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1. Úvod 
 
Tento dokument byl zpracován pro město Moravská Třebová na základě smlouvy z 23. 10. 2013. Jeho 
hlavním cílem je formalizace orgánů řízení Projektu a vymezení jejich rolí k zajištění kvalitních výstupů 
Projektu. 

 

2. Organizační struktura a projektové role 
 
Pro realizaci Projektu byla navržena tato struktura: 

 

 

2.1. Řídící výbor 

 

Řídící výbor je první nejvyšší úrovní řízení Projektu. Jeho úlohou je: 

• průběžně sledovat a kontrolovat plnění cílů a kvality Projektu a čerpání jeho rozpočtu; 

• provádět hodnocení průběhu Projektu v návaznosti na stanovený plán, harmonogram  

i rozpočet Projektu; 

• dohlížet na aplikování metodiky projektových prací; 

• schvalovat zásadní změny Projektu; 

• zabezpečovat příslušná rozhodnutí o změně Projektu v rámci vyšších řídících struktur 

zákazníka; 

• řešit zásadní konflikty v nejvyšších strukturách Projektu. 

Řídící výbor je řízen vedoucími Řídícího výboru. Řídící výbor se schází obvykle 1x za měsíc, navíc může 

kterýkoliv z členů Řídícího výboru požádat o jeho mimořádné svolání. Mimo tato jednání bude Řídící 

výbor vykonávat pravidelnou kontrolu průběhu Projektu. Jednání ŘV se bude obvykle účastnit také 

vedení projektu, Garant aktivity a Metodik Realizačního týmu, jehož aktivita se aktuálně řeší. 

Vedoucí řídícího výboru za zákazníka: Ing. Stanislav Zemánek 

Vedoucí řídícího výboru za dodavatele: Ing. Alexandr Toloch 
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2.2. Vedení projektu 

 

Vedení projektu je orgán operativního řízení projektových prací. Složení orgánu: 

• Projektový manažer zákazníka 

• Projektový manažer dodavatele 

• Dotační a finanční manažer zákazníka 

• Odborný asistent v oblasti IT zákazníka 

• Asistent projektu zákazníka 

 

Jednání vedení projektu se budou obvykle účastnit další relevantní členové Projektu (Garant aktivity 

příslušného realizačního týmu, Metodik aktivity příslušného realizačního týmu, apod.), dle aktuálně 

projednávané aktivity projektu. 

 

Tomuto orgánu předávají Realizační týmy operativní reporty o stavu a vývoji prací. Úlohou Vedení 

projektu je: 

• průběžně monitorovat stav a vývoj projektových prací; 

• řídit a organizovat Projekt na denní bázi; 

• přijímat operativní rozhodnutí vedoucí k naplnění cílů Projektu; 

• připravovat podklady a otázky k rozhodnutí pro Řídící výbor; 

• dbát na dodržování kvality výstupů, jejich včasnosti; 

• řešit problémy a rizika Projektu a rozhodovat o méně zásadních změnách. 

 

2.2.1. Projektový manažer zákazníka 

 

Projektový manažer zákazníka spolupracuje s Projektovým manažerem dodavatele na zabezpečení 

dosažení všech cílů Projektu. Podílí se na zajištění hladkého průběhu realizace projektu a vykonává 

zejména tyto činnosti: 

• řídí činnost výkonného týmu, přiděluje úkoly; 

• odpovídá za nákup zařízení, za propagaci a prezentaci projektu; 

• vede výběr dodavatele služeb a dohlíží na jeho práci, vede součinnost výkonného týmu; 

• provádí průběžnou kontrolu a vyhodnocování ukončených aktivit, kontroluje dodržování cílů 

a naplňování monitorovacích indikátorů; 

• plánuje aktivity na následující období; 

• zodpovídá za řízení rizik projektu; 

• vyhodnocuje průběžné výsledky projektu za účelem jejich dalšího využití, udržitelnosti 

výstupů a plánování navazujícího rozvoje; 

• zabezpečuje potřebné zdroje pro realizaci Projektu v požadované kvalitě a podle časového 

harmonogramu; 

• komunikuje s vrcholovými řídícími Pracovníky zákazníka (mimo rámec určený a vyhrazený  

pro Řídící výbor); 
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• řeší obvyklé záležitosti Projektu a autorizaci změn, které nemají zásadní vliv na parametry 

Projektu; 

• autorizuje formální dokumenty Projektu (zápisy z jednání, přebírací dokumenty apod.) a 

detailních projektových plánů. 

• zabezpečuje a koordinuje realizační týmy Projektu; 

• koordinuje činností Projektu, vzhledem k organizaci a lidským zdrojům zákazníka; 

• připravuje dokumenty pro jednání Řídícího výboru; 

• přebírá všechny zápisy z workshopů, školení a konzultací; 

• rozmnožuje a distribuuje dokumenty z Projektu; 

 

Projektovým manažerem za MÚ Moravská Třebová je jmenován: Ing. Pavel Šafařík 

 

2.2.2. Projektový manažer dodavatele 

 

Projektový manažer dodavatele zodpovídá za odborné vedení Projektu, zejména za: 

• přípravu postupů a harmonogramu Projektu 

• realizaci Projektu v rámci schválených cílů, rozsahu a postupů prací, dodržování schváleného 

rozpočtu, dodržování termínů podle schváleného harmonogramu; 

• fakturaci zákazníkovi; 

• koordinace přípravy a finalizace projektové dokumentace - výstupů pro zákazníka (zprávy, 

výstupy, …); 

• zabezpečení a kontrola komunikace se zákazníkem – zápisy s workshopů, školení, 

konzultací; 

• projednání a předání schválených výstupů zákazníkovi; 

• dodržování definované kvality; 

• sběr, vyhodnocování a sumarizaci informací o průběhu Projektu; 

• eliminaci rizik Projektu; 

• schvalování požadavků na změnu, které nemají zásadní vliv na cíle a rozsah Projektu, 

harmonogram, rozpočet a kvalitu Projektu; 

• detailní plánování, schvalování a koordinaci všech aktivit Projektu na vlastní úrovni řízení; 

• přidělování úloh podřízeným rolím Projektu; 

• koordinaci činností Projektu, vzhledem k organizaci a lidským zdrojům zákazníka,  

v součinnosti s Projektovým manažerem zákazníka; 

• komunikaci s Projektovým manažerem zákazníka a reporting stavu Projektu Řídícímu výboru 

Projektu. 

 

Projektovým manažerem za dodavatele je jmenován: Ing. Jaroslav Šafrata 

 

2.2.3. Dotační a finanční manažer dodavatele 

 

Dotační a finanční manažer zajišťuje soulad s požadavky poskytovatele dotace a dodržení rozpočtu. 

Je odpovědný zejména za: 
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• dodržování pravidel operačního programu, 

• sestavování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, 

• vedení projektové dokumentace, 

• vyhodnocování, resp. zpracování výstupů a výsledků projektu, 

• zajišťování publicity projektu, 

• nákup zařízení, za propagaci a prezentaci projektu, 

• komunikaci s poskytovatelem dotace, 

• dohled nad činností vybraného dodavatele služeb, 

• zpracování zprávy o zahájení realizace projektu, monitorovací zprávy a závěrečné monitorovací 

zprávy, 

• provádění průběžné kontroly a vyhodnocování ukončených aktivit, kontrolu dodržování cílů a 

naplňování monitorovacích indikátorů, 

• plánování aktivit na následující období, 

• řízení rizik projektu, 

• řádné a úplné vedení a archivaci projektové dokumentace, 

• vyhodnocování průběžných výsledků projektu za účelem jejich dalšího využití, udržitelnosti 

výstupů a plánování navazujícího rozvoje, 

• správné čerpání rozpočtu a všechny finanční operace, zodpovídá za finanční řízení projektu, tj. 

včasné vyúčtování nákupů, mezd apod., kontroluje dodržování závazných poměrů (služeb, 

nepřímých nákladů, spolufinancování), 

• vedení finanční dokumentaci dle podmínek operačního programu, 

• zpracování finanční části monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy, vč. relevantních příloh, 

žádosti o platbu, 

• sledování finančních toků a čerpání rozpočtu, 

• evidenci účetní dokumentace, 

• kontrolu zaúčtování položek, 

• spolupráci s bankou a kontrolu bankovních operací, 

• kontrolu správnosti a včasnosti dokumentace za strany dodavatele dle podmínek smlouvy, 

týkajících se finančního plnění, 

• informování vedení projektu o průběžném stavu čerpání včetně spolufinancování, 

• zajištění publicity projektu, 

• administrativní činnost k dokumentaci, archivaci a příprava podkladů pro jednání vedení 

projektu a schůzky s dodavatelem, 

• plnění úkolů a instrukcí zadaných vedením projektu, 

• realizaci cílů v rámci horizontálních témat, 

• vypracování pravidelných zpráv o průběhu realizace Projektu. 

 

Dotačním a finančním manažerem je jmenován: Ing. Andrej Kašický, Ing. Dana Buriánková 

 

2.2.4. Odborný asistent v oblasti IT zákazníka 

 

Odborný asistent v oblasti IT spolupracuje s Projektovým manažerem dodavatele i zákazníka na 

zabezpečení dosažení všech cílů Projektu. Podílí se na zajištění hladkého průběhu realizace projektu a 

vykonává zejména tyto činnosti: 



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

 

Stránka 7 z 13 
 

• metodicky zastřešuje oblast IT z hlediska koncepce využívaných SW/HW nástrojů 

• odborně posuzuje vhodnost využití IT nástrojů v jednotlivých aktivitách 

• navrhuje a schvaluje nové nástroje a nové funkcionality stávajících IT nástrojů 

• administrace a správa IT technologií využívaných v projektu 

• vytváření modelů na základě požadavků účastníků projektu z jednotlivých aktivit 

• verifikace konzistentnosti dat 

• export / import dat  

• zálohování systémů 

 

Odborným asistentem v oblasti IT projektu za MÚ Moravská Třebová je jmenován: Ing. Marek 

Němec. 

 

2.2.5. Asistent projektu 

 

Asistent projektu je Pracovník MÚ Moravská Třebová a zabezpečuje organizačně-technickou podporu 

pro Projekt v návaznosti na čerpání dotace z ESF a její administraci. Mezi jeho hlavní činnosti patří: 

 

• plnění úkolů a instrukcí zadaných finančním i projektovým manažerem, 

• realizace cílů v rámci horizontálních témat, 

• vypracování pravidelných zpráv o průběhu realizace projektu, 

• spolupráce s dodavatelem na organizačním zabezpečení aktivit a školení: organizace všech 

aktivit v rámci projektu, evidence prezence, komunikace s cílovými skupinami (včasné 

informování o průběhu projektu a jejich účasti v jeho aktivitách), 

• správa dokumentace. 

 

Asistentem projektu za MÚ Moravská Třebová je jmenována: Bc. Helena Brziaková. 

 

2.3. Realizační tým aktivity 

 

Realizační tým je výkonnou složkou Projektu, která zpracovává výstupy Projektu a plní úkoly  

dle projektového plánu a pokynů Vedení projektu. Realizační tým se vždy skládá ze zástupců 

dodavatele a vybraných Pracovníků zákazníka, kteří spolu tvoří jednotnou skupinu sdílející stejné cíle a 

zájem realizovat Projekt dle stanovené metodiky respektující zadání zákazníka. 

 

 

2.3.1. Garant aktivity – vedoucí realizačního týmu za dodavatele 

 

Garant aktivity je klíčový člen realizačního týmu. Je to Pracovník dodavatele, který ve spolupráci 

s Metodikem zabezpečuje vlastní výkon a koordinaci postupu prací realizačního týmu podle 

odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu Projektu. Mezi jeho hlavní činnosti patří: 

• koordinace a řízení členů Realizačního týmu - zejména konzultantů Dodavatele; 

• v součinnosti s projektovými manažery navrhování a koordinace společných prací; 
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• zajišťování metodicky správného postupu; 

• zajišťování reportů pro projektové manažery. 

 

2.3.2. Metodik aktivity – vedoucí realizačního týmu zákazníka 

 

Metodik aktivity je klíčový člen realizačního týmu. Je to Pracovník MÚ Moravská Třebová, který  

ve spolupráci s Garantem zabezpečuje vlastní výkon a koordinaci postupu prací realizačního týmu 

podle odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu Projektu. Mezi jeho hlavní činnosti patří: 

• koordinace a řízení členů Realizačního týmu - zejména odborných asistentů MÚ Moravská 

Třebová; 

• v součinnosti s projektovými manažery navrhování a koordinaci společných prací; 

• zajišťování metodicky správného postupu; 

• zajišťování reportů pro projektové manažery. 

• úzká spolupráce s dodavatelem služeb: 

• kontrola kvality poskytovaných služeb, 

• analýza výstupů příslušných aktivit a návrh případných úprav, 

• v závěru projektu zpracovává podrobnou analýzu výstupů a navrhuje další postup v rámci 

udržitelnosti projektu, 

• řešení případných problémů. 

 

Za realizační tým: 

• analyzuje potřeby MÚ a jednotlivých cílových skupin z pohledu možností projektu, 

• komunikuje s cílovými skupinami pro získání zpětné vazby a vyhodnocení efektivity školení a 

zaváděných změn, 

• navrhuje případné aktualizace, změny a doplnění pro dosažení optimálního dopadu projektu 

na chod úřadu 

• podílí se na ostatních aktivitách projektu. 

 

2.3.3. Konzultant Realizačního týmu 

 

Konzultant Realizačního týmu je pracovník Dodavatele a působí v Realizačním týmu jako odborník  

v oblasti řešené Projektem. Zodpovídá především za: 

 metodickou správnost postupu Projektu pro danou oblast, 

 směrování práce týmu k dosažení stanovených cílů, 

 úplnost zjištěných informací a ověření jejich správnosti. 

2.3.4. Odborný asistent 

 

Odborný asistent týmu je zaměstnanec MÚ Moravská Třebová, který má příslušné znalosti pro danou 

oblast nebo proces. Odpovídá za poskytování pravdivých informací o vykonávaných činnostech a 

procesech v dané oblasti. Odborný asistent je začleněn do týmu operativně dle potřeby a vykonává 

tyto činnosti: 
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 podílí se na implementaci výstupů z jednotlivých aktivit Projektu do činnosti úřadu, 

 plní úkoly a instrukce zadané projektovým manažerem, 

 komunikuje se členy realizačního týmu ohledně požadovaných podkladů a vstupů pro tvorbu 
podpůrné dokumentace, 

 pro dodavatele služeb bude kontaktní osobou pro samotné zavádění výstupů projektových 
aktivit do praxe úřadu, zejména z pohledu technického zabezpečení a podpory, 

 komunikuje s cílovými skupinami ohledně využívání technické podpory a její role  
v implementaci projektových výstupů, 

 cílové skupiny informuje o nezbytné dokumentaci a potřebných podkladech, pravidelně 
informuje o aktualizacích, týkajících se zaváděných změn, 

 je začleněn do jednotlivých týmů operativně dle potřeby a vykonává zejména následující 
činnosti členěné dle aktivity: 

 

Příklady činností odborného asistenta, členěných dle aktivity: 

Aktivita 02 – Projektové řízení 

 definice typů projektů, které na MÚ probíhají, 

 stanovení procesů jednotlivých projektů dle jejich typu, 

 implementace projektového řízení na odboru, 

 vedení modelového projektu podle nové metodiky. 
 

Aktivita 03 – Procesní řízení 

 Posouzení referenčního procesního modelu, doplnění procesů podle skutečnosti, 

 definice potřebných procesních rolí, 

 přiřazení rolí k pracovním pozicím, 

 přiřazení pracovních pozic k pracovním místům, 

 přiřazení matice odpovědností k jednotlivým procesům nebo činnostem, 

 určení zdrojů, potřebných k provedení jednotlivých činností, 

 popis činností vybraných procesů a jeho modelování do procesních map, 

 sestavení harmonogramu (akčního plánu) modelování procesů na odboru s výhledem na tři 
roky, 

 nastavení KPI na odboru. 
 

Aktivita 04 – Lidské zdroje 

 Definice kompetencí a škál jejich hodnocení, 

 definice kompetenčních modelů pro jednotlivé pracovní pozice, 

 přiřazení kompetenčních modelů jednotlivým zaměstnancům na odboru, 

 definice výkonnostních modelů pro jednotlivé pracovní pozice s využitím sledovaných KPI, 

 přiřazení výkonnostních modelů jednotlivým zaměstnancům na odboru, 

 implementace nového sytému hodnocení na odboru. 
 

Aktivita 05 – Řízení financí 

 Posouzení analýzy financí obce, 
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 spolupráce na tvorbě rozpočtového výhledu obce včetně SWOT analýzy financí, 

 definice KPI rozpočtů, 

 definice systému reportingu finančních KPI. 
 

Aktivita 06 – Vzdělávání zaměstnanců 

 Organizace vzdělávání zaměstnanců jednotlivých aktivit, 

 evidence a vykazování vzdělávání, 

 vyhodnocení efektivity vzdělávacích aktivit. 
 

Aktivita 07 – Good Governance 

 Spolupracuje na vstupní analýze, 

 podílí se na přípravě, realizaci a vyhodnocení průzkumu spokojenosti, 

 spolupracuje při zpracování komunikační strategie úřadu včetně akčního plánu, 

 spolupracuje při zavedení komunikační strategie úřadu, realizaci akčního plánu, 

 zajišťuje informovanost občanů,  

 podílí se na zjištění a vyhodnocení spokojenosti občanů se zavedenými opatřeními. 
 

2.3.5. Složení týmů 

 

Pro Projekt je definováno pět realizačních týmů dle plánovaných aktivit Projektu a další mohou vznikat 

dle potřeby: 

Tým A – Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu 

Garant aktivity: Ing. Alexandr Toloch 

Metodik aktivity – vedoucí realizačního týmu: Ing. Miroslav Netolický 

Konzultant: Ing. Vladimír Medlík, Bc. Petr Novotný, Ing. Zdeněk Havelka 

Odborní asistenti a členové týmu: Štěpařová, Neuerová, Šafařík, Němec, Kašický, Buriánková 

 

Tým B – Implementace procesního řízení do praxe úřadu 

Garant aktivity: Ing. Jaroslav Šafrata 

Metodik aktivity – vedoucí realizačního týmu: Ing. Pavel Šafařík 

Konzultant: Ing. Jaroslav Šafrata, Ing. Alexandr Toloch, Bc. Petr Novotný 

Odborní asistenti a členové týmu: Zemánek, Němec 

 

Tým C – Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů 

Garant aktivity: RNDR. Miroslav Menšík 

Metodik aktivity – vedoucí realizačního týmu: Ing. Stanislav Zemánek 

Konzultant: RNDR. Miroslav Menšík, Ing. Jaroslav Šafrata, Ing. Alexandr Toloch 

Odborní asistenti a členové týmu: Brziaková, Kelčová, Zemánková 

 

Tým D – Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení 

Garant aktivity: Ing. Luděk Tesař 

Metodik aktivity – v: Ing. Mgr. Dana Buriánková 
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Konzultant: Ing. Luděk Tesař, Ing. Jaroslav Šafrata, Ing. Alexandr Toloch, Ing. Marek Pavlík, Ph.D. 

Odborní asistenti a členové týmu: Kašický 

 

Tým E – Vzdělávání zaměstnanců 

Garant aktivity: Mgr. Zdena Svatošová 

Metodik aktivity – vedoucí realizačního týmu: Bc. Helena Brziaková 

Konzultant: Bc. Petr Novotný, Ing. Jaroslav Šafrata, Ing. Luděk Tesař, Mgr. Zdena Svatošová, Ing. Josef 

Matocha, Magda Ožanová 

Odborní asistenti a členové týmu: vedoucí odborů 

 
Tým F – Good Governance 

Garant aktivity: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. 

Metodik aktivity – vedoucí realizačního týmu: JUDr. Jana Zemánková 

Konzultant: Mgr. Kamil Papež 

Odborní asistenti a členové týmu:  Zouharová, Zemánek, Šafařík, Netolický, Jakoubková 

 

3. Řízení kvality Projektu 
Dosažení nejvyššího stupně kvality Projektu bude podpořeno současným aktivním působením několika 

prvků, které se standardně aplikují v rámci řízení kvality při projektech obdobného zaměření a rozsahu. 

3.1. Zkušení konzultanti a jejich kontrola 

Projektový manažer dodavatele i zákazníka budou pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat práci 

jednotlivých realizačních týmů. Kontrola bude probíhat průběžně formou účasti na Realizačním jednání 

týmů a sledováním práce jednotlivých týmů. 

Řešení Projektu za stranu dodavatele budou zajišťovat zkušení konzultanti s potřebnou kvalifikací a 

specializací, znalostmi a zkušenostmi z obdobně zaměřených projektů ve veřejné i soukromé sféře. 

3.2. Evidence a komunikace se zákazníkem 

Všichni pracovníci dodavatele i jejich subdodavatelů jsou povinni na projektech vést předepsanou 

evidenci a zabezpečit transparentní komunikaci se zákazníkem. Tzn., průběh prováděných 

projektových prací bude dokumentován ve formě zápisu, který bude zachycovat průběh aktivity a 

přidělení úkolů jednotlivým Pracovníkům dodavatele a zákazníka. 

3.3. Řízený a kontrolovaný informační tok 

Řízené a kontrolované předávání a zveřejňování získaných informací je další z důležitých způsobů 

zajišťování kvality Projektu a eliminace rizik. Z tohoto důvodu budou v rámci Projektu vytvořeny 

organizačně-technické předpoklady a procedury k řízenému a kontrolovanému přístupu k informacím 

pro jednotlivé řídící a výkonné úrovně Projektu, jakož i vedoucí představitele zákazníka a dodavatele, 

a to jak v elektronické, tak listinné formě. 

Řešení Projektu předpokládá práci s velkým množstvím dat a informací. Z tohoto důvodu bude 

v maximální míře upřednostňována elektronická forma. Dodavatel k tomuto účelu zřídil datové úložiště 

na svém serveru pod MS Sharepoint. Vkládání dokumentů za zákazníka zajistí asistentka Projektu. 
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3.4. Kontrola postupu Projektu  

Průběh Projektu bude kontrolován Řídícím výborem Projektu v rámci jeho pravidelných schůzek tak, 

aby bylo zabezpečeno sledování plnění stanovených cílů a bylo tak možné rychle reagovat  

na případné odchylky. 

Sledování plnění cílů bude zabezpečeno vytvořením jasného a transparentního plánu plnění cílů 

Projektu, včetně definování kritických milníků Projektu, které jsou dány věcným a časovým 

harmonogramem Projektu. 

 

3.5. Eskalační procedura 

Pro zajištění operativní reakce na aktuální problémy/rizika v rámci realizace Projektu na straně 

zákazníka a Dodavatele a pro zajištění jejich nápravy tak, aby nebylo ohroženo splnění cílů Projektu, 

jsou stanovena pravidla pro eskalaci problému v rámci Projektu, jež respektují navrženou organizační 

a řídící strukturu Projektu (viz další odstavec). 

Aktuální problémy/rizika, které se vyskytnou v průběhu realizace Projektu, budou primárně řešeny na 

té úrovni, na jaké věcně vznikly, tzn. na úrovni Realizačního týmu, a to v souladu s jimi definovanými 

odpovědnostmi a pravomocemi. Současně platí pravidlo, že problémy, které není možné při dobré vůli 

vyřešit z jakýchkoliv důvodů na nižší řídící úrovni, jsou bez zbytečného odkladu postoupeny  

na vyšší řídící úroveň Projektu. 

 

3.6. Proces akceptace výstupů Projektu 

Schvalování výstupů Projektu, resp. jeho jednotlivých fází provádí Řídící výbor Projektu na základě 

požadavku Realizačního týmu, který výstupy Řídícímu výboru předkládá ke schválení v souladu  

s řádnými termíny uvedenými ve věcném a časovém harmonogramu Projektu. 

Řídící výbor projedná předložený výstup a formou zápisu z tohoto jednání předá Realizačnímu týmu 

písemně připomínky k zapracování do 3 pracovních dnů od předložení, přičemž připomínky musí být 

konkretizovány s odkazem na skutečnosti uvedené v předloženém výstupním dokumentu, včetně 

termínů pro předložení upravených výstupů. 

Realizační tým tyto připomínky zapracuje do výstupních dokumentů v dohodnutém termínu v závislosti 

na náročnost a proveditelnost požadovaných změn. 

Na základě zapracování připomínek Řídícího výboru Projektu a projednání upraveného výstupu  

na jednání Řídícího výboru provede Projektový manažer za zákazníka akceptaci výstupů Projektu 

doprovázenou Akceptačním protokolem, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od projednání 

upraveného výstupu Řídícím výborem. 

 

3.7. Nástroj ATTIS 

SW nástroj ATTIS je základem pro práci na Projektu. Tento SW splňuje standardy pro řízení kvality a 

zajistí dodržování definovaného způsobu práce a zvolených metodik. 
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V osobní stránce SW ATTIS jsou soustředěny všechny informace a dokumenty, které Pracovník 

potřebuje ke své práci. Na stejném místě jsou pak informace o úkolech, přidělených příslušnému 

Pracovníkovi a rovněž dokumentované diskuse, které se jej týkají. 

Za správné nastavení SW ATTIS u zákazníka je odpovědný Pracovník MÚ Moravská Třebová – správce 

ATTIS, určený tajemníkem MÚ. Správce ATTIS je zodpovědný za: 

- procesní model, 

- výkonnostní model, 

- kompetenční model, 

- nastavení číselníků v jednotlivých modulech SW ATTIS. 

 

4. Řízení rizik Projektu 

4.1. Identifikace a řízení rizik 

Splnění stanovených cílů Projektu předpokládá úzkou spolupráci, efektivní komunikaci a plnění 
dílčích úkolů v požadovaném čase a kvalitě všemi členy realizačních týmů. S projektem podobného 
rozsahu jsou vždy spojena rizika, která mohou ovlivnit kvalitu a včasnost dodávky předmětu plnění. 
Níže uvedený popis rizik a způsobů jejich eliminace si klade za cíl: 

 Upozornit na problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu Projektu; 

 umožnit včasné přijetí takových preventivních opatření, která tato rizika předem minimalizují; 

 popsat způsob řešení problémů, které potenciálně vzniknou v průběhu Projektu. 

Základním pravidlem pro projekty velkého rozsahu s přesně vymezeným časovým rámcem a 
detailně definovaným rozsahem prací je převzetí osobní odpovědnosti za splnění dílčích úkolů 
všemi členy Vedení Projektu a Realizačních týmů Zákazníka i Dodavatele. Součástí této 
odpovědnosti je také povinnost komunikace problémů, které se v průběhu Projektu vyskytnou. 

Řízení rizik v průběhu celého Projektu bude znamenat průběžné zajišťování preventivních opatření, 
která v maximální možné míře zamezí vzniku problémů. Jedná se především o realizaci 
projektového řízení respektující: 

 Striktní definování pravomocí a odpovědností všech členů Řídícího výboru, Vedení projektu a 
Realizačních týmů; 

 zajištění potřebné komunikace cílů a zvoleného způsobu řešení, který povede k naplnění 
těchto cílů; 

 zajištění okamžité komunikace vzniklých problémů nejbližšímu nadřízenému pracovníkovi  
v rámci týmu. 
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