních systémů úřadu s vazbou na systém ATTIS. K napojení datových zdrojů bude 
v tomto případě využit nástroj ESB firmy TALEND. 
 

2.2.2.6. Vytvoření metodiky procesního řízení a její zavedení do praxe úřadu 

Procesní model a procesní řízení jako základní integrační platforma nemá v organizaci MÚ Moravská 
Třebová organizační ukotvení. V průběhu modelování procesů bude upřesněný proces pro procesní 
řízení. Dále doporučujeme sestavit vnitřní předpis a metodiku procesního řízení, která bude vymezovat 
následující oblasti: 

 Zavedení procesního řízení  
o Stanovení cílového stavu a postupu implementace procesního řízení na MÚ 

Moravská Třebová 
o Stanovení rolí pro procesní řízení 
o Tvorba celkové procesní mapy a její aktualizace 
o Analýza a zlepšování (optimalizace) procesů 

 Vytváření procesního modelu 
o Účel a využití procesních diagramů 
o Základní informace procesního diagramu 
o Postup při tvorbě procesního diagramu 
o Schvalování a změny procesních diagramů 
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o Posouzení a zlepšování (optimalizace) aktivit  procesu 
o Stanovení ukazatelů výkonnosti procesu 
o Převedení procesu do režimu kontinuálního zlepšování 

 Řízení procesů 
o Princip trvalého zlepšování procesů 
o Proces řízení procesů 

 

 

2.3. Řízení lidských zdrojů 
 

2.3.1. Analýza stávajícího procesu personálního řízení 

V rámci pilotního projektu Vnitřní integrace došlo ke zmapování procesů personalistiky a k následnému 
zaznamenání vybraných procesů v software ATTIS takto:  

 Proces 01. Personalistika  
 Proces 01.01 – Zahájení pracovního poměru 
 Proces 01.02 – Průběh pracovního poměru 
 Proces 01.03 – Ukončení pracovního poměru 

 
Procesy byly zpracovány tabulkovou a grafickou formou a jsou pro další zpracování k dispozici.  
 

 
 

Obrázek: Příklad zpracování jednoho procesu v software ATTIS 
 
Procesy personalistiky jsou řízeny na základě vnitřních předpisů. Jedná se o tyto vnitřní předpisy:  
 

 Vnitřní předpis č. 2/2013 – Organizační řád městského úřadu Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 23/2009 – Pracovní řád Městského úřadu Moravská Třebová+ dodatek č. + 
Úplné znění + dodatek č. 2 

 Vnitřní předpis č. 24/2009 - Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 10/2007 - Směrnice pro hodnocení zaměstnanců města Moravská Třebová 
zařazených do Městského úřadu Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 25/2009 – Cyklus zaměstnance 

 Vnitřní předpis č- 4/2006 – Směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany na Městském úřadě Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 13/2010 - Pokyn starosty města k provádění kontrol dodržování režimu 
dočasně práce neschopného zaměstnance 

 
Dále mají vliv na lidské zdroje tyto níže uvedené vnitřní předpisy: 
 

 Kontrolní řád města Moravská Třebová 
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 Vnitřní předpis č. 5/2005 - Spisový a skartační řád Města Moravská Třebová + dodatek č. 
1+dodatek č. 2+ dodatek č. 3 

 Vnitřní předpis č. 1/2006 – Směrnice rady města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla 
pro přijímání a vyřizování petic a stížností Vnitřní předpis č. 5/2007 – Požární poplachová 
směrnice 

 Vnitřní předpis č. 1/2009 - Směrnice starosty města Moravská Třebová, kterou se upravují 
pravidla pro nakládání s nalezenými a odevzdanými věcmi městu Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 5/2008 - Směrnice starosty města Moravská Třebová, kterou se stanovují 
zásady a povinnosti při ohlašování pojistných událostí na pojištěném majetku města Moravská 
Třebová 

 Vnitřní předpis č. 6/2009 - Směrnice pro vydávání právních předpisů města Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 11/2009 – Směrnice stanovující systém plánování v rámci Městského úřadu 
Moravská Třebová + dodatek č. 1+ úplné znění  

 Vnitřní předpis č. 14/2009 – Směrnice pro řízení přístupu k informačnímu systému + dodatek 
č. 1 + úplné znění 

 Vnitřní předpis č. 19/2009 - Směrnice pro správu majetku v rámci městského úřadu 

 Vnitřní předpis č. 27/2009 – Směrnice pro vydávání vnitřních předpisů města Moravská 
Třebová 

 Vnitřní předpis č. 29/2009 – Směrnice pro přístup do prostor městského úřadu 

 Vnitřní předpis č. 30/2009 – Směrnice pro správu a údržbu zařízení 

 Vnitřní předpis č. 31/2009 – Směrnice stanovující základní pravidla pro zachování kontinuity 
městského úřadu z hlediska služeb informačních a komunikačních technologií 

 Vnitřní předpis č. 32/2009 – Směrnice stanovující systém managementu informační 
bezpečnosti a informačních systémů veřejné správy + dodatek č. 1 + úplné znění 

 Vnitřní předpis č. 33/2009 – Směrnice pro používání informačních systémů 

 Vnitřní předpis č. 1/2010 – Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb. 

 Vnitřní předpis č. 1/2013 – Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 3/2013 – Pravidla pro užívání zasedacích místností městského úřadu 

 Vnitřní předpis č. 10/2012 – Směrnice stanovující zásady výběru a výplaty hotovostních plateb 
a manipulace s hotovostí a ceninami 

 Vnitřní předpis č. 9/2012 – Směrnice pro přístup do prostor Městské policie Moravská Třebová  

 Vnitřní předpis č. 7/2012 – Směrnice starosty o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, na Městském úřadě a městské policii Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 12/2011 – Směrnice -  postup při tvorbě, schvalování, uzavírání a evidenci 
smluv města Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 4/2011 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu +dodatek č. 1 + úplné 
znění +dodatek č. 2+ úplné znění +dodatek č. 3+ dodatek č. 4+ úplné znění 
 

 

2.3.2. Analýza softwarové podpory personálních procesů 

Personální procesy jsou zpracovávány v nástroji Orsoft. Jedná se především o agendu mezd – vyšší 
funkce systému nejsou využívány a prověřeny. Dále bude část personálních procesů modelována 
v nástroji ATTIS.  
 

2.3.3. Analýza způsobu hodnocení zaměstnanců 

Způsob hodnocení zaměstnanců je v současné době zakotven ve vnitřním předpisu č. 10/2007- 
Směrnice pro hodnocení zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do Městského úřadu 
Moravská Třebová. Hodnocení není realizováno na kompetenčním základě.  
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2.3.4. Analýza parametrů řízení lidských zdrojů a výstupy pro druhou fázi 
projektu 

Oddělení řízení lidských zdrojů je zakotven v organizační architektuře úřadu na Odboru kancelář 
starosty a tajemníka (viz podrobněji kapitola 4.1). Z hlediska projektu doporučujeme především: 

 Redefinovat procesní model na kompetenčním základě – do centra řízení lidských zdrojů 
umístit kompetenční model. 

 Revidovat a zjednodušit stávající vnitřní předpisy – ideálně do jednoho vnitřního předpisu 
řízení životního cyklu zaměstnance na základě kompetenčního modelu. 

 Navrhnout systém motivace a hodnocení na kompetenčním základě. 

 Realizovat systém řízení lidských zdrojů v SW ATTIS ve vazbě na systém Orsoft. Prověřit 
možnosti systému Orsoft z hlediska kompetenčního řízení. 

 Případně propojit personální řízení v systému ATTIS  se systémem úkolů z Lotus Notes 
prostřednictvím ESB. 

 Provést potřebné zaškolení do systému personálního řízení na základě řízení a hodnocení 
kompetencí. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek: Kompetenční model v centru řízení lidských zdrojů 
 
 

Návrh realizace druhé fáze projektu ŘLZ 
 
Tvorba kompetenčního modelu 
Pro každou pozici navrhujeme definovat 5-6 kompetencí. Při definování kompetencí je nutné dbát na 
jejich provázanost na všeobecně platnou strategii, kulturu či hodnoty MÚ a to tak, aby kompetenční 
model mohl reagovat i na případné změny ve strategii, v hodnotách nebo kultuře MÚ. 
 

Stanovení hodnotící škály 
Pro účel samotného hodnocení chování v úrovni jednotlivých kompetencí je zapotřebí stanovit 
hodnotící škálu. Hodnotící škála je odstupňována číselnou řadou a má vystihnout, v jaké míře nebo zda 
zaměstnanec dosahuje či nedosahuje požadovaných dovedností nebo zda je svým chováním převyšuje. 
Optimální úroveň – 2 – odpovídá projevům chování uvedeným v kompetenčním modelu. 
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Kategorie hodnocení Popis stupně hodnocení 

3 Převyšuje požadavky 
Chování zaměstnance je příkladné. V mnoha projevech soustavně převyšuje 

požadovanou úroveň na pozici. 

2 Splňuje požadavky Přístup a jednání zaměstnance odpovídá požadované úrovni ve většině projevů. 

1 Potřebuje zlepšení V některých projevech nedosahuje požadovanou úroveň na pozici. 

0 Nedosahuje požadavků  
Ve více projevech nedosahuje požadovanou úroveň na pozici. Chování zaměstnance 

neodpovídá nárokům.  

 

Návrh systému hodnocení zaměstnanců úřadu 
 
K tvorbě a implementaci systému hodnocení zaměstnanců v druhé fázi projektu navrhujeme 
přistupovat tak, aby byl: 

 prostředkem k budování výkonově orientované kultury úřadu, 
 nástrojem otevřené komunikace v celém úřadě, 
 prostředkem k identifikaci budoucích rozvojových potřeb, 
 prostředkem pro získání a udržení kvalitních zaměstnanců, resp. k personálnímu plánování, 

apod., 
 prostředkem pro sjednocení cílů/úkolů všech zaměstnanců s cíli úřadu. 

 
Systém hodnocení navrhujeme založit na následujících principech: 

 podpory práce s cíli, 
 měřitelnosti výkonů (KPI), 
 jednotných nároků na zaměstnance definovaných kompetenčním modelem, 
 jednotného a objektivního měřítka manažerů, 
 cykličnosti a pravidelnosti hodnocení, 
 individuálního přístupu hodnotitele k hodnocenému, 
 na osobní formě rozhovoru nadřízeného s podřízeným, 
 na pevné struktuře a strukturovaném výstupu,  
 na závaznosti pro pozice vymezené k hodnocení. 

 
Při stanovení cílů navrhujeme využít princip kaskády – od cílů vyšších jsou odvozeny cíle nižší. 
 
Systém hodnocení zaměstnanců úřadu bude realizovaný v systému ATTIS. 
 

Návrh zpracování standardu personalistiky jako průvodce pro vedoucí zaměstnance 
 
Cílem Standardu personalistiky bude definování, jaké činnosti jsou od nich jako od manažerů 
vyžadovány a jak by měli k řízení lidí přistupovat. Standard personalistiky bude zpracován formou 
vnitřního předpisu a bude zahrnovat: 
 

a) Proces náboru a výběru zaměstnanců. 
b) Řízení lidí (porady, individuální přístup). 
c) Motivování lidí. 
d) Práce s klíčovými zaměstnanci (talenty). 
e) Hodnocení, odměňování. 
f) Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. 
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Navrhovaný postup při tvorbě standardu personalistiky: 

Krok č. 1: Specifikace zadání obsahu Standardu personalistiky a práce s ním. 
Krok č. 2: Zjištění stavu jednotlivých personálních nástrojů na MÚ. 
Krok č. 3: Zpracování návrhu Standardu personalistiky. 
Krok č. 4: Prezentace a schválení Standardu personalistiky vedení úřadu. 

 
2.4. Finanční řízení 

 

2.4.1. Analýza procesů řízení finančních zdrojů 

Stávající systém finančního řízení není procesně založen a dokumentován. Finanční procesy jsou 
realizovány na základě níže uvedených vnitřních předpisů: 

 Kontrolní řád města Moravská Třebová 

 Vnitřní předpis č. 9/2004 – Směrnice rady města Moravská Třebová o oběhu účetních dokladů 

 Vnitřní předpis č. 12/2010 – Zásady pro poskytování finančních příspěvků města Moravská 
Třebová 

 Vnitřní předpis č- 9/2011 – Směrnice k provádění inventarizace majetků a závazků města 
Moravská Třebová + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 

 Vnitřní předpis č. 2/2012 – Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů 

 Vnitřní předpis č. 3/2012 – Zásady pro účtování na podrozvahových účtech 

 Vnitřní předpis č. 4/2012 – Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku města MT 

 Vnitřní předpis č. 10/2012 – Směrnice stanovující zásady výběru a výplaty hotovostních plateb 
a manipulace s hotovostí a ceninami 

 Vnitřní předpis č. 11/2012 – Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji 
 

Systém finančního řízení je realizován v prostředí informačního systému IRAP, který disponuje většinou 
potřebných funkcionalit k zajištění procesů finančního řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou 
instalaci tohoto systému na městech, je legitimní požadavek na případnou změnu tohoto systému, a 
to zejména s ohledem na rozvoj systému a možnosti propojení na další systémy dle potřeb MÚ 
Moravská Třebová. Doporučujeme v druhé části projektu posoudit dopady a přínosy změny SW. 
 

2.4.2. Analýza controllingového systému ve vazbě na procesy 

Controllingový systém ve vazbě na procesy není zaveden. Je sledováno hospodaření města Moravská 
Třebová a jsou zpracovávané rozbory hospodaření a závěrečné účty pro RM a ZM, dále jsou měsíčně 
zpracovávané přehledy čerpání rozpočtu pro jednotlivé správce rozpočtových kapitol. Jednou za 
čtvrtletí je podáván přehled o městském hospodaření na Internet, informace o hospodaření jsou 
podávány na požádání.   
 
 
 
 
 

2.4.3. Analýza systému finančního reportingu a finančních KPI 

Finanční reporting není na úřadě jako samostatný informační výstup zaveden (mimo kvartálního 
rozboru hospodaření města – viz výše). Nicméně město reportuje v rámci Benchmarkingové iniciativy 
ve struktuře, která je podobná jako navrhovaná reportingová struktura v software ATTIS. 
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2.4.4. Výstupy finančního řízení 
 
Na základě zjištěných skutečností a definice projektu navrhujeme realizaci následujících činností:  

 Analýzu současného stavu finančního plánování ve vazbě na strategii a rozpočtový výhled 
města. 

 Zakotvení procesu řízení finančního zdraví ve vazbě na procesy strategického plánování a 
strategického controllingu v integrovaném řídícím modelu úřadu v systému ATTIS. 

 

 
 

Obrázek:  Proces řízení finančního zdraví města 
 

 Vytvoření rozpočtového výhledu obce včetně SWOT analýzy financí. 

 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně 
definovaných KPI – finanční controlling dle níže uvedeného modelového schématu: 
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Obrázek: Ukázka metriky zdravých financí z referenčního modelu 

 

 Systém reportingu a spuštění měření procesních KPI (včetně proškolení reportujících a 
asistence při reportingu), navázání finančních možností města na strategické cíle. 

 Případné propojení dat z IRAPu (účetní deník – projektový tok hotovosti) se systémem 
řízení projektů v Lotus Notes a v systému ATTIS, možná částečná automatizace toků dat 
z účetnictví do systému projektového řízení, možnost projektového rozpočetnictví a 
účetnictví.  

 Provést potřebné zaškolení do systému řízení finančního zdraví města. 

 

2.5. Vzdělávání 
 

2.5.1. Analýza systému řízení znalostí 

Aktivita vzdělávání je součástí oddělení personalistiky. V rámci pilotního projektu vnitřní integrace byl 
systém vzdělávání analyzován a popsán. 
Hlavním cílem vzdělávání je prohloubit znalosti v řešených aktivitách a naučit zaměstnance s novými 
nástroji pracovat. V rámci projektu bude aktivita vzdělávání realizována formou prezenčních školení. 
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Školení budou naplánována v návaznosti na průběh a naplňování jednotlivých aktivit, které mu 
tematicky předcházejí.  
 
Školení budou pro zajištění optimálního dopadu probíhat ve skupinách, velikosti skupin se budou 
odvíjet od počtů školených zaměstnanců dle témat. Při organizování jednotlivých kurzů bude brán 
ohled na časové možnosti účastníků.  Předpokládáme, že po ukončení jednotlivých školení dojde k 
jejich vyhodnocení ze strany účastníků a následně budou určeni pracovníci, zodpovědní za další 
předávání informací o konkrétním tématu vzdělávací akce (vedoucí pracovníci, vedoucí projektových 
týmů dle řešené agendy). 
 
Realizované kurzy: 

P. č. Název školení
vedoucí

zaměstnanci

ostatní

zaměstnanci

členové

zastupitelstva

města

počet

osob

1. Procesní řízení ve veřejné správě 1 skupina / 3 dny 2 skupiny / 1 den - 76

2. Projektové řízení 1 skupina / 3 dny 2 skupiny / 1 den - 76

3. Nastavování KPI ukazatelů 1 skupina / 1 den - - 10

4. Finanční řízení a plánování obce (akreditovaný kurz) 1 skupina / 2 dny - 1 skupina / 2 dny 20

5. Řízení lidských zdrojů (systém hodnocení, motivace) 1 skupina / 2 dny - - 10

6. Školení na rozvoj definovaných kompetencí 1 skupina / 4 dny 2 skupiny / 4 dny - 76

268Počet účastníků kurzu CELKEM

 

2.5.2 Výstupy vzdělávání 

Výstupem této aktivity bude 268 úspěšných absolventů kurzu. Každý absolvent obdrží po ukončení 
kurzu osvědčení. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu bude aktivní účast na kurzu.  

 

3. Upřesnění harmonogramu realizace veřejné zakázky 
 

Upřesněný harmonogram je uvedený v samostatné příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

 
4. Analýza a popis procesů jednotlivých odborů 
    

4.1. Odbor Kancelář starosty a tajemníka 
 

4.1.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor Kancelář starosty a tajemníka je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační 
jednotka, která je podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně 
zajišťováno jedním vedoucím odboru a šesti pracovníky na pozici referenta. Součástí odboru Kanceláře 
starosty a tajemníka je oddělení informačních technologií, které se sestává z jednoho vedoucího 
oddělení a jednoho referenta. 

4.1.2. Služby a procesy 

Služby poskytované odborem Kancelář starosty a tajemníka jsou z převážné části zaměřeny  
na podporu a řízení vnitřního chodu organizace a to jak ze strany řídících procesů „Zabezpečení řízení 
organizace“, „Tvorba řídící dokumentace“, „Řešení stížností“ tak ze strany podpůrných procesů, kde je 
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možné jako hlavní procesní oblasti jmenovat: „Zabezpečení chodu informačního systému“, 
„Personalistika“, „Vzdělávání“, „Právní služby“ a další. 

Do skupiny hlavních procesů, které označujeme jako „Externí“ (poskytované mimo organizační 
strukturu úřadu) jsou zařazeny procesy jako například: „Projednávání přestupků“, „Podávání zpráv o 
občanech“ a podobně. 

Samotnou skupinou jsou potom služby - procesy zařazené do oblasti krizového řízení nebo zabezpečení 
požární ochrany. V některých aspektech jsou tyto služby spíše chápány jako interní. V obecném slova 
smyslu jsou realizovány za účelem zabezpečení bezpečnosti celého území a jeho občanů, nejen 
samotného úřadu. Z tohoto důvodu budou v procesním modelu zařazeny jako služby realizované 
prostřednictvím hlavních procesů. 

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Zabezpečení řízení organizace 
- Tvorba řídící dokumentace 
- Právní služby 
- Projednávání přestupků 
- Vymáhání pohledávek 
- Řešení stížností a petic 
- Poskytování informací 
- Správa IS 
- Personalistika 
- Vzdělávání 
- Propagace 
- Krizové řízení 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem Kancelář starosty a tajemníka je uveden 
v dokumentu „Tabulky“. 

4.1.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor Kancelář starosty a tajemníka: 
- 1 vedoucí odboru (zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek) 
- 1 referent (přestupky, stížnosti, jiné delikty) 
- 1 referent (stížnosti, petice, evidence předpisů, přestupky, vymáhání pohledávek) 
- 1 referent (personální agenda) 
- 2 referenti (sekretariát starosty, propagace města, zahraniční styky) 
- 1 referent (krizové řízení) 

Oddělení informačních technologií: 
- 1 vedoucí oddělení (správa informačního systému) 
- 1 referent (správa informačního systému) 

 
4.1.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů.  
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4.1.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Oddělení informačních technologií i celý MÚ Moravská Třebová je certifikován dle normy ČSN ISO/IEC 
27001:2006 (Management bezpečnosti informací). Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na 
systém řízení kvality, úřad certifikován není.  
 

4.1.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů, jedním z nástrojů pro 
sledování plnění úkolů je prostředí Lotus Notes (úkoly, porady). V rámci odboru jsou zpracovávány 
podklady pro benchmarkingové srovnávání mezi městy. 
 

4.1.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
Registr práv a povinností 
VITA Přestupky 
LotusNotes - Smlouvy 
ORSOFT personalistika 
ArcGIS (krizové řízení) 
ARGIS (krizové řízení) 
KRIZDATA (krizové řízení) 
KRIZKOM (krizové řízení) 
OPSÚ (krizové řízení) 
Zproštění (krizové řízení) 
Cityware - registr nemovitostí (krizové řízení) 
Kancelář pro obec (požární ochrana - JSDH) 
VISO (varovný a informační systém obyvatelstva) 2000 
AuditPro (výpočetní technika a programové vybavení) 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS, 4 Bonita Open Solution, Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.1.8. Datová integrita odboru 

Odbor je datově roztříštěný – existuje řada dílčích software – viz výše, doporučujeme se zaměřit na 
dílčí oblast a tuto následně integrovat. Nabízí se především integrace řídících procesů mezi ATTIS  
a Lotus Notes k podpoře řízení úřadu a následně případná integrace personálních procesů (personální 
software Orsoft nad relační databází Oracle) – viz kapitola 2.3 Řízení lidských zdrojů)  

4.1.9. Rozhraní a vazby na další odbory 
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Vzhledem k tomu, že odbor OKST vykonává řídící, controllingové a administrativní služby (procesy),  
tak má přímé vazby na všechny odbory. Z hlediska projektu jsou klíčové vazby  
na systém řízení lidských zdrojů (je součástí řízení jako podpůrný proces), systém pro správu městského 
informačního systému (je součástí řízení jako podpůrný proces) a systém finančního řízení.  Město 
Moravská Třebová má v rámci rozvoje zpracovány následující dokumenty: 

- Poslání a vize městského úřadu 
- Strategické cíle městského úřadu 
- Systémové úkoly k naplnění strategických cílů 

Doporučujeme v druhé části projektu zvážit sestavení strategie zlepšování úřadu prostřednictvím 
softwarové podpory ATTIS. Vytvoření strategie není součástí tohoto projektu, navrhujeme její 
případnou realizaci jako rozvojovou etapu po ukončení projektu. 
 

4.2. Odbor finanční 
 

4.2.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor finanční je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační jednotka, která je podřízena 
pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně zajišťováno jedním vedoucím 
odboru a sedmi pracovníky na pozici referenta. Odbor finanční není dále členěn na podřízené 
organizační jednotky. 

4.2.2. Služby a procesy 

Jednou z nejdůležitějších služeb odboru je zabezpečení rozpočtové agendy, „Zpracování návrhu 
rozpočtu“, „Sledování a vyhodnocování stavu čerpání rozpočtu“, „Zpracování závěrečného účtu“. 
Metodické zpracování procesu jakožto podpory služby rozpočtu je možné označit jako čistě podpůrné 
aktivity. Vzhledem k významnosti rozpočtu jako „řídícího nástroje“ je tato služba v rámci referenčního 
modelu evidovaná jako řídící služba / proces. V oblasti řídících procesů hraje významnou úlohu také 
agenda auditu a controllingu, kde jsou v rámci definice služeb uvedeny služby „Zabezpečení realizace 
interního auditu“ a „Zabezpečení realizace veřejnosprávní kontroly“. 

Další zásadní oblastí je skupina služeb spadajících do takzvané kategorie podpůrných procesů - služeb. 
Významnou část zde zaujímá: „Vedení účetnictví“; „Zabezpečení platebního a zúčtovacího styku“; 
„Zabezpečení pokladních operací“; „Zabezpečení zpracování a podání daňových přiznání“ případně 
„Sledování aktuální finanční situace“. Dále je potřeba uvést služby typu: „Zabezpečení mzdové agendy“ 
nebo „Zabezpečení inventarizace majetku organizace“.  

Ve vztahu k externím zákazníkům odbor poskytuje služby zejména v oblastech školství, kultury  
a tělovýchovy, přitom působnost odboru je v tomto ohledu kombinovaná. Jsou zde zastoupeny služby 
poskytované v přenesené působnosti státní správy tak, i samosprávné služby. Příklady realizovaných 
služeb: „Rozhodování ve věcech náležejících do působnosti obce podle zákona 261/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a výkon státní správy v oblasti 
školství“, „Zabezpečení spolupráce s PO města (školská zařízení)“, „Zabezpečení plnění úkolů při 
pořádání kulturních a společenských akcích“ a podobně. 

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Sledování a analýza aktuální finanční situace města 
- Vedení účetnictví, pokladen 
- Zabezpečení kontroly hlavní a příručních pokladen úřadu 
- Rozpočet 
- Účelové fondy a prostředky 
- Bankovní styk 
- Inventarizace a evidence majetku 
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- Pojištění 
- Vymáhání pohledávek 
- Zabezpečení mzdové agendy 
- Interní audit a veřejnosprávní kontrola 
- Zabezpečení státní správy a samosprávy na oddělení školství, kultury a tělovýchovy 
- Veřejné sbírky 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem finančním je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

4.2.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor finanční: 
- 1 vedoucí odboru (rozpočet města) 
- 1 referent (finanční příspěvky, žádosti o stipendia, veřejné produkce, samospráva v oblasti 

školství, kroniky města) 
- 1 referent (mzdová účetní, pohledávky města) 
- 1 referent (fakturace a úhrady, příjmová pokladna, veřejné sbírky) 
- 1 referent (evidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení) 
- 2 referenti (účetnictví) 
- 1 referent (rozpočty škol a školských zařízení, hospodaření s majetkem města, univerzita 

třetího věku) 
 

4.2.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů.  

 
4.2.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není.  
 

4.2.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. Existuje kvartální výkaz hospodaření města, měsíčně 
jsou zpracovávány přehledy o čerpání jednotlivých rozpočtových kapitol, dále jsou ručně 
přepočítávány údaje pro potřeby benchmarkingového srovnávání mezi městy,  
viz aktivita finančního řízení.  
 

4.2.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
ORSOFT Mzdy - ORTEX (mzdová agenda) 
Moje banka (bankovní styk) 
Bussines24 (bankovní styk) 
ABO-K (bankovní styk) 
IRAP CCA (ekonomický systém) – duplicita se specifickými aplikacemi 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
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Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS 4, Bonita Open Solution Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.2.8. Datová integrita odboru 

Odbor je datově roztříštěný – existuje řada dílčích software – viz výše, doporučujeme se zaměřit na 
dílčí oblast a tuto následně integrovat. Nejdříve doporučujeme realizaci procesního popisu 
strategického, procesního a taktického řízení a následnou definici vazeb na procesy rozpočtování  
a sledování aktuální finanční situace. Vazby by pak měly vzniknout mezi softwarem ATTIS (interní 
relační databáze Microsoft SQL server), softwarem Lotus Notes (vlastní interní databáze k projektům) 
a softwarem IRAP (relační databáze Oracle) 

4.2.9. Rozhraní a vazby na další odbory  

Odbor finanční plní klíčovou roli v zabezpečení finančních a rozpočtových činností celé organizace. 
Z tohoto pohledu je garantem plošně využívaný služeb, které jsou využívány všemi organizační 
jednotkami. Zde je možné zmínit oblasti rozpočetnictví, jakožto jednoho z nejdůležitějších „řídících“ 
procesů; realizace platebního styku – formou realizace fakturace a pokladních operací. Dalším 
důležitým prvkem je zabezpečení finanční kontroly, jako dalšího z řady průřezových procesů tohoto 
odboru.  

Klíčové průřezové služby odboru: 

 Rozpočet (všechny organizační jednotky, které mají určeného „správce kapitoly“) 

 Účetnictví a platební styk (všechny organizační jednotky, které pracují s účetními doklady, 
fakturami, realizují pokladní činnosti,…) 

 Mzdová agenda (všechny odbory, zejména však Odbor Kancelář starosty a tajemníka) 

 Inventarizace (všechny organizační jednotky, zejména Odbor majetku města a komunálního 
hospodářství) 

 Cestovní náhrady (všechny organizační jednotky) 

 Požadavek na oběh faktur elektronicky (v IRAP nebo LN) - problém se skenováním faktur 

 Cash-Flow – Odbor rozvoje města a vedení města – potřeba znalosti aktuálního čerpání financí na 
jednotlivých projektech (v současné době zpracováváno formou měsíčního čerpání rozpočtu 
v kumulaci za jednotlivé projekty) 

 

4.3. Odbor vnitřních věcí 
 

4.3.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor vnitřních věcí je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační jednotka, která je 
podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně zajišťováno jedním 
vedoucím odboru, dvěma vedoucími oddělení a deseti pracovníky na pozici referenta. Odboru 
vnitřních věcí je podřízeno oddělení Občanské informační centrum a oddělení správních agend. Členění 
pozic v rámci odboru / oddělení je uvedeno v části Seznam pracovních pozic - role odboru. 
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4.3.2. Služby a procesy 

Odbor vnitřních věcí poskytuje široké spektrum služeb a to jak směrem k externím zákazníkům, tak i 
dovnitř organizace jako podpora chodu celého úřadu.  

V rámci oblasti správních agend jsou poskytovány zejména služby v přenesené působnosti státní 
správy. Jedná se například o „Evidenci obyvatel“; „Změnu trvalého pobytu“; „Vydávání občanských  
a cestovních dokladů“; „Zpracování volebních seznamů a voličských průkazů“. Další velkou agendou je 
„Výběr poplatků“ (odpad, psi). 

Agenda matriky poskytuje v přenesené působnosti státní správy služby „Vedení matričních dokladů“: 
(matrika narození, úmrtí, manželství); „Změny jména a příjmení“; „Určování otcovství“; „Vydání 
osvědčení o státním občanství“ a další. 

Další skupina služeb směřovaných externím zákazníkům se vztahuje k poskytování informací 
prostřednictvím oddělení OIC. Mimo poskytování informací a vydávání formulářů jsou touto cestou 
zabezpečeny služby typu: „Ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů“ 
a služby „Poskytování výstupů z Czech POINT“ a další 

Na oddělení hospodářské správy poskytuje odbor výhradně služby zaměřené na podporu chodu úřadu. 
V rámci referenčního modelu jsou tyto služby evidovány pod blokem „Majetkových procesů”. Spadají 
sem služby: „Zabezpečení autoprovozu“; „Zabezpečení evidence, provozu, údržby a opravy budov úřadu 
a v nich umístěného nábytku“; „Organizačně-technické zabezpečení jednání orgánu města; 
„Zabezpečení nákupu spotřebního a jiného materiálu“, „Zabezpečení telefonního provozu úřadu“  
a další. 

Další oblast služeb je zaměřena na „Zabezpečení chodu podatelny“, „Vedení centrální evidence 
veškerých došlých a vydaných písemností, jejich archivaci, vyřazování a skartaci“. Veškeré tyto činnosti 
jsou evidovány prostřednictvím elektronické spisové služby. Do této skupiny je možné také zařadit 
službu „Zveřejňování informací a dokumentů prostřednictvím úřední desky“ 

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Vedení evidence prostřednictvím elektronické spisové služby 
- Vedení centrální spisovny 
- Zabezpečení evidence, provozu, údržby a opravy budov úřadu a v nich umístěného nábytku 
- Zabezpečení autoprovozu, správa a údržba motorových vozidel 
- Zabezpečení telefonního provozu úřadu 
- Vydávání rybářských lístků 
- Vydávání parkovacích karet 
- Poskytování informací o činnosti města a městského úřadu  
- Zabezpečení výběru poplatků 
- Zajištění agendy ztrát a nálezů 
- Poskytování výstupů z Czech POINT 
- Zabezpečení voleb - vedení seznamu voličů, registrace kandidátních listin,… 
- Vydávání občanských průkazů 
- Vydávání cestovních dokladů 
- Vedení matričních knih a sbírky listin 
- Vidimace a legalizace 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem dopravy je uveden dokumentu „Tabulky“. 

 

4.3.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 
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Odbor vnitřních věcí: 
- 1 vedoucí odboru  

 
Oddělení občanské informační centrum: 

- 1 vedoucí oddělení (evidence obyvatel, občanské průkazy a pasy) 
-  4 referenti (změna trvalého pobytu, občanské průkazy, pasy, ověřování podpisů a shody opisů, 

příjem poplatků, Czech POINT – výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního  
a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a další výpisy, konverze dokumentů) 

 
Oddělení správní: 

- 1 vedoucí oddělení (evidence obyvatel, podatelna, úřední deska, ztráty a nálezy, volby) 
- 1 referent (evidence obyvatel, podatelna, výpravna, úřední deska, ztráty a nálezy, volby) 
- 1 referent (matriční úřad, obřady) 
- 2 referenti (podatelna, výpravna, spisovna) 
- 1 referent (hospodářská správa, výdajová pokladna, úřední deska) 
- 1 referent (technické zajištění a údržba budov, vozový park) 

 
4.3.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů. Odbor nese v rámci projektu hlavní 
odpovědnost za implementaci procesního řízení. Doporučujeme zřídit roli procesního architekta.  

 
4.3.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není.  
 

4.3.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. V rámci odboru jsou zpracovávány podklady pro 
benchmarkingové srovnávání mezi městy. 
 

4.3.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
Registr obyvatel  
Registr územní identifikace adres a nemovitostí 
Elektronická kniha jízd (autoprovoz úřadu) 
Správce firemních nákladů (telefonní provoz úřadu) 
ETHERM (regulace topného systému) 
VISO (varovný a informační systém obyvatelstva) 2000 
IRAP CCA (hlavní výdajová pokladna) 
SGHS FAB (klíčový režim) 
Etatherm (regulace topení - správa budov) 
Cityware - Volby (agenda voleb) 
Cityware - Matrika (matriční úřad) 
RO - aplikace MVČR (občanské průkazy) 
CD - aplikace MVČR (cestovní doklady) 
Biometrika (cestovní doklady, eOP) 
EO - aplikace MVČR (evidence obyvatel) 
Cityware - Psi (příjem ohlášení držitelů psů) 
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Cityware - Odpady (výběr poplatků za odpad) 
Tetronic (vyvolávací systém OIC) 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS 4, Bonita Open Solution Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.3.8. Datová integrita odboru 

Na úrovni řízení využívá odbor aplikaci Lotus Notes (interní databáze se standardní možností 
konektivity). Dále je odbor pověřen správou spisové služby (v prostředí relační databáze Oracle)  
a předpokládá se, že v jeho gesci bude též software ATTIS. Možné propojení se nabízí případně  
ve sběru dat ze spisové služby – konkrétnější datové požadavky musí určit přesná procesní analýza.  
 

4.3.9. Rozhraní a vazby na další odboru  

Značná část agendy zabezpečované Odborem vnitřních věcí je zaměřena na podporu chodu celé 
organizace. V tomto ohledu je zde nezbytná komunikace a spolupráce se všemi ostatními 
organizačními jednotkami úřadu při realizaci výše uvedených průřezových procesů a služeb. 

Úzká místa a potenciál konfliktů: 

 Silná vazba na Odbor finanční, Odbor majetku a komunálního hospodářství (výběr poplatků, 
ukládání pokut,…) 

 Spisová služba (všechny organizační jednotky) 

 Archivace, skartace (všechny organizační jednotky) 

 Správa majetku, údržba, úklid (všechny organizační jednotky) 

 Autoprovoz (všechny organizační jednotky) 

 Poskytování vidimace a legalizace pro interní potřeby (vybrané organizační jednotky) 

 Možnost převedení telefonního provozu pod IT, které fakticky zabezpečuje správu již nyní 

 Převedení provozu městského rozhlasu pod TS 

 Možnost zefektivnění OIC – nevyužitá přepážka, přidat další agendy (řidičáky, …) 

 Nastavení systému hodnocení vedoucích – zaměstnanci by měli anonymně hodnotit vedoucí 
 

4.4. Odbor majetku města a komunálního hospodářství 
 
4.4.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor majetku města a komunálního hospodářství je v rámci organizační struktury zařazen jako 
organizační jednotka, která je podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je 
aktuálně zajišťováno jedním vedoucím odboru a pěti pracovníky na pozici referenta. Odbor majetku 
města a komunálního hospodářství není dále členěn na podřízené organizační jednotky. 

4.4.2. Služby a procesy 
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Odbor majetku města a komunálního hospodářství kompletně zabezpečuje agendu správy majetku 
(byty, nebytové prostory, hmotný majetek) a to od vedení evidence, zpracování a evidence 
majetkoprávních smluv, až po kontrolní činnost obstaravatelské organizace v oblasti bytového  
i nebytového fondu. V rámci činnosti odboru jsou zpracovávány plány údržby a oprav nemovitého 
majetku a dále je zabezpečována správa a údržby místních komunikací, městské veřejné zeleně, 
instalace a údržba dopravního značení a dalších systémů spadajících do majetku města. 

Odbor majetku komunálního hospodářství dále zabezpečuje výkon státní správy v přenesené 
působnosti na oddělení výběru místních poplatků za užívání veřejného prostranství; za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; ze psů;  
ze vstupného a pro správní poplatky za provozované výherní hrací přístroje. V souvislosti s poplatkovou 
agendou zabezpečuje vymáhání pohledávek města, případně podává návrhy  
na exekuční řízení. 

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Hospodaření s byty 
- Hospodaření s nebytovými prostory 
- Oceňování majetku 
- Zpracování plánu údržby a oprav nemovitého majetku města 
- Správa movitého majetku (příprava smluv, správa a údržba) 
- Správa komunikací a městské zeleně 
- Poplatkové agendy (psi, komunální odpad, užívání veřejného prostranství, výherní hrací 

přístroje, …) 
- Vymáhání pohledávek 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem dopravy je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

4.4.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor majetku města a komunálního hospodářství: 
- 1 vedoucí odboru  
- 1 referent (prodej a evidence nemovitostí) 
- 1 referent (poplatky za komunální odpad) 
- 1 referent (místní poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů, poplatky  

za VHP, vymáhání pohledávek) 
- 1 referent (nájem bytů a související činnost, nájem nebytových prostor) 
- 1 referent (nájem pozemků, užívání místních komunikací - překopy, zábory, uzavírky)  

 
4.4.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů.  
 

4.4.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není.  
 

4.4.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. V rámci odboru jsou zpracovávány podklady pro 
benchmarkingové srovnávání mezi městy. 
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4.4.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
Centrální evidence válečných hrobů 
ISKN (poplatky za komunální odpad) 
Cityware - Odpady (poplatky za komunální odpad) 
Cityware - VHP (agenda VHP) 
Cityware - Psi (agenda psi) 
Cityware - Poplatky (poplatkové agendy) 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS 4, Bonita Open Solution Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.4.8. Datová integrita odboru 

Odbor je řízen úkoly v Lotus Notes, kde jsou též uchovány smlouvy. Vzhledem k specifické povaze 
odboru neuvažujeme o automatizaci či propojování. Případné náměty k automatizaci  
či propojování mohou vyplynout z podrobnější procesní analýzy.   
 

4.4.9. Rozhraní a vazby na další odboru  

V případě agendy majetkoprávní je řešena problematika hospodaření s majetkem (prodej, pronájem, 
…). I zde jsou patrné silné vazby zejména na Odbor finanční, v záležitosti evidence finančních toků a 
případného vymáhání pohledávek.  

Služby poskytované Odborem majetku a komunálního hospodářství jsou prvotně určeny externímu 
uživateli. V tomto případě se ve většině jedná o takzvanou „veřejnou službu“. Koncovým klientem není 
zpravidla jeden konkrétní zákazník, ale jedná se o celou skupinu uživatelů „občanů města“. Mezi 
takovéto služby patří zabezpečení správy komunikací, zeleně, odpadového hospodářství a podobně.  

Úzká místa a potenciál konfliktů: 

 významná vazba na Odbor finanční ve věci výběru místních poplatků  

 významná spolupráce s Odborem finančním v případě majetkoprávních záležitostí – prodej – 
vymáhání pohledávek 

 značná skupina činností je zajišťována prostřednictvím TS – zde zastává odbor roli koordinátora 

 spolupráce s OIC, která zabezpečuje výběr poplatků, zde je evidován problém s přístupem do 
agendy OMKH 

4.5. Odbor Obecní živnostenský úřad 
 

4.5.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  
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Odbor Obecní živnostenský úřad je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační jednotka, 
která je podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně zajišťováno 
jedním vedoucím odboru a dvěma pracovníky na pozici referenta. Odbor Obecní živnostenský úřad 
není dále členěn na podřízené organizační jednotky. 

4.5.2. Služby a procesy 

Služby odboru Obecní živnostenský úřad jsou kompletně poskytovány v oblasti přenesené působnosti 
státní správy. V oblasti registrace podnikatelů poskytuje odbor služby výhradně externím subjektům a 
to například: „Registrace podnikatelů - Vydávání živnostenského oprávnění“, „Provádění změn 
živnostenských oprávnění“, „Přerušení živnosti“, „Vydávání rozhodnutí o zrušení či pozastavení 
živnostenských oprávnění“; dále „Vedení živnostenského rejstříku“; “Zabezpečení centrálního 
registračního místa“; „Vedení evidence zemědělských podnikatelů“. Druhou významnou oblastí  
je zabezpečení živnostenské kontroly včetně řešení přestupků a správních deliktů na oddělení 
živnostenského podnikání.  

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Zahájení živnostenského podnikání (ohlášení živnosti; koncese) 
- Změny údajů 
- Odpovědný zástupce  
- Přerušení, opětovné zahájení, zrušení živnosti 
- Vydání výpisu 
- Evidence zemědělských podnikatelů 
- Živnostenská kontrola 
- Přestupky a správní delikty na oddělení živnostenského podnikání 
- Cenová kontrola 
- Tržní řád 
- Vidimace legalizace 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem dopravy je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

4.5.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor Obecní živnostenský úřad: 
- 1 vedoucí odboru (oddělení registrace) 
- 1 referent (oddělení registrace) 
- 1 referent (oddělení kontroly a metodiky) 

 
 

4.5.4. Dokumentace odboru 

Odbor je dokumentován v rámci IS RŽP. Zde jsou postupy zpracovány poměrně dobře. Odbor je na 
systému úřadu relativně autonomní.  
 

 
4.5.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není.  
 

4.5.6. KPI odboru 
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Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. V rámci odboru jsou zpracovávány podklady pro 
benchmarkingové srovnávání mezi městy. 
 

4.5.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
IS RŽP (registr živnostenského podnikání, kontrola) 
IS EZP (registr zemědělského podnikání) 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS 4, Bonita Open Solution, Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.5.8. Datová integrita odboru 

Odbor je relativně autonomní – případné úkoly a informace jsou shromažďovány v systému Lotus 
Notes. Vzhledem k specifické povaze odboru neuvažujeme o automatizaci či propojování. Případné 
náměty k automatizaci či propojování mohou vyplynout z podrobnější procesní analýzy.   
 

4.5.9. Rozhraní a vazby na další odbory  

Vzhledem k tomu, že Odbor Obecní živnostenský úřad je prvotně zaměřen na poskytování služeb 
v oblastech přenesené působnosti státní správy, zastává v tomto případě roli „konzumenta“ 
podpůrných a řídících procesů jiných organizačních jednotek. Vazba na další odbory je tedy definována 
pouze obecnými požadavky popsanými u příslušných organizačních jednotek (personalistika, mzdy, 
vzdělávání, rozpočet, finanční operace, správa IT, telefonie, …). 
 

4.6. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

4.6.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační 
jednotka, která je podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně 
zajišťováno jedním vedoucím odboru a osmi pracovníky na pozici referenta. Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví není dále členěn na podřízené organizační jednotky. 

4.6.2. Služby a procesy 

V rámci přenesené působnosti státní správy poskytuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví služby 
zejména v oblasti sociálně právní ochrany dětí, sociálně právní ochrany dospělých a sociálních služeb 
a pomoci. V rámci těchto dvou oblastí je možné definovat služby jako například: „Rozhodování o 
výchovných opatřeních“, „Rozhodování o svěření dítěte do péče“, „Zabezpečení výkonu funkce kolizního 
opatrovníka“, „Zabezpečení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení“, „Rozhodování o ustavení 
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zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění“, „Zabezpečení činnosti sociální prevence 
(začleňování osob do společnosti)“, „Zabezpečení pomoci občanům při řešení nepříznivých sociálních 
situací (pomoc v hmotné nouzi)“ a další. 

V oblasti samostatné působnosti zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb a pomoci na svém 
území. Jako příklady služeb této oblasti je možné uvést například: „Zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb“, „Realizace protidrogové prevence“, „Zabezpečení činností na oddělení prevence 
kriminality“, „Zabezpečení výkonu funkce veřejného opatrovníka“ a další. 

V rámci odboru vznikají v rámci realizace řídících služeb strategické a plánovací dokumenty  
a to zejména v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování 
(plán rozvoje sociálních služeb) na úrovni obce i ORP. 

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Poskytování sociálních služeb a pomoci 
- Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění 
- Pomoc v hmotné nouzi 
- Prevence kriminality 
- Výchovná opatření 
- Svěření dítěte do péče 
- Pěstounská péče 
- Kolizní opatrovník 
- Komunitní plánování 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem dopravy je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

4.6.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 
- 1 vedoucí odboru 
- 4 referenti (sociálně právní ochrana) 
- 3 referenti (sociální služby a pomoc) 
- 1 referent (koordinátorka prevence kriminality) 

 
4.6.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. Odbor se řídí instrukcí: Instrukce  MPSV č.j. 21-12242/2000 , kterou se 
stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace SPOD. V dalším kroku doporučujeme 
vytvořit popis a dokumentaci odboru prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných 
formulářů.  

 
4.6.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není. Kvalita 
odboru se řídí dokumentem: Příloha č. 1 k vyhl. č 473/2012. Standardy kvality sociálně-právní ochrany 
při poskytování sociálně -právní ochrany orgány SPO. 
 
 
 
 

4.6.6. KPI odboru 
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Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. Dále existuje kvartální výkaz hospodaření města a jsou 
ručně přepočítávány údaje pro potřeby benchmarkingového srovnávání mezi městy.  
 

4.6.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
PORS Chrudim (sociálně právní ochrana dětí) 
SVI(sociálně-právní ochrana dětí) 
JIS (sociální práce) 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS 4, Bonita Open Solution Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.6.8. Datová integrita odboru 

Odbor je relativně autonomní – případné úkoly a informace jsou shromažďovány v systému Lotus 
Notes. Vzhledem k specifické povaze odboru neuvažujeme o automatizaci či propojování. Případné 
náměty k automatizaci či propojování mohou vyplynout z podrobnější procesní analýzy.   
 

4.6.9. Rozhraní a vazby na další odbory  

Vzhledem k tomu, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je prvotně zaměřen na poskytování služeb 
v oblastech přenesené působnosti státní správy, zastává v tomto případě roli „konzumenta“ 
podpůrných a řídících procesů jiných organizačních jednotek. Vazba na další odbory je tedy definována 
pouze obecnými požadavky popsanými u příslušných organizačních jednotek (personalistika, mzdy, 
vzdělávání, rozpočet, finanční operace, správa IT, telefonie, …). 

 

4.7. Odbor výstavby a územního plánování 
 

4.7.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor výstavby a územního plánování je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační 
jednotka, která je podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně 
zajišťováno jedním vedoucím odboru a šesti pracovníky na pozici referenta. Odbor výstavby  
a územního plánování není dále členěn na podřízené organizační jednotky. 

 

 

4.7.2. Služby a procesy 
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Odborem jsou zabezpečovány dvě základní oblasti, jak již je patrné z názvu jedná se o agendu 
územního plánování a o agendu stavebního úřadu. 

V oblasti stavebního úřadu poskytuje zejména služby v přenesené působnosti státní správy  
a to například: „Územní řízení“, „Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení“, „Zabezpečení 
stavebního řízení“, „Vydávání kolaudačního souhlasu“, „Povolování změny v užívání staveb“, 
„Povolování nebo nařizování odstranění staveb“; „Vykonávání státního dozoru ve věcech stavebního 
řádu“ nebo „Plnění funkce vyvlastňovacího úřadu“. Tyto služby jsou prvotně poskytovány externím 
subjektům, Služby mohou být poskytovány taktéž interně v případě, že samotný úřad je účastníkem 
řízení.  

V rámci agendy územního plánování je odbor nositelem služby řízení procesu pořízení územního, 
regulačního plánu nebo územně plánovacích podkladů. Vzhledem k charakteru a důležitosti těchto 
dokumentů, je tato služba zařazena do skupiny řídících služeb/procesů.  

Dále odbor zabezpečuje činnosti v přenesené působnosti státní správy na oddělení památkové péče,  
s  úkolem zabezpečení ochrany, obnovy a užívání kulturních památek. 

Odbor výstavby a územního plánování je garantem poskytování koordinovaného stanoviska  
a koordinovaného závazného stanoviska. 

V oblasti samostatné působnosti je odbor garantem zpracování grafického informačního systému 
města (GIS). 

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 
- Stavební úřad – územní řízení, povolování a odstranění staveb 
- Stavební úřad - kolaudace a užívání 
- Státní dozor 
- Označování budov 
- Vyvlastňování 
- Územní plánování 
- Památková péče 
- Koordinovaná stanoviska 
- Zabezpečení správy GIS 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem dopravy je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

 

4.7.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor výstavby a územního plánování: 
- 1vedoucí odboru (stavební řízení – obce) 
- 1 referent (územní plánování) 
- 1 referent (podnikatelé – město) 
- 1 referent (stavební řízení – obce) 
- 1 referent (občané – město) 
- 1 referent (státní památková péče) 
- 1 referent (pracoviště GIS) 

 
 
 

4.7.4. Dokumentace odboru 
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Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy, nicméně procesy 
stavebního úřadu jsou podrobně popsány ve stavebním zákonu a jeho prováděcích vyhláškách. Existuje 
popis odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů.  
 

4.7.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není.  
 

4.7.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v aplikaci stavebního 
úřadu – viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. Z této aplikace jsou ručně přepočítávány údaje 
pro potřeby benchmarkingového srovnávání mezi městy, dále jsou údaje přepočítávány na jednotlivé 
pracovníky pro ověření anomálií ve výsledcích odboru. 
 

4.7.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
Registr územní identifikace adres a nemovitostí 
VITA - stavební úřad (stavební úřad, územní plánování, vyvlastňovací úřad) 
ISKN (vyvlastňovací úřad) 
Cityware - Geostore (GIS) 
Monumnet (památková péče) 
VITA Památky (památková péče) 
ISKN (památková péče) 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr nemovitostí 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
 

4.7.8. Datová integrita odboru 

Odbor je relativně autonomní – případné úkoly a informace jsou shromažďovány v aplikaci stavebního 
úřadu a výjimečně v systému Lotus Notes. Vzhledem k specifické povaze odboru neuvažujeme o 
automatizaci či propojování. Případné náměty k automatizaci či propojování mohou vyplynout 
z podrobnější procesní analýzy. Je možné uvažovat o vazbě na projektové řízení investičních projektů 
– dodání aktuálních přesných vymezení požadavků na projektovou dokumentaci v různých fázích 
vývoje. 
 

4.7.9. Rozhraní a vazby na další odbory  

Odbor výstavby a územního plánování poskytuje zejména služby externího charakteru. V tomto ohledu 
se jedná o poměrně samostatně jednající organizační jednotku. Vazba na ostatní odbory je realizovaná 
zejména v případě požadované součinnosti při vydávání rozhodnutí / povolení a to převážně formou 
požadavku na zpracování odborného stanoviska za příslušné agendy - životní prostředí, památková 
péče, doprava, a podobně. Z tohoto pohledu odbor Stavební úřad spolupracuje s odbory: Odbor 
rozvoje města, Odborem majetku a komunálního hospodářství, Odbor životního prostředí, Odbor 
dopravy.  
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Úzká místa a potenciál konfliktů:  

 významná vazba na Odbor rozvoje města jakožto garanta územního plánu města 

 významná vazba na ostatní odbory ve věci vydávání koordinovaného a koordinovaného závazného 
stanoviska 

 úzká spolupráce s Odborem životního prostředí při zabezpečení správy geografického 
informačního systému, dále s Odborem majetku města, Odborem dopravy a technickými službami 
 

4.8. Odbor rozvoje města 
 

4.8.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor rozvoje města je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační jednotka, která je 
podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně zajišťováno jedním 
vedoucím odboru a čtyřmi pracovníky na pozici referenta. Odbor rozvoje města není dále členěn  
na podřízené organizační jednotky. 

4.8.2. Služby a procesy 

Služby poskytované odborem rozvoje města je možné obecně rozdělit na dvě oblasti a to plánovací  
a realizační. V rámci oblasti plánovací zastává odbor důležitou roli v řízení a směrování rozvojových 
aktivit města. A to zejména prostřednictvím stěžejních řídících dokumentů jako jsou „Strategický plán 
rozvoje města“, „Regulační plán MPR“, „Akční plány“ a další koncepční materiály v oblasti ekonomiky 
a strategie města. V tomto případě se staví do role poskytovatele služeb řídících (dle referenčního 
modelu služeb). 

Druhou skupinou služeb poskytovaných odborem jsou takzvané služby realizační, které slouží 
k naplňování obsahové náplně stanovených strategických materiálů. V oblasti realizační zabezpečuje 
odbor činnosti spojené s přípravou a realizací investičních akcí a projektů včetně „Plánování  
a realizace investičních akcí“; „Zabezpečení zadávacího řízení“; „Zabezpečení projektového  
a dotačního managementu“ a podobně.  

V rámci dalších činností odbor poskytuje služby v oblastech podpory podnikání, podpory cestovního 
ruchu, podpora regionálního rozvoje, realizaci projektů Zdravé město a místní Agendy 21 a další. 

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Zabezpečuje zpracování Strategického plánu rozvoje města 
- Naplňování funkce garanta Regulačního plánu Městské památkové rezervace 
- Zpracování koncepčních řešení v oblasti ekonomiky a strategie města 
- Zpracování plánu investičních akcí města 
- Zpracování Plánu obnovy kanalizace a Plánu oprav kanalizace 
- Realizace investičních akcí 
- Zabezpečení projektového a dotačního managementu 
- Zabezpečuje průběh zadávání veřejných zakázek 
- Zpracování žádostí o dotace 
- Vydávání stanoviska k prodeji nebo pronájmu majetku města 
- Zabezpečení koordinace města a podnikatelského sektoru 
- Zabezpečuje koordinaci cestovního ruchu a turistiky 
- Zabezpečuje realizaci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 
- Zabezpečuje podporu propagaci města a cestovního ruchu 

Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem rozvoje města je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

4.8.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 
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Odbor rozvoje města: 
- 1 vedoucí odboru (management průmyslové zóny, realizace Strategického plánu rozvoje 

města, řízení strategických projektů, rozvoj a opravy kanalizační sítě, zahraniční vztahy) 
- 1 referent (koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agendy 21, realizace investičních 

akcí, opravy školských zařízení) 
- 1 referent (zástupce vedoucího odboru, příprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí 

města) 
- 1 referent (příprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské 

památkové rezervace, péče o památky) 
- 1 referent (příprava podkladů pro realizaci investic, agenda jednání s Pozemkovým fondem 

ve věci územního rozvoje, spisová služba) 
 

4.8.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů.  

 
4.8.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není.  
 

4.8.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. Dále existuje kvartální výkaz hospodaření města a jsou 
ručně přepočítávány údaje pro potřeby benchmarkingového srovnávání mezi městy.  
 

4.8.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
dataplan NSZM (Zdravé město a místní agenda 21) 
Cityware - registr obyvatel (investiční akce města - plánování, realizace) 
Cityware - registr nemovitostí (investiční akce města - plánování, realizace) 
ISKN(investiční akce města - plánování, realizace) 
RTS BuildPower(investiční akce města - plánování, realizace) 
 
Obecně používané aplikace: 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS, 4 
Bonita Open Solution 
Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.8.8. Datová integrita odboru 
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Přístup k odboru z hlediska integrace a dalšího využití byl podrobněji analyzován v kapitole 4.2 
Projektové řízení.  
 

4.8.9. Rozhraní a vazby na další odbory 

Jak bylo uvedeno výše, služby Odboru rozvoje města je možné typově rozdělit do dvou oblastí  
a na plánovací a realizační. V obou dvou oblastech je možné vysledovat značné množství vazeb  
na ostatní organizační jednotky. Úzká spolupráce je především s Odborem finančním, Odborem 
majetku města a komunálního hospodářství, Odborem výstavby a územního plánování, Odborem 
životního prostředí a to zejména při přípravě koncepčních materiálů a dále při přípravě a realizaci 
investičních projektů. 

Úzká místa a potenciál konfliktů:  

 Významná vazba na ostatní organizační jednotky v případě zpracování strategických  
a koncepčních dokumentů města a dále v případě plánování a realizace investičních akci (OVUP, 
OŽP, OMMKH, …) 

 Předávání řízení projektů z jiných odborů MěÚ 

 Významná spolupráce s externími dodavateli odborných služeb (zpracování projektové 
dokumentace, technický dozor investora, dotační management apod.), provozovatelem kanalizace 
(VHOS a.s.) a provozovatelem vodovodů (DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska 

 Významná spolupráce s Odborem finančním při plánování, realizaci a vyúčtování investičních akcí  
a zavádění pořízených investic do majetku města a dále v případě majetkoprávních záležitostí – 
prodej – pronájem majetku 

 Složitá administrativa - metodika projektového managementu 

 Spolupráce při organizaci výběrových řízení pro ostatní organizační jednotky 

 Spolupráce s externími dodavateli služeb 
 

4.9. Odbor životního prostředí 
 

4.9.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor životního prostředí je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační jednotka, která je 
podřízena pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně zajišťováno jedním 
vedoucím odboru a šesti pracovníky na pozici referenta. Odbor životního prostředí není dále členěn na 
podřízené organizační jednotky. 

 

4.9.2. Služby a procesy 

Odbor životního prostředí zabezpečuje poskytování služeb v oblasti přenesené působnosti státní 
správy a to prostřednictvím následujících agend: Ochrana přírody a krajiny, Ochrana ovzduší, 
Odpadové hospodářství, Lesní hospodářství, Myslivost, Ochrana zemědělského půdního fondu, 
Ochrana zvířat proti týrání, Rybářství, Rostlinolékařská péče, Veterinární péče, Vodní hospodářství, a 
další. Konkrétní služby jsou například: „Vydávání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 
vodami“; „Rozhodování o žádostech o vydání kolaudačního souhlasu“, „Povolování kácení dřevin“; 
„Vedení evidence loveckých lístků“, „Ustanovení myslivecké stráže“ a další.  

Odbor životního prostředí se dále podílí na tvorbě koncepčních materiálů zejména při zpracování plánu 
odpadového hospodářství nebo při plánování rekonstrukce a údržby veřejné zeleně.  

Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 
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- Ochrana přírody a krajiny 
- Lesní hospodářství 
- Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) 
- Myslivost 
- Rybářství 
- Ochrana zvířat proti týrání 
- Veterinární péče 
- Rostlinolékářská péče 
- Odpadového hospodářství 
- Ochrana ovzduší 
- Vodní hospodářství 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem dopravy je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

4.9.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor životního prostředí (1+6): 
- 1 vedoucí odboru (ochrana ZPF + souhrnná vyjádření k záměru za OŽP) 
- 1 referent (ochrana přírody a krajiny, rybářství a rostlinolékařská péče, týrání zvířat) 
- 1 referent (lesní hospodářství a myslivost) 
- 1 referent (vodní hospodářství) 
- 1 referent (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší) 
- 1 referent (vodní hospodářství) 
- 1 referent (administrativní vyřizování věcí případů ve správním řízení v rámci agend OŽP) 

 
4.9.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů.  

 
4.9.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad certifikován není.  
 

4.9.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. Dále existuje kvartální výkaz hospodaření města a jsou 
ručně přepočítávány údaje pro potřeby benchmarkingového srovnávání mezi městy. 
 

4.9.7. Informační podpora odboru 

Specifické aplikace využívané odborem: 
Heletax5 (lesní hospodářství) 
EVI8 + ESPI 8 (odpadové hospodářství) 
ISPOP 
Kvasar (ochrana ovzduší) 
VITA - vodoprávní úřad (vodní hospodářství) 
POVIS (povodňové plány) 
Registr LPIS 
Registr osob 
Integrovaný agendový informační systém ROS 
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Evidence reprodukčního materiálu (ERMa) 
Tvorba náhrad za výkon odborného lesního hospodáře 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr nemovitostí 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS 4, Bonita Open Solution Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.9.8. Datová integrita odboru 

Vzhledem k specifické povaze odboru neuvažujeme o automatizaci či propojování. Případné náměty 
k automatizaci či propojování mohou vyplynout z podrobnější procesní analýzy.  OŽP bude dávat do 
návrhu rozpočtu 2014 požadavek na pořízení systému PROXIO (agenda všech činností v oblasti 
životního prostředí). 
 

4.9.9. Rozhraní a vazby na další odboru  

Odbor životního prostředí svými službami pokrývá širokou agendu od ochrany přírody a krajiny, přes 
správu lesů, myslivost, rybářství až po zemědělský půdní fond. Z pohledu vazby na další organizační 
jednotky je potřeba poukázat na oblast, kde odbor zastává funkci speciálního stavebního úřadu a to 
v agendě vodoprávního úřadu. Dále se spolupodílí na tvorbě koncepčních materiálů v oblasti 
komunálního hospodářství a veřejné zeleně, kde úzce spolupracuje s Odborem majetku  
a komunálního hospodářství. Dále spolupracuje v oblasti provozu vodovodů a kanalizací na území 
města, kde úzce spolupracuje s Odborem rozvoje města a provozovatelem firmou VHOS a.s. Další 
průřezovou službou je zabezpečení sběru dat do GIS, kde je patrná vazba na Odbor výstavby a 
územního plánování, jenž je garantem geografického informačního systému. 

Úzká místa a potenciál konfliktů:  

 významná vazba na ostatní organizační jednotky v případě zpracování souhrnných stanovisek, 
zejména v případě Odboru rozvoje majetku města a ostatních dotčených orgánů 

 spolupráce s OKST při řešení přestupků 
 

4.10. Odbor dopravy 
 

4.10.1. Organizační struktura a obecná charakteristika  

Odbor dopravy je v rámci organizační struktury zařazen jako organizační jednotka, která je podřízena 
pozici tajemníka. Personální obsazení organizační jednotky je aktuálně zajišťováno jedním vedoucím 
odboru a osmi pracovníky na pozici referenta. Odbor dopravy není dále členěn na podřízené 
organizační jednotky. 

4.10.2. Služby a procesy 
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Činnosti realizované Odborem dopravy jsou téměř výhradně zaměřeny na poskytování služeb v oblasti 
přenesené působnosti státní správy. Významnou oblast představuje vedení Registru řidičů – „Vydávání 
řidičských průkazů, paměťových karet”; „Evidence bodového systému”; “Získávání odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel” a dále vedení Registru vozidel – „Registrace a změny údajů  
v registru silničních vozidel“, „Schválení technické způsobilosti přestavěného / vyrobeného silničního 
vozidla“, „Vydání technického osvědčení silničního vozidla“ a další.  

Další zásadní oblastí je Speciální stavební úřad a Silniční správní úřad, v rámci kterých jsou poskytované 
služby jako: „Stavební řízení - stavební povolení“; „Vydávání kolaudačního souhlasu“; „Vydání 
závazného stanoviska“; „Povolování uzavírek“; „Povolování zvláštního užívání“ a podobně“. 

 
Výčet nejdůležitějších služeb organizační jednotky: 

- Vedení registru řidičů (řidičské průkazy, řidičská oprávnění, paměťové karty řidiče, bodový 
systém,…) 

- Vedení registru vozidel (registrace vozidla, přestavba a dovoz vozidel, technická osvědčení, 
registrační značky,…) 

- Autoškoly (registrace k provozování autoškoly, zkoušky odborné způsobilosti žadatelů  
o ŘO, profesní způsobilost řidičů) 

- Dopravní úřad – Taxislužba 
- Stanice měření emisí 
- Řešení přestupků a správních deliktů 
- Silniční správní úřad (uzavírky, zvláštní užívání,…) 
- Speciální stavební úřad 
- BESIP 

 
Kompletní přehled služeb poskytovaných Odborem dopravy je uveden v dokumentu „Tabulky“. 

4.10.3. Seznam pracovních pozic - role odboru 

Odbor dopravy: 
- 1 vedoucí odboru dopravy (taxislužba, stanice měření emisí, zkušební komisař) 
- 1 referent (zkušební komisař) 
- 1 referent (registr řidičů) 
- 1 referent (registr řidičů – bodové hodnocení) 
- 1 referent (registr vozidel) 
- 1 referent (technik registru vozidel) 
- 1 referent (silniční hospodářství) 
- 2 referenti (přestupkové řízení) 

 
4.10.4. Dokumentace odboru 

Odbor není explicitně dokumentován. Neexistuje katalog služeb a procesní popisy. Existuje popis 
odboru v organizačním řádu. V dalším kroku doporučujeme vytvořit popis a dokumentaci odboru 
prostřednictvím procesního modelu včetně navázaných formulářů.  

 
 
 

4.10.5. Prvky kvality odboru – kompatibilita s normami ISO 

Oddělení informačních technologií je certifikován dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006 (Management 
bezpečnosti informací). Dle normy ISO 9001, stanovující požadavky na systém řízení kvality úřad 
certifikován není.  
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4.10.6. KPI odboru 

Odbor nemá stanovena explicitní KPI. Systém řízení je založen na řízení úkolů v prostředí Lotus Notes 
– viz níže, v kterém je sledováno plnění úkolů. V rámci odboru jsou zpracovávány podklady pro 
benchmarkingové srovnávání mezi městy. 
 

4.10.7. Informační podpora odboru 

 Specifické aplikace využívané odborem: 
Centrální registr řidičů – Eliška 
Digitální tachograf 
BODYS 
Centrální registr vozidel 
DAVOZ 
eTesty 
Centrální registr dopravců 
YAMACO 
Centrální registr uzavírek 
Cityware 
 
Obecně používané aplikace: 
Cityware - registr nemovitostí 
Cityware - registr obyvatel 
Lotus Notes 
Spisová služba Geovap  
Docházkový systém 
Elektronická kniha jízd 
IRAP CCA (ekonomický systém) 
ED (podkladové materiály - tisky) 
Czech POINT 
ISZR Viewer 
Vidimace a legalizace 
ATTIS 4, Bonita Open Solution Talend Studio (procesní řízení) 
 

4.10.8. Datová integrita odboru 

Vzhledem k specifické povaze odboru neuvažujeme o automatizaci či propojování. Případné náměty 
k automatizaci či propojování mohou vyplynout z podrobnější procesní analýzy.   
 

4.10.9. Rozhraní a vazby na další odboru  

Vzhledem k tomu, že Odbor dopravy je prvotně zaměřen na poskytování služeb v oblastech přenesené 
působnosti státní správy, zastává v tomto případě roli „konzumenta“ podpůrných a řídících procesů 
jiných organizačních jednotek. V rámci vlastních služeb poskytovaných odborem je možné vysledovat 
spolupráci s ostatními odbory zejména v oblasti speciálního stavebního úřadu a silničního správního 
úřadu. Jedná se o odbory: Odbor výstavby a územního plánování, Odbor životního prostředí, Odbor 
majetku města a komunálního hospodářství, Odbore rozvoje města. 

 

5. Seznam zkratek a pojmů 
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5.1. Zkratky 
 
AD  - Active Directory  
BPMN  - „Business Process Modeling Notation“ – Standard pro modelování business procesů 

navrhovaných prostřednictvím grafického modelovacího jazyka 
ESB - Enterprise Service Bus  
ICT  - Informační a komunikační technologie (z anglického Information and Communication 

Technologies) zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s 
informacemi 

IDM  - Identity manager 
IS  - Informační systém 
IT  - Informační technologie 
KPI - „Key Performance Indicators“ - klíčový výkonnostní ukazatel 
LDAP  - (z anglického Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a 

přístup k datům na adresářovém serveru. Podle tohoto protokolu jsou jednotlivé položky na 
serveru ukládány formou záznamů a uspořádány do stromové struktury 

LN  - Lotus Notes -  je softwarový produkt společnosti IBM, který se orientuje do oblasti 
groupware. Primární Lotus Notes je e-mail a další odvozené služby, jako adresář, kalendář, 
plánovač, rezervace zdrojů apod. 

MÚ - Městský úřad 
OD - Odbor dopravy 
OF - Odbor finanční 
OIC - Občanské informační centrum 
OJ  - Organizační jednotka 
OKST - Odbor kancelář starosty a tajemníka 
OMMKH - Odbor majetku města a komunálního hospodářství 
OOŽU - Odbor Obecní živnostenský úřad 
ORM - Odbor rozvoje města 
ORP - Obec s rozšířenou působností 
OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OVÚP - Odbor výstavby a územního plánování 
OVV - Odbor vnitřních věcí 
OŽP - Odbor životního prostředí 
PDCA - Plan Do Check Act /metodika zlepšování) 
PO - Příspěvkové organizace 
ŘO - Řidičské oprávnění 
SLA - „Service Level Agreement“ - smlouva o úrovni/kvalitě poskytovaných služeb 
TS - Technické služby 
ÚP  - Úřad práce 
VŘ  - Výběrové řízení 
 
 
 
 
 
 

5.2. Pojmy 
 
Active directory  
je implementace adresářových služeb LDAP. Umožňuje administrátorům nastavovat politiku instalovat 
programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře.  
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Benchmarking  
je nástroj strategického managementu, jehož podstatou je zjištění pozice vlastní organizace „na trhu“ 
a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení 
vlastních nedostatků. Součástí zlepšení je i učení se od „konkurenčních“ organizací. 

Identity manager 
softwarový nástroj pro centralizovanou správu uživatelů, uživatelských a přístupových účtů 

Kompetence 
představuje předpoklady, schopnost, dovednosti nebo znalosti nezbytné pro zvládnutí určitou funkce, 
činnosti nebo situace 

Organizace veřejného sektoru  
organizace působící v rámci veřejného sektoru (na centrální nebo na regionální či místní úrovni). 
Zabývá se specifickými službami, jejich redistribucí a poskytováním určitých statků. Charakteristickým 
rysem institucí a organizací veřejného sektoru je skutečnost, že jsou financovány buď částečně, nebo 
úplně z veřejných prostředků a jsou napojeny na fiskální systém a na veřejné rozpočty  

Pozice  
pozice v rámci organizační jednotky, zastávaná příslušným zaměstnancem 

Proces  
soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy 
(definice dle normy ISO 9001) 

Procesně-obslužný model 
nástroj řízení tvorby hodnoty na základě katalogu služeb a jim odpovídajících procesů zachycených 
procesním modelem 

Služba (v širším pojetí) 
je v tomto ohledu chápán jakýkoliv výstup, který organizace nabízí externímu, ale i internímu 
zákazníkovi, a to jak ve formě nehmotné služby, tak i v podobě hmotného produktu 

Spokojenost zákazníka  
vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků 

Užitek 
Pojem označuje subjektivní pocit splnění přání, uspokojení potřeby 
 
Vlastník procesu  
osoba odpovědná za provádění a zlepšování procesu, případně za jeho navrhování, koordinaci a 
začlenění do organizace 

Výkonnost 
úroveň splnění stanovených cílů dosahovaná jednotlivcem, týmem, organizací  
nebo procesem 

Výstup 
konkrétní výsledek činnosti organizace, tedy služby. Rozlišujeme mezi výstupy a koncovými výstupy. V 
prvním případě se jedná o služby, které v rámci organizace poskytuje jeden odbor druhému. Ve druhém 
případě výstupy směřující vně organizace. Zejména v případě veřejné správy je výstupem procesů 
služba. 
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Příloha č. 1 – Harmonogram prací 

Název úkolu 
Doba 
trvání 

Zahájení 
Dokonče
ní 

Předc
hůdci 

Počet 
MD 

Projektové řízení 150 dny 20.1.2014 15.8.2014   50 

Vstupní analýza 5 dny 20.1.2014 24.1.2014   2 

Nastavení procesu Řízení portfolia projektů a Řízení projektu 25 dny 10.2.2014 14.3.2014 11 10 

Zpracování a schválení vnitřní směrnice Projektové řízení v 
rámci MÚ 

25 dny 17.3.2014 18.4.2014 12 4 

Vytvoření Manuálu projektového manažera MÚ 10 dny 27.1.2014 7.2.2014 11 4 

Seznámení zaměstnanců MÚ se systémem projektového 
řízení 

10 dny 21.4.2014 2.5.2014 13 4 

Stanovení témat pilotních projektů na MÚ a vlastní realizace 
projektu 

23 dny 5.5.2014 4.6.2014 15 19 

Evaluace - vyladění vnitřních dokumentů a pravidel v oblasti 
projektového řízení 

10 dny 5.5.2014 16.5.2014 14 2 

Harmonizace souběžně běžících projektů 10 dny 19.5.2014 30.5.2014 17 5 

Vzdělávání projektové řízení 5 dny 12.5.2014 16.5.2014   5 

Procesní řízení 180 dny 20.1.2014 26.9.2014   66 

Analýza systému procesního řízení (výběr procesů k 
modelování (vhodné k integraci / optimalizaci), kontrola 
nastavení ATTIS, metodika) 

10 dny 20.1.2014 31.1.2014   4 

Procesní modelování - OVV (pilotní odbor) 10 dny 10.2.2014 21.2.2014   3 

Vzdělávání procesní řízení I (uživatelské školení ATTIS a 
metodika + modelování procesů) 

5 dny 24.2.2014 28.2.2014 22 2 

Procesní modelování - OOZU 5 dny 3.3.2014 7.3.2014 23 3 

Procesní modelování - OVUP 5 dny 10.3.2014 14.3.2014 24 3 

Procesní modelování - ORM 5 dny 17.3.2014 21.3.2014 25 3 

Procesní modelování - OD 5 dny 24.3.2014 28.3.2014 26 3 

Procesní modelování - OKST 5 dny 31.3.2014 4.4.2014 27 3 

Procesní modelování - OMMKH 5 dny 7.4.2014 11.4.2014 28 3 

Procesní modelování - OZP 5 dny 14.4.2014 18.4.2014 29 3 

Procesní modelování - OSVZ 5 dny 21.4.2014 25.4.2014 30 3 

Procesní modelování - OF 5 dny 28.4.2014 2.5.2014 31 3 

Vzdělávání procení řízení II (optimalizace procesů) 10 dny 5.5.2014 16.5.2014   1 

Návrh optimalizace stavu procesů 25 dny 12.5.2014 13.6.2014 31 8 

Nastavení systému monitoringu vybraných procesů 30 dny 16.6.2014 25.7.2014 34 24 

Vzdělávání - nastavování ukazatelů KPI 5 dny 28.7.2014 1.8.2014     

Vzdělávání procesní řízení - všichni zaměstnanci (užívání 
ATTIS jako zdroje dat) 

5 dny 4.8.2014 8.8.2014   2 

Řízení Lidských Zdrojů 270 dny 5.5.2014 15.5.2015   60 

Analýza systému ŘLZ           

Zpracování kompetenčních modelů 60 dny 5.5.2014 25.7.2014   15 

Aktualizace a implementace systému hodnocení 
zaměstnanců 

135 dny 28.7.2014 30.1.2015 40 35 

Školení na rozvoj kompetencí I 6 dny 
20.10.201

4 
27.10.201

4 
    

Zpracování standardu personalistiky 50 dny 3.11.2014 9.1.2015 40 20 

Vzdělávání ŘLZ (systém hodnocení) 2 dny 8.12.2014 9.12.2014   2 

Školení na rozvoj kompetencí II 6 dny 12.1.2015 19.1.2015     
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Název úkolu 
Doba 
trvání 

Zahájení Dokončení Předchůdci 
Počet 
MD 

Finanční řízení 180 dny 2.6.2014 6.2.2015   45 

Analýza financí úřadu 20 dny 2.6.2014 27.6.2014   5 

Zpracování rozpočtového výhledu na následující 3 roky 60 dny 30.6.2014 19.9.2014 47 15 

Příprava ukazatelů rozpočtu a opatření ke stabilizaci 
financí. Navázání finančních možností města na 
strategické cíle obce 

100 dny 22.9.2014 6.2.2015 48 25 

Vzdělávání finanční řízení a plánování obce 4 dny 8.9.2014 11.9.2014   4 
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