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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 podrobnější analýzy k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do 
praxe Městského úřadu v Moravské Třebové. 

Podkladem pro tento dokument byly výstupy z dokumentu „Analýza kvality řízení a poskytovaných 
služeb MÚ Moravská Třebová“ (dále „vstupní analýza“) a ze šetření, které bylo vedeno s pracovním 
týmem procesního řízení. Dokument dále vychází ze zadávací dokumentace pro projekt „Zvýšení 
kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“ a metodik firmy ATTN Consulting s.r.o. 

Tato podrobnější analýza si klade za cíl připravit prostředky k zavedení procesního řízení na MÚ 
Moravská Třebová. 
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2. Aktuální stav procesního řízení 
 

Procesní řízení není na úřadě zavedeno. Neexistuje vnitřní předpis ani metodika procesního řízení, 
neexistují procesní modely jednotlivých činností. 

V rámci vstupní analýzy byl zpracován seznam služeb odborů a navázaných procesů v referenčním 
modelu ATTIS, včetně dokumentace a IT podpory. Referenční model řízení městského úřadu vznikl 
s cílem pomoci vedoucím pracovníkům městských úřadů a magistrátů zefektivnit zavádění moderních 
prvků řízení v rámci reformy veřejné správy. 

Díky srovnání máme k dispozici seznam procesů, které v referenčním modelu chybí a budou do něj 
v druhé části projektu doplněny. Dále seznam procesů, které v referenčním modelu přebývají, 
protože jsme je nebyli schopni přiřadit k některé z agend. V další části projektu bude řešeno 
s jednotlivými vlastníky procesů, zda tyto procesy budou k některé agendě přiřazeny, nebo zda 
budou z referenčního modelu odstraněny. Tento seznam je vytvořen ve formě tabulek, které jsou 
přílohou vstupní analýzy. 

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 další 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. 
 

3. Cíle projektu 
 

Cíle projektu v oblasti procesního řízení jsou (převzato ze zadávací dokumentace): 

 

I. 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). 

 

Popis procesů, určení jejich vlastníků a stanovení odpovědných pracovníků za jednotlivé činnosti 

přinese zejména vyšší úroveň organizace práce, vymezí jasné rozhraní mezi jednotlivými odbory a 

zaručí detailní popisy pracovních náplní jednotlivých pracovníků. Tyto informace zpřístupní všem 

uživatelům v jejich osobní stránce SW ATTIS. 

 

II. 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 
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Optimalizace procesů přinese mimo jiné jejich zjednodušení a tím i zkrácení doby trvání 

dotčených procesů. 

 

III. 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). 

 

Systém reportingu a monitoringu přinese mimo jiné zvýšení motivace pracovníků a tím zvýšení 

výkonu jednotlivých pracovníků a tím i jejich odborů. 

 

Výstupy aktivity v oblasti procesního řízení (doplněné po vstupní analýze): 

 Analýza systému procesního řízení, mapa procesů MÚ. 

 Popis vybraných procesů. 

 Návrh optimalizace procesů MÚ. 

 Návrh akčního plánu pro implementaci procesního řízení. 

 KPI ukazatele procesů. 

 Nastavené vyhodnocování KPI. 

 Metodika zefektivňování procesů na MÚ. 

 Pracovní náplně. 

 

Nutnou podmínkou pro zavedení procesního řízení je zejména popis procesů organizace, určení 
vlastníků procesů a vymezení odpovědností pracovníků, kteří se na vykonávání procesů podílejí. 
Pokud chceme procesy optimalizovat, je velmi výhodné je rozkreslit do tzv. procesních map. 

Procesní mapy, uspořádané do hierarchické struktury pak tvoří tzv. procesní model. Ten bude 
vytvořen v prostředí SW ATTIS, který zajistí jejich snadnou aktualizaci, poskytne pracovní náplně 
jednotlivých pracovníků, organizační zabezpečení jednotlivých procesů a další užitečné informace. 

Při tvorbě procesního modelu je nezbytné postupovat metodicky, a za tímto účelem vznikla metodika 
procesního modelování. Ta vychází z obecných pravidel procesního modelování a byla upřesněna pro 
potřeby MÚ Moravská Třebová ve spolupráci ATTN s.r.o. a projektového týmu MÚ Moravská 
Třebová. Procesní model, vytvořený na základě konkrétní metodiky pak může sloužit výše popsaným 
cílům. 

Důležitá je také integrace SW ATTIS s dalšími vybranými SW MÚ, protože ta přispěje ke zvýšení užitku 
vytvořeného procesního modelu MÚ a ke snížení pracnosti při užívání IS. Kvalitní implementace 
systému pak přispěje k rutinnímu využívání SW ATTIS pracovníky MÚ. 

Jako základ pro tvorbu procesního modelu MÚ doporučujeme využít procesní model, obsažený v 

„Referenčním modelu úřadu“. Tento model zahrnuje a přímo integruje tři hlavní prvky systému řízení 

MÚ: 

 Procesní a organizační model. 

 Systém řízení cílů a ukazatelů. 

 Kompetenční modely. 
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Podrobný popis referenčního modelu je uveden v dokumentu „Referenční integrovaný model řízení 

městského úřadu“. Tento model je již načten v aplikaci ATTIS MÚ Moravská Třebová a připraven 

k dalšímu rozvoji. 

 

4. Metodika modelování procesů 
 
Základním výstupem podrobné analýzy procesního řízení je metodika pro tvorbu procesního a 

organizačního modelu. Tato metodika určuje zejména: 

 základní pojmy v oblasti procesního a organizačního modelování, 

 typy objektů, používaných v procesních a organizačních modelech, 

 významové členění procesních oblastí, procesů a subprocesů, 

 objekty pro zobrazení zdrojů procesů / procesních kroků, atd., 

 organizační vazby a další. 

Metodika je praktickým průvodcem pro tvorbu procesního a organizačního modelování. Bude také 

využita jako základ pro školení uživatelů ATTIS. Vlastní metodika je uvedena v samostatném 

dokumentu „Metodika modelování v ATTIS.BPM“. 

 

5. Zdroje 
 

SW ATTIS zpřístupní všechny dokumenty, směrnice, zákony, odkazy na internetové zdroje, atd. přímo 

z procesního modelu na kliknutí myší. Tyto dokumenty jsou k dispozici uživateli rovněž v jeho tzv. 

„Osobní stránce“ (viz níže). Každý uživatel se tak velmi snadno dostane k dokumentům, které souvisí 

s výkonem jeho práce. 

Ve složce zdrojů jsou vytvářeny odkazy na jednotlivé dokumenty. Tyto zdroje jsou pak připojeny 

v procesním modelu k patřičným objektům (procesům / činnostem). Vlastní dokumenty jsou 

umístěny např. v databázi Lotus Notes, na sdíleném disku serveru, na Internetu nebo také přímo 

v databázi ATTIS. 

Typy zdrojů (např. dokumentů) jsou definovány v metodice procesního modelování (viz výše). 

 

6. Uživatelské role 
 
Uživatelské role určují, které informace může uživatel v SW ATTIS vidět a které činnosti může 
vykonávat. Jeden uživatel může mít přiděleno více uživatelských rolí. Podrobné informace jsou 
uvedeny v metodice (viz výše) a dále také v uživatelském manuálu. 
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7. Osobní stránka 
 
V SW ATTIS má každý uživatel k dispozici tzv. „Osobní stránku“. Je to personalizovaný pohled na data, 
vložená do SW ATTIS. Osobní stránka obsahuje informace např. o: 

 pracovních úvazcích, 

 náplni práce, 

 vlastnictví procesů, 

 hodnocení, 

 dokumentech, 

 diskusích, 

 úkolech, 

 atd. 

 

Osobní stránka je každému uživateli dostupná jak v tenkém, tak v tlustém klientovi, dle počtu 
zakoupených licencí (jen zobrazení osobní stránky je pro neomezený počet uživatelů). 

Podrobné informace jsou uvedeny v metodice (viz výše) a také v uživatelském manuálu. 

 

8. Správa číselníků 
 
Správa číselníku SW ATTIS bude v zásadě prováděna ručně. Prvotní zadání rozsáhlejších dat proběhne 
importem. 

Původně uvažovaná synchronizace s uživateli v databázi Active Directory nebude realizována. Časová 
náročnost 5 MD bude využita v části integrace s RPP. 

 

9. Integrace s RPP 
 
Pro usnadnění aktualizace procesního modelu, vykonávaných činností především přenesené 
působnosti, přiřazených rolí a pracovníků doporučujeme datově napojit SW ATTIS na aplikaci RPP. 

Napojení by zajistilo automatizované zakládání procesů a dalších objektů výkonu agend především 
přenesené působnosti. 

 

Popis propojení RPP a ATTIS: 
Agenda  -> Proces 
  Činnost -> Činnost 
  -> Role 
  -> Záznam v matici odpovědnosti (vykonává) 
    Pracovník -> Osoba 
  -> Uživatel 

Pokud bude v RPP agenda, která nebude v ATTISu, bude zde založen nový proces s číslem a názvem 
agendy.  
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Pokud bude v RPP činnost, která nebude v ATTISu, bude zde založena nová činnost (procesní krok) 
s číslem a názvem agendy. 

Pokud nebude v ATTISu procesní role s číslem činnosti, bude zde založena. 

Pokud nebude procesní role uvedena v matici odpovědnosti činnosti, bude role přidána do matice 
odpovědnosti s typem odpovědnosti „vykonává“. 

Časová náročnost: 15 MD, Cena cca 150 tis. Kč (5 MD bude řešeno v rámci projektu – viz předchozí 
kapitola, 10 MD bude řešeno nad rámec projektu). 

 

10. Závěr 
 

Na základě podrobnější analýzy procesního řízení doporučujeme tento další postup: 

I. Rozhodnutí řídícího výboru o správci (správcích) SW ATTIS. 
II. Rozhodnutí řídícího výboru o integraci s Registrem práv a povinností MÚ Moravská 

Třebová. 
III. Rozhodnutí řídícího výboru o integraci s Active Directory. 
IV. Mapování vybraného procesu na pilotním odboru – OVV (ověření správnosti nastavení 

SW ATTIS, ověření úplnosti metodiky procesního modelování). 
V. Případné doplnění a upřesnění metodiky procesního modelování. 
VI. Školení vedoucích odborů na procesní řízení, metodiku modelování procesů a používání 

SW ATTIS. 
VII. Mapování vybraných procesů na jednotlivých odborech, v jeho průběhu upřesnění 

návrhů procesů vhodných k optimalizaci a automatizaci. 
VIII. Rozhodnutí řídícího výboru, které procesy budou optimalizovány a které 

automatizovány. 
IX. Školení vedoucích odborů k optimalizaci procesů. 
X. Optimalizace vybraných procesů. 
XI. Zpracování metodiky zefektivňování procesů na MÚ Moravská Třebová. 
XII. Vytvoření návrhu akčního plánu pro implementaci procesního řízení do dalších částí MÚ. 
XIII. Nastavení systému monitoringu vybraných procesů (měření KPI). 
XIV. Školení vedoucích odborů k nastavování ukazatelů KPI. 
XV. Školení k užívání SW ATTIS jako zdroje dat pro všechny dotčené pracovníky. 
XVI. Automatizace procesů a další rozvoj systémů (nad rámec projektu). 

 

Výstupem projektu bude: 

 Popis vybraných procesů. 

 Návrh optimalizace procesů MÚ. 

 KPI ukazatele procesů. 

 Nastavené vyhodnocování KPI. 

 Metodika zefektivňování procesů na MÚ. 

 Návrh akčního plánu pro implementaci procesního řízení do dalších částí MÚ 

 Pracovní náplně, generované z matic odpovědností. 
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Příloha č. 1 – Harmonogram aktivity: 

 

Název úkolu 
Doba 
trvání 

Zahájení Dokončení Předchůdci 
Počet 
MD 

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 – OZP 5 dny 7.4.2014 11.4.2014 28 3 

Procesní modelování - OMMKH 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 

 


