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1. POJMY A ZKRATKY
Činnost - dílčí část procesu vykonávaná zaměstnancem Magistrátu města Olomouc (MMOl).
Dokument - představuje jakýkoliv údaj/údaje, který obsahuje nějaký význam
pro zpracovatele procesu. Procesy jsou prostřednictvím dokumentů řízeny a upravovány.
Příkladem dokumentu jsou například zákonné nebo interní normy, prováděcí předpisy,
směrnice, vyhlášky a jiné.
Efektivnost - rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a plánované výsledky
dosaženy.
Externí dokumentace - dokumentace související se systémem řízení, která byla vypracována
nebo vydána jinými organizacemi nebo institucemi.
Garant procesu - osoba odpovědná za návrh, řízení a zlepšování (optimalizaci) procesu.
Hranice procesu - jasně definovaný začátek a konec včetně návaznosti na jiné procesy
MMOl.
Interní dokumentace - dokumentace související se systémem řízení, která byla vypracována
nebo vydána samotnou organizací. Příkladem jsou vnitřní předpisy – směrnice a pravidla.
Investiční záměr - soubor aktivit se zaměřením na dosažení určité změny (cíle) s vazbou na
dlouhodobý majetek
Karta procesu - jedná se o textový popis zmapovaných procesů MMOl ve stanovené
struktuře.
KMČ - komise městských částí.
KP - komunitní plánování.
Kvalita (jakost) - stupeň splnění požadavků žádoucích trvalých znaků produktu.
Modelování procesů - Prvním krokem tvorby procesního modelu je vydefinování procesních
oblastí nebo procesů na jednotlivých úrovních procesního stromu. Postupuje se systematicky
vydefinováním vrcholové úrovně procesního stromu, rozdělením do příslušných typů
a následně (je-li to potřebné) se tvoří další úrovně hierarchické struktury objektů procesního
modelu. Větvení procesního modelu je prakticky neomezené.
MMOl - Magistrát města Olomouc.
MPO - městská příspěvková organizace
Občan/zákazník - termín občan/zákazník se používá na zdůraznění dvojího vztahu mezi
veřejnou správou na jedné straně a uživateli veřejných služeb a všemi členy na straně druhé.
Požadavek - potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny.
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Proces - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje
vstupy na výstupy.
Procesní schéma - procesní schéma neboli procesní diagram schematicky znázorňuje popis
konkrétního procesu, který je složen z jednotlivých činností.
Procesní model - procesní model je hierarchicky strukturovaný popis procesů, podprocesů,
projektů a činností organizace.
Projektový záměr - soubor aktivit se zaměřením na dosažení určité změny (cíle)
RMO - Rada města Olomouce.
Role (procesní) - entita definovaná společnou odpovědností a kompetencemi pro vykonání
činností, procesů, projektů a úloh, které jsou v rámci modelu přiřazené ve vazbách
na pracovní pozice.
Řízení dokumentace - trvalé udržování dokumentace v aktuálním stavu (řízení změn
dokumentace, zajištění úplnosti jednotlivých dokumentů).
Řízení změn - proces, jehož výsledkem je cílená změna v organizaci. Obvykle mu předchází
program modernizace a reformy. Zahrnuje zvládnutí dynamiky změny uspořádáním,
implementací a podporováním této změny.
SMOl - statutární město Olomouc.
Ukazatel - míra, která svědčí o určitém jevu, tj. neměří tento jev jako takový, ale měří jej
nepřímo (např. srovnáváním).
Klíčové ukazatele výkonnosti – jsou nejdůležitější míry pro měření výkonnosti klíčových
procesů.
Vlastník procesu - osoba odpovědná za provádění a zlepšování procesu, případně za jeho
navrhování, koordinaci a začlenění do organizace.
Vstup do procesu - veškeré druhy informací, znalostí, materiálů a další zdroje používané pro
vytváření služeb/produktů organizace.
Výkonnost - úroveň splnění stanovených cílů dosahovaná jednotlivcem, týmem, organizací
nebo procesem.
Výstup - konkrétní výsledek činnosti organizace, tedy zpravidla služby.
Zákazník procesu - uživatel výstupů procesu: interní zákazník procesu – zaměstnanec MMOl,
externí zákazník procesu – občan, externí subjekt atd.
Zdroje - zahrnují znalosti, lidské zdroje, kapitál, budovy nebo technologii, které organizace
využívá k plnění svých cílů a úkolů.
ZMO - Zastupitelstvo města Olomouce.
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2. ÚVOD
Jedním z cílů projektu „Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci včetně
tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě“, reg. číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952, který realizuje statutární město Olomouc (dále jen
„SMOl“), je kromě samotné tvorby Strategického plánu rozvoje města i jeho úzká vazba
na vybrané procesy úřadu s cílem co nejlepší udržitelnosti a účinnosti strategického řízení
na úřadě. Tento cíl sleduje primárně klíčová aktivita č. 5, která se zaměřuje na analýzu
a optimalizaci vybraných procesů a cílí na provázání procesů na implementující se systém
strategického řízení.
Pro potřeby detailní analýzy byly identifikovány následující procesy k dalšímu
rozpracování:
• rozpočtový proces,
• proces komunitního plánování strategie města,
• proces hodnocení a odměňování zaměstnanců,
• proces aktualizace strategického plánu,
• proces plánování a přípravy investic,
• proces řízení strategických projektů,
• proces zlepšování procesů.
Výběr procesů vycházel zejména z metody Balanced Scorecard (dále jen „BSC“), která
představuje jeden ze systémů strategického řízení a zdůrazňuje 4 základní perspektivy
rozvoje organizace:
 finanční perspektiva (rozpočtový proces, proces plánování a příprava investic),
 zákaznická perspektiva (proces komunitního plánování),
 procesní perspektiva (proces aktualizace strategického plánu, proces řízení
strategických projektů, proces zlepšování procesů,
 učení se a růst (proces hodnocení a odměňování zaměstnanců).
V rámci popisu uvedených procesů byly sledovány předem stanované parametry jako
například zákazníci procesu, vstupy, výstupy, podpora procesu informačními technologiemi
apod. Každý vybraný proces byl následně popsán textově v tzv. kartě procesu. V průběhu
realizace procesní analýzy vybraných procesů byl v kooperaci se zaměstnanci úřadu
identifikován prostor pro provázání procesů na implementující se systém strategického
řízení a případná slabá (úzká) místa / nedostatky těchto procesů vykonávaných
na Magistrátu města Olomouce (dále jen „MMOl“). Souběžně došlo k zpracování návrhu
způsobu jejich odstranění a optimalizace, která je vyjádřena i prostřednictvím grafické
vizualizace - procesního schématu v kapitole Mapa optimalizace procesů. Analýza a návrhy
pro optimalizaci jsou součástí předkládaného dokumentu.
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Na vlastní analýzu a optimalizaci vybraných procesů navazuje kapitola Návrh úpravy vnějších
a vnitřních předpisů, směrnic, formulářů, záznamů, jež představuje návrh základních oblastí
pro úpravu, které by měl MMOl v rámci implementace strategického řízení do své praxe
zavést, a která je přílohou tohoto dokumentu.
Realizace navržených doporučení (vedoucích mj. k optimalizaci procesů MMOl) je plně
v kompetenci vedení MMOl, záleží proto na jeho rozhodnutí, zda, kdy a v jakém rozsahu
bude navržená doporučení realizovat.

3. METODIKA
Východiskem pro zmapování a následnou optimalizaci vybraných procesů na MMOl byla
interní dokumentace úřadu, mj. příslušné předpisy, platná legislativa, osobní konzultace
a workshopy s vedoucími zaměstnanci a odbornými pracovníky úřadu.
Z hlediska interní dokumentace byly využity zejména:
• Organizační řád MMOl a MPO,
• Pracovní řád MMOl,
• Vnitřní předpis upravující pravidla hodnocení zaměstnanců MMOl,
• Vnitřní předpis o odměňování zaměstnanců MMOl,
• Vnitřní předpis o tvorbě interních norem MMOl,
• Vnitřní předpis o informačním systému SMOl,
• Metodika k vyplnění plánu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl,
• Koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl,
• Statut Komise městské části,
• Jednací řád Komise městské části,
• Vnitřní předpis upravující postup statutárního města Olomouce při poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Na základě studia interní dokumentace úřadu a platné legislativy byly provedeny řízené
rozhovory s představiteli a zástupci následujících odborů MMOl:
• odboru ekonomického,
• odboru investic,
• odboru koncepce a rozvoje,
• odboru vnějších vztahů a informací,
• odboru kanceláře tajemníka.

Důležitým metodickým podkladem pro zpracování Analýzy procesů a mapy optimalizace
procesů byla Metodika zlepšování procesů na principech BSC - jeden z výstupů projektu,
který poskytuje teoretický rámec a východiska pro optimalizaci procesů na MMOl.
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Předmětem realizace analýzy procesů MMOl bylo na základě sběru informací z relevantních
podkladových materiálů a zejména na základě řízených rozhovorů s relevantními
zaměstnanci MMOl, určit následující parametry vykonávaných procesů:
• jaké jsou cíle jednotlivých procesů,
• kdo je garantem jednotlivých procesů,
• kdo je zákazníkem jednotlivých procesů,
• jaké jsou vstupy jednotlivých procesů,
• jaké jsou výstupy jednotlivých procesů,
• jaké role vstupují do jednotlivých procesů,
• legislativní rámec a podmínky,
• zda a jak jsou procesy podporovány IT nástroji.
Důležitým aspektem celé analýzy je návaznost na optimalizaci vybraných procesů, a to
minimálně v propojení na strategické řízení města. Za tímto účelem byla realizována série
pracovních workshopů s cílem projednat a navrhnout úpravy v dotčených procesech.
Název projednávaného procesu
Rozpočtový proces

Datum realizace workshopu
29.11.2017

Proces komunitního plánování strategie města

28.11.2017

Proces hodnocení a odměňování zaměstnanců

27.11.2017

Proces aktualizace strategického plánu

28.11.2017

Proces plánování a přípravy investic

27.11.2017

Proces řízení strategických projektů

27.11.2017

K analýze a popisu mapovaných procesů byla využita metoda karet procesů, která pomocí
strukturovaných a standardizovaných informací popisuje daný proces. Každý proces byl tedy
popsán ve stejné struktuře, což zaručuje jednak provázanost informací a jednak možnost
vzájemného porovnávání, řazení či prioritizaci mapovaných procesů. Karta procesu je
doplněna o grafickou vizualizaci procesu v kapitole Mapa optimalizace procesů, která
prezentuje zlepšení procesu vizuální formou.
Detailní popis vybraných procesů je uveden v následující části dokumentu.
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4. KARTY PROCESŮ
4.1.

Rozpočtový proces

Rozpočtový proces je činnost spojená se sestavením návrhu rozpočtu, s jeho projednáním
a schválením, realizací a průběžnou a následnou kontrolou plnění rozpočtu obce. Rozpočet
se sestavuje v průběhu předcházejícího roku a sestavuje se na rozpočtové období, které je
jeden kalendářní rok. Obce sestavující svůj rozpočet a musí dodržovat obecně platná
rozpočtová pravidla. Obce rozpočet sestavují a schvalují každoročně. Rozpočet musí být
sestavován reálně a pravdivě, aby ho bylo možné plnit jako finanční plán s co nejmenšími
odchylkami. Rozpočet se sestavuje podle závazné rozpočtové skladby, čímž se dosáhne
úplnosti a jednotnosti. Další z rozpočtových zásad je zásada dlouhodobé vyrovnanosti
rozpočtu obce, která je předpokladem pro úspěšné dlouhodobé hospodaření obce. Poslední
zásadou, kterou obce dodržují při tvorbě svých rozpočtů, je zásada publicity, neboť obce
jsou povinny zveřejňovat výsledky svého hospodaření pro informovanost svých občanů, kteří
mají právo, ale i povinnost veřejné kontroly.
Rozpočtový proces je upraven zejména v zákoně o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, který navazuje na ustanovení čl. 101 odst. 3 Ústavy, podle kterého územní
samosprávné celky hospodaří podle vlastního rozpočtu.
Popis procesu
Proces tvorby rozpočtu SMOl začíná sestavením návrhu Organizačního postupu. Za přípravu,
vyhotovení, náležitosti a úpravu tohoto tisku odpovídá Odbor ekonomický. Předkladatel
před předložením projednává materiál s těmi, kterým se navrhují úkoly nebo pokud tyto
materiály vyžadují posouzení a stanovisko, tak jsou zapojeni např. členové RMO, předsedové
výborů, tajemník Magistrátu, nebo vedoucí odborů Magistrátu.
Důležitou součástí procesu je zpracování střednědobého rozpočtového výhledu, který je
poměrně náročným procesem jak z hlediska časového, tak z hlediska odborného.
Po projednání v RMO předkládá věcně příslušný náměstek s ekonomickým odborem
zpracovaný střednědobý rozpočtový výhled v ZMO. Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se
sestavuje roční rozpočet.
Práce na vlastním sestavení rozpočtu začínají v srpnu, kdy Ekonomický odbor, odd. rozpočtu
a finanční strategie osloví odbory, které jsou napojeny na příjmovou část rozpočtu města,
s požadavkem na vypracování prognózy příjmů v jejich kompetenci a dále osloví odbory
na vypracování návrhu provozních výdajů v jejich kompetenci. Ve stejném termínu Odbor
vnějších vztahů a informací, odd. řízení příspěvkových organizací a propagace a marketingu
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rozešle všem příspěvkovým organizacím formuláře, nutné k projednávání jejich požadavků
na provozní část rozpočtu na následující rok. Odbory zašlou zpět Odboru ekonomickému
získané údaje v průběhu září, následně se zapracují do databáze PROXIO PRO.
Při sestavování rozpočtu se vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky
Ministerstva financí České republiky, která je právním nástrojem, jenž zajišťuje jednotné
třídění všech veřejných rozpočtů.
Ekonomický odbor, odd. rozpočtu a finanční strategie provede sumarizaci všech
navrhovaných provozních požadavků (odbory, objednávka veřejných služeb, příspěvkové
organizace) a příjmové části rozpočtu vč. nutných formálních úprav dle rozpočtových
pravidel. V úvahu se bere i predikce Ministerstva financí České republiky o výhledu vývoje
celorepublikových daňových výnosů na příští rok a jejich rozdělení mezi státní rozpočet
a územní rozpočty.
Rada města Olomouce (dále jen „RMO“) projedná v průběhu listopadu v prvním čtení
kompletní návrh na následující rok (příjmy + provozní výdaje odborů + příspěvky na provoz
příspěvkových organizací + objednávky veřejných služeb u akciových společností +
investice) a případně na tomto jednání určí pracovní skupinu, složenou ze členů RMO
k dalšímu projednání návrhu rozpočtu po prvním čtení v RMO. Následně se uskuteční
mimořádná schůze RMO, která se bude zabývat výhradně druhým čtením návrhu rozpočtu
(souhlas s návrhem rozpočtu); ekonomický odbor a odbor investic musí mít minimálně
3 pracovní dny na zpracování výstupu z této schůze.
Finální návrh rozpočtu po druhém čtení na schůzi RMO je předkládán k projednání
Finančnímu výboru ZMO před procesem schvalování na zasedání ZMO. Materiál ke
konečnému návrhu rozpočtu předkládá do RMO náměstek primátora v jehož kompetenci
je ekonomika MMOl. Po projednání návrhu rozpočtu v RMO, finančnímu výboru ZMO
a zveřejnění na úřední desce a webu města věcně příslušný náměstek primátora předkládá
návrh rozpočtu ke schválení ZMO.
V souladu s platnou legislativou odbor ekonomický zajišťuje zveřejnění návrhu rozpočtu na
úřední desce tak, aby se s ním mohla seznámit veřejnost nejméně 15 dní před jednáním
ZMO. Primátor města Olomouce rovněž informuje občany o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání ZMO na úřední desce a oficiálních stránkách města
Olomouce, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.
V případě, že by se ZMO rozpočet schválit před 1. lednem nepodařilo, řídilo by se
hospodaření SMOl v době do schválení návrhu rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria
z důvodu nutnosti zajistit plynulost hospodaření.
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Seznam zúčastněných rolí v procesu
Vedoucí zaměstnanci, samostatní zaměstnanci.
Cíl procesu
Schválený rozpočet.
Garant procesu
Odbor ekonomický - oddělení rozpočtu a finanční strategie.
Zákazník procesu
RMO a ZMO, občané SMOl.
Vstupy
Podklady z jednotlivých odborů, analýzy odboru ekonomického, predikce MF ČR.
Výstupy
Organizační postup, schválený rozpočet, rozpočtový výhled, závěrečná zpráva.
Legislativní podmínky (vč. interních směrnic a předpisů):
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících,
ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon o státním rozpočtu České republiky pro daný rok,
vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
ve znění pozdějších předpisů,
OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území města Olomouce
v platném a účinném znění,
pravidla pro provádění rozpočtových změn a řešení nekrytých požadavků na rozpočet SMOl
včetně Dodatku č. 1.
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Programy a aplikace
Proxio Pro – sledování rozpočtu,
Agendio – objednávky,
ENO – evidence majetku, účetní evidence,
Intradoc – sledování úkolů.

4.2.

Proces komunitního plánování strategie města

Komunitní plánování (dále jen „KP“) je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové
materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni města a která výrazně posiluje
principy zastupitelské demokracie. Komunitní plánování je proces, který je charakteristický
vysokým podílem účasti veřejnosti na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů
a možností řešení problémů v rámci komunity. Během tohoto procesu se více poznávají
uživatelé a poskytovatelé, získávají informace o sobě navzájem a poznávají paletu možností,
jak řešit různé problémy. Komunitní plánování je tak otevřený proces zjišťování potřeb
a zdrojů a hledání nejlepších řešení. Základní předpoklady pro úspěšný proces komunitního
plánování jsou:
• přístup veřejnosti k informacím,
• aktivní informování,
• konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění
postoje veřejnosti k dokumentu),
• spoluúčast veřejnosti na plánování,
• vyhodnocení procesu KP z hlediska zapojení veřejnosti.
Popis procesu
SMOl při tvorbě nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–
2023) využívá několik způsobů v oblasti zapojování veřejnosti do strategického plánování
města. Jedná se zejména o jednorázové aktivity ve formě veřejných projednání,
dotazníkových šetření, tvorby pocitových map nebo online průzkumů za účelem zjišťování
názorů veřejnosti na vybrané oblasti. Z hlediska pravidelného a opakovaného procesu
navazujícího na strategické plánování města lze za nejdůležitější aktivitu považovat
pravidelné vyhodnocování výstupů z jednání komisí městských části SMOl.
Komise městských částí (dále jen „KMČ“) zřizuje a ruší RMO ve smyslu ustanovení zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem získávání místních
znalostí pro rozhodování orgánů statutárního města Olomouce a pro lepší informovanost
občanů města Olomouce o práci RMO.
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Komise městských částí jsou důležitým pojítkem mezi vedením města a občany. Na základě
připomínek obyvatel předkládají RMO a pracovníkům MMOl podněty pro jejich práci.
Na svých schůzích projednávají členové komisí nedostatky v jednotlivých částech města
a navrhují řešení, která se jim zdají nejvhodnější. Schůze komisí městských částí jsou veřejné
a občané se tak mohou aktivně zapojit do řešení problémů, které je trápí v nejbližším okolí
jejich bydliště.
Termíny a místa jednání jednotlivých KMČ jsou zveřejňována na začátku roku v Olomouckých
listech, na internetových stránkách města, ve vitrínách KMČ a od měsíce k měsíci jako
poslední bod ve veřejných zápisech z jednání KMČ. Na základě plánu jednání se KMČ
scházejí alespoň jedenkrát měsíčně. Výjimku mohou tvořit prázdninové měsíce, tj. červenec
a srpen.
Zápis z jednání komise i s usnesením pořizuje tajemník KMČ, popřípadě jiný pověřený člen
komise, který v případě nepřítomnosti předsedy její jednání řídí. Zápis, rozčleněný
na požadavky, návrhy, náměty a usnesení, doplněný popřípadě ilustračními a jinými
obrazovými materiály, předá a projedná předseda, tajemník, popřípadě jiný pověřený člen
KMČ do sedmi dnů ode dne jednání komise s pracovníkem MMOl garantujícím činnost
komisí. Zápis může být příslušnému pracovníkovi v odůvodněných případech postoupen také
formou elektronické pošty, na kterou zpravidla navazuje osobní jednání. Pověřený pracovník
MMOl vyřizuje konzultované požadavky operativně a výsledky komisím sděluje nejpozději do
termínu jejich dalšího jednání. Nejpozději do deseti dnů po konání jsou zápisy z jednání KMČ
umístěny ve vitrínách KMČ a na internetových stránkách statutárního města Olomouce.
Porady s předsedy KMČ svolává pověřený pracovník MMOl po konzultaci s odpovědným
členem RMO alespoň dvakrát ročně. Na porady jsou vedle členů RMO zváni dle aktuálních
témat zástupci odborů MMOl a organizací zřizovaných SMOl.
Z hlediska MMOl se oblasti KMČ věnuje zejména oddělení komisí městských částí
a detašovaných pracovišť odboru vnějších vztahů a informací, které prostřednictvím zápisů
z jednání 27 KMČ přijímá, třídí a rozděluje požadavky občanů na zlepšení života ve městě.
Oddělení komisí městských částí každoročně oslovuje předsedy komisí (cca v polovině roku)
s požadavkem na zaslání námětů pro investiční akce. Komise následně zasílají své
požadavky – v roce 2016 a 2017 došlo k zpřesnění procesu, kdy KMČ zasílají 2 prioritní
požadavky (jeden ve formě požadavku na realizaci a druhý na zpracování projektové
dokumentace). Důvodem byla zejména nutnost redukce požadavků, kterých bylo
v minulosti celkově přes 100, což komplikovalo jejich sledování a vyhodnocování.
V současnosti zasílají KMČ souhrnně 54 požadavků (27 komisí x 2). Oddělení KMČ připravuje
pravidelně souhrn těchto požadavků a zasílá je na odbor investic. Ten vybrané akce může
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zahrnout do návrhu Plánu investic, přičemž návrh na zařazení do Plánu investic může
iniciovat i odbor vnějších vztahů a informací (viz Proces plánování a přípravy investic).
RMO dále vyčleňuje každoročně finanční částku alokovanou pro požadavky na investiční
akce KMČ. V roce 2017 to byly 2 mil. Kč, pro rok 2018 je to 10 mil. Kč. Oddělení komisí
městských částí a detašovaných pracovišť vybírá cca 2 až 4 požadavky k realizaci. Souběžně
oddělení monitoruje plnění požadavků, protože se stává, že tyto jsou již zařazeny v plánu
investic, resp. jejich realizace již byla naplánována.
Seznam zúčastněných rolí v procesu
Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť (odbor vnějších vztahů
a informací).
Cíle procesu
Zapojování veřejnosti do strategického plánování města Olomouce formou činnosti KMČ.
Garant procesu
Odbor vnějších vztahů a informací.
Zákazník procesu
Občané SMOl.
Vstupy
Požadavky a záměry k realizaci ze strany veřejnosti.
Výstupy
Strukturované podklady pro strategický / akční plán ze strany veřejnosti - seznam požadavků
k realizaci.
Legislativní podmínky (včetně interních norem)
Vnitřní předpis upravující postup statutárního města Olomouce při poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Programy a aplikace
MS Excel.
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4.3.

Proces hodnocení a odměňování zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců představuje jeden z nejdůležitějších předpokladů plnění všech
základních úkolů řízení lidských zdrojů. Umožňuje mimo jiné umístit správného člověka na
správné místo resp. vhodně spojovat pracovníka s pracovními úkoly, optimálně využívat jeho
schopnosti, formovat týmy, efektivně vést lidi a vytvářet zdravé mezilidské vztahy
a realizovat personální a sociální rozvoj pracovníků. Hodnocení spočívá v posouzení postojů,
názorů, vystupování a výsledků práce jednotlivce vůči situacím a činnostem, které vykonává
a lidem, se kterými vstupuje v těchto činnostech do kontaktu. Hodnocení podle
kompetenčního modelu je jedním ze základních vstupů pro správné nastavení osobního
rozvojového plánu zaměstnance, což by mělo přispět ke zvyšování úspěchu při dosahování
osobních cílů zaměstnance i organizace Proces hodnocení je obvykle provázán s procesem
odměňovaní a s rozvojem zaměstnanců, a to zejména v oblasti osobních příplatků, odměn
a vzdělávacích plánů.
Zhodnocení stávajícího stavu procesu hodnocení a odměňování na MMOl
Hodnocení zaměstnanců MMOl probíhá na úřadě již od roku 2009 a je popsáno zejména
ve Vnitřním předpisu upravující pravidla hodnocení zaměstnanců Magistrátu města
Olomouce a v návaznosti na odměňování ve Vnitřním předpisu o odměňování zaměstnanců
Magistrátu města Olomouce. Jedním z prvotních impulzů pro řešení této problematiky byl
procesní audit, který na MMOl proběhl v roce 2005, a který doporučil mimo jiné zavedení
programu efektivního systematického hodnocení zaměstnanců alespoň 1x ročně. Prioritní
aktivitou pro vytvoření efektivního systému periodického hodnocení zaměstnanců byla
analýza pracovních míst (práce na analýze trvaly cca 2 roky). Výstupem bylo vytvoření
„Specifikace pracovního místa“, která obsahuje všechny důležité komponenty, vztahující se
ke konkrétnímu pracovnímu místu, tj. základní charakteristiku, kvalifikační předpoklady,
kompetence, rizika, lékařské hledisko a popis pracovního místa. Mimo to byl vytvořen
i systém zaměstnaneckých rolí s přiřazenými oprávněními pro vstupy do jednotlivých agend
– přístupová práva (v současnosti ale není aplikováno). Na výstupy hodnocení navazují
poměrně podrobné analytické podklady pro vedení MMOl, které zpracovává oddělení
personální a právní. Sledují se např. výsledky hodnocení za celý MMOl i po jednotlivých
odborech, korelace s odměňováním, apod. Opakovaně se realizují i rozsáhlé průzkumy
spokojenosti zaměstnanců „Analýza pracovně sociálního klimatu na MMOl“ (např. v letech
1998, 2001, 2004 a 2011). V roce 2009 byl realizován rovněž rozsáhlý „Průzkum pracovních
motivů“. Ojediněle se realizují i další průzkumy (např. v roce 2012 „Průzkum spokojenosti
zaměstnanců Magistrátu města Olomouce se službami kantýny v budově Hynaisova 10,
Olomouc“).
Hodnocení zaměstnanců na MMOl vychází z metody kompetenčního modelování.
Významným prvkem pro zajištění celého procesu je aplikace Portál, vytvořená na míru
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MMOl, která automatizuje a ulehčuje některé kroky hodnocení, přičemž poskytuje prostor
pro vytváření zmiňovaných analytických podkladů pro vedení. Důležitým prvkem je vazba
hodnocení na odměňování zaměstnanců prostřednictvím úpravy osobních příplatků.
Oddělení personální a právní neustále usiluje o zefektivňování procesu.
Popis procesu
Důležitým prvkem hodnocení je průběžné sledování pracovního výkonu zaměstnanců
a kontroly plnění úkolů nastavených v minulém hodnotícím období. Proces hodnocení je
realizován prostřednictvím hodnotícího pohovoru 1x ročně od 1. února do 30. června, dle
nastavené škály a systému kompetenčních modelů. Noví zaměstnanci, stejně jako převádění,
povyšovaní a přeřazovaní zaměstnanci jsou hodnoceni mentorem zpravidla ve 3 měsíční
lhůtě po nástupu do pracovního poměru (ke konci zkušební doby) nebo od výkonu nové
pracovní funkce1. Existuje i možnost příležitostného formálního hodnocení, které je
vyvoláno okamžitou potřebou. Vedle formálního hodnocení je nutné, aby bezprostřední
nadřízený hodnoceného zaměstnance nejméně dvakrát do roka zorganizoval neformální
hodnocení v podobě diskusí a porad o plnění cílů hodnocení, pracovních úkolech
a problémech jejich plnění. Zaměstnanec (hodnocený) je hodnocen přímým nadřízeným
(hodnotitelem), popřípadě jím určenou kompetentní osobou (ta byla v průběhu roku v roli
vedoucího hodnoceného zaměstnance).
Na MMOl je hodnotitelem pracovníka určen bezprostřední nadřízený pracovníka:
 U vedoucího odboru je hodnotitelem tajemník.
 U vedoucího oddělení je určen vedoucí příslušného odboru.
 U zaměstnance pověřeného organizací práce přímý nadřízený (vedoucí oddělení
nebo vedoucí odboru).
 U ostatních zaměstnanců vedoucí příslušného oddělení; nemá-li příslušné oddělení
vedoucího nebo jedná-li se o samostatný pracovní referát, hodnocení provádí
příslušný vedoucí odboru.

Vnitřní předpis upravující pravidla hodnocení zaměstnanců Magistrátu města Olomouce
určuje, že každý vedoucí pracovník je povinen informovat nejméně 1 měsíc předem
podřízené zaměstnance o připravovaném hodnocení, jeho účelu, kritériích, normách a jaký
výkon se od nich očekává.
Pro účely hodnocení jsou vytvořeny dva typy formulářů:
a) „Příprava na hodnocení zaměstnance – formulář pro vlastní hodnocení“ – vyplňuje
hodnocený a předá jej minimálně 3 dny před hodnocením svému přímému nadřízenému
1 PhDr. Vlasta Leštinská, PhDr. František Bělohlávek, Ph.D.: Vnitřní předpis upravující
pravidla hodnocení zaměstnanců Magistrátu města Olomouce
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(hodnotiteli). Cílem je zamyšlení zaměstnance nad svým pracovním výkonem, chováním,
silnými a slabými stránkami, vzděláváním, osobním rozvojem, motivačními faktory apod.
Současně hodnocený může uvést svoje postřehy, náměty a doporučení.
b) „Pravidelné hodnocení zaměstnance – formulář pro hodnotitele“ – vyplňuje hodnotitel
v personálním programu Portál (viz níže). Jde o konečný výstup z hodnocení zpracovaný
v písemné podobě. Jde o určitou dohodu na cílech, která může obsahovat např. potřebu
zlepšení pracovního výkonu, osobní rozvoj, zvyšování kvalifikace apod.
Hodnocení probíhá s pomocí personálního programu Portál, kde hodnotitel provede
hodnocení do tiskopisu v aplikaci. Po projednání s přímým nadřízeným hodnotitel projedná
hodnocení s hodnoceným zaměstnancem prostřednictvím rozhovoru (viz sekce věnovaná
rozhovoru níže). Hodnocení následně vypracuje hodnotitel ve 3 vyhotoveních určených
hodnocenému zaměstnanci, hodnotiteli a oddělení personálnímu a právnímu. Pokud
hodnocený zaměstnanec nesouhlasí se závěry hodnocení, může se odvolat k přímému
nadřízenému hodnotitele do 10 kalendářních dnů po svém hodnocení. Podepsané
hodnocení předá hodnotitel do 15 dnů po uplynutí termínu hodnocení oddělení
personálnímu a právnímu. Tiskopis je následně součástí osobního spisu hodnoceného
zaměstnance. Výsledek hodnocení bude zohledněn mimo jiné v „Plánu vzdělávání a rozvoje“
zaměstnance.
Struktura hodnotícího rozhovoru se řídí formuláři „Příprava na hodnocení zaměstnance –
formulář pro vlastní hodnocení“ a „Pravidelné hodnocení zaměstnance – formulář pro
hodnotitele“. Tyto formuláře jsou vodítkem pro hodnotící rozhovor. Účinný hodnotící
rozhovor se řídí zásadami popsanými v Instrukci pro hodnotitele.
S výsledky hodnocení se dále pracuje na personálním úseku. Na tomto místě se dále listy
hodnocení zkoumají za účelem identifikace cílů a potřeb zaměstnance z hlediska jeho
profesního růstu a osobního rozvoje. Každý úředník má v souladu se zákonem o úřednících
zpracovaný na období tří let plán vzdělávání a rozvoje, který se během tohoto období
vyhodnocuje a podle výsledků aktualizuje. Hodnocení má vazbu na osobní příplatek
pro následující období – oddělení personální a právní vyhodnocuje výsledky ve vazbě
na výši osobních příplatků, realizuje individuální rozhovory s vedoucími zaměstnanci
a konzultuje možnosti navýšení / snížení příplatků.
Na MMOl je veškerá dokumentace související s hodnocením zaměstnanců uložena
na oddělení personálním a právním odboru kanceláře tajemníka. Hodnotící dokument se
zakládá do osobního spisu jednotlivých zaměstnanců a má důvěrný charakter. Výsledky
hodnocení mají povahu informace o osobních údajích zaměstnance ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a mohou být
využívány pouze pro účely hodnocení zaměstnanců. Pouze nadřízení hodnoceného,
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zaměstnanci oddělení personálního a právního a tajemník MMOl mají přístup do osobního
spisu s právem nakládat s informacemi v něm (srov. § 312 zákoníku práce).
Seznam zúčastněných rolí v procesu
Tajemník, vedoucí zaměstnanci, ostatní zaměstnanci.
Cíle procesu
Ohodnocení výkonu, identifikace rozvojových oblastí a nastavení výše osobních příplatků pro
zaměstnance MMOl.
Garant procesu
Oddělení personální a právní.
Zákazník procesu
MMOl.
Vstupy
Sledování výkonu, hodnotící rozhovory.
Výstupy
Pravidelné hodnocení zaměstnance – formulář pro hodnotitele, úprava vzdělávacích plánů,
analytické podklady pro vedení MMOl.
Legislativní podmínky (vč. interních směrnic a předpisů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
Organizační řád MMOl a MPO,
Pracovní řád MMOl,
Vnitřní předpis upravující pravidla hodnocení zaměstnanců MMOl,
Vnitřní předpis o odměňování zaměstnanců MMOl,
Koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl.
Programy a aplikace
Portál – personální data
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4.4.

Proces aktualizace strategického plánu

Proces aktualizace strategického plánu představuje nedílnou součást implementační části
strategického řízení. Nedostatečná implementační pravidla bývají často identifikována jako
jeden z hlavních nedostatků schválených strategií. Jejich správné nastavení a ukotvení
v procesu strategického řízení je proto pro úspěšnost strategického plánu stěžejní. Zpravidla
se jedná o aktivity týkající se schvalování změn strategického plánu, tvorby
a vyhodnocování akčních plánů a nastavení metodiky měření a vyhodnocení indikátorů.
Níže popsaný proces se zaměřuje zejména na aktivitu aktualizace strategického plánu,
včetně tvorby akčního plánu.
Popis procesu
Tvorba procesu aktualizace strategického plánu SMOl je součástí výstupů projektu
„Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci včetně tvorby strategického
plánu a optimalizace procesů na úřadě“. Z důvodu absence systematického strategického
plánování na SMOl úřad nedisponuje opakovaným a strukturovaným procesem, který by
definoval postupy v této oblasti. Nicméně, město má s tvorbou strategického plánu již své
zkušenosti. Svůj první strategický plán zpracovalo v roce 2000 – jednalo se o Strategický
plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko, který byl zpracován částečně
v roce 1999, dokončen v roce 2000 a postupná implementace byla zahájena bezprostředně
po jeho schválení Zastupitelstvem města Olomouce v roce 2001.
Po čtyřech letech se vedení města rozhodlo přistoupit k jeho aktualizaci. Úvahy
o aktualizaci byly motivovány hned několika faktory. Nejzákladnějším důvodem byl fakt,
že podstatnou část cílů původního strategického plánu se již podařilo zrealizovat a nastal
tedy čas nastavit nový směr. Významným impulsem byla také snaha politické reprezentace
města reagovat na nejnovější trendy ekonomického rozvoje a na významné zlepšení
dostupnosti financování či spolufinancování z fondů Evropské unie, vzhledem k období,
kdy se původní strategický plán tvořil.
Proces aktualizace strategického plánu garantovala politická reprezentace města a v rámci
Magistrátu města Olomouce jej řídilo oddělení hospodářského rozvoje odboru koncepce
a rozvoje, přičemž spolupracovalo s externím konzultantem firmou Berman Group
a Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy. Klíčové role hráli v celém procesu jednak
rozšířená Komise hospodářského rozvoje sestavená na principu partnerství a dále také
pracovní skupiny pro vybrané klíčové oblasti. Výsledkem několikaměsíční práce těchto
týmů byl návrh více než šedesáti cílů rozdělených do čtyř kritických oblastí, které odpovídají
struktuře původního strategického plánu – (A) Olomouc jako centrum regionu, (B) Lidské
zdroje, (C) Hospodářský růst a konkurenceschopnost a (D) Výkonná infrastruktura
a doprava.
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Snahou aktualizace bylo i začlenění nejbližšího okolí města, tedy navazující obce
mikroregionu Olomoucko, přičemž bylo účelné se nejdříve dohodnout s těmito pětadvaceti
obcemi mikroregionu na další formě jeho fungování, způsobech součinnosti a spolupráce.
Všechny obce mikroregionu byly osloveny formou ankety a následně měly možnost
zúčastnit se společného jednání, na kterém byly blíže seznámeny s procesem aktualizace.
Výsledkem těchto aktivit bylo, mimo dohody o neformálním svazku, také zjištění nosných
potřeb obcí ve vztahu k městu a mikroregionu. Zjištěné poznatky, které se týkaly zejména
oblasti společného marketingu cestovního ruchu, budování cyklotras a jiné dopravní
infrastruktury, byly dále vyhodnoceny a zapracovány do konkrétních návrhů aktualizovaných
cílů akčních plánů.
Další aktualizace z roku 2007 přizpůsobila strategický plán zejména potřebám nového
programového období EU na léta 2007 – 2013. Od té doby nebyl strategický plán rozvoje
města aktualizován.
Aktuální přístup k aktualizaci strategického plánu popisují tvořící se implementační
pravidla, která jsou nedílnou součástí Strategického plánu rozvoje města Olomouce pro
období 2017-2023. Týkají se zejména:
•
•
•

procesu naplňování a schvalování změn strategického plánu,
tvorby a vyhodnocování akčních plánů,
nastavení metodiky měření a vyhodnocení indikátorů.

Proces je aktuálně vytvářen, návrhy pro optimalizaci samotného procesu poskytuje mapa
optimalizace procesů, která je součástí dokumentu.
Seznam zúčastněných rolí v procesu
Odbor koncepce a rozvoje, odbor investic, odbor ekonomický, další odbory.
Cíle procesu
Aktualizace Strategického / Akčního plánu.
Garant procesu
Odbor koncepce a rozvoje.
Zákazník procesu
SMOl.
Vstupy
Informace k aktualizaci akčního plánu.
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Výstupy
Schválený akční plán, aktualizace strategického plánu.
Legislativní podmínky (vč. interních směrnic a předpisů)
Programy a aplikace
Proxio – sledování rozpočtu,
Intradoc – sledování úkolů.

4.5.

Proces plánování a přípravy investic

Investice představují činnost, kterou SMOl zajišťuje svůj rozvoj, investiční obnovu svého
majetku a své provozní potřeby. Investice jsou hrazeny z kapitálových výdajů a v souladu
s platnou legislativou jsou vymezeny Metodikou účetnictví. Statutární město Olomouc
realizuje své investice v samostatné působnosti. Samotný investiční proces je souhrn činností
od vzniku potřeby investice až po její realizaci a zařazení do dlouhodobého majetku města.
Obecně zahrnuje investiční proces následující činnosti:
1. Přípravnou část investičního procesu,
 vznik potřeby investice,
 zpracování záměru a jeho schválení.
2. Plánovací činnost v investičním procesu,
 vytvoření plánu investic,
 schválení plánu investic.
3. Realizační část investičního procesu,
 projektová příprava investice,
 zajištění realizace investice,
 předání investice do dlouhodobého majetku.
Následující popis procesu se věnuje plánovací a přípravné činnosti procesu.
Popis procesu
Potřebu investice vázané na stávající majetek SMOl iniciují subjekty hospodařící s tímto
majetkem. Potřebu investice iniciují zejména odborné útvary MMOl prostřednictvím
zpracování základních projektových záměrů. Záměry poskytují i KMČ, které průběžně sbírají
podněty z řad veřejnosti (viz proces komunitního plánování strategického plánu)
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a příspěvkové organizace města. Účelem zpracování záměru je základní definice předmětné
investice v celém jejím rozsahu (nikoliv jednotlivé části nebo etapy), a to včetně nákladů
na pořízení a následné provozování investice. Je nutné zmínit, že záměry přichází
z jednotlivých odborů častokrát neúplné a nekvalitně zpracované.
Záměr se nezpracovává v těchto případech:
 investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury pronajaté provozovateli,
(akce navržené provozovatelem infrastruktury schvaluje komise pro obnovu
a rozvoj, části infrastruktury, kterou zajišťuje odbor investic v rámci svých akcí,
schvaluje RMO přímo),
 stroje a zařízení nevyžadující montáž nebo stavební úpravy,
(tyto investice navrhují a zdůvodňují příslušné odbory MMOl v rámci přípravy
rozpočtu SMOl na jednotlivé roky),
 investiční dotace (transfery) jiným subjektům,
(tyto investice navrhují a zdůvodňují příslušné odbory MMOl),
 investiční výdaje SMOl na majetkoprávní vypořádání a projektové práce,
(tyto výdaje související s vypořádáním majetkoprávních vztahů např. při
stavbách navrhuje a zdůvodňuje podle povahy případu příslušný správce
rozpočtových prostředků),
 umělecká díla.
Z procesního hlediska MMOl nedisponuje oficiálním postupem při přípravě a plánování
investic, vychází se ze zaužívané praxe. Pro samotnou plánovací činnost je důležité sestavení
tzv. Plánu investic, který sestavuje a vede vedoucí odboru investic. Plán investic se sestavuje
/ aktualizuje jednou ročně, projednává se v tzv. investiční komisi a schvaluje ho RMO
a následně ZMO. Investiční komise zasedá k návrhu investičního plánu minimálně 2krát –
s cílem sladit navrhované investiční potřeby a možnosti města a odfiltrovat duplicitní,
nereálné a podobné záměry.
Je důležité zmínit, že odbor investic musí sledovat a pracovat i se záměry, které byly již
schválené, ale z různých důvodů se jejich realizace posouvá. Jedná se např. o prodlevy
spojené s realizací veřejných zakázek (složitá příprava zadávací dokumentace, dotazy
k zadávací dokumentaci a možné prodlužování lhůty pro podání nabídek, vyhodnocení,
odvolání se ze strany neúspěšných uchazečů, vícepráce v průběhu realizace plnění apod.),
majetkoprávní komplikace, atd. V případě možnosti financování jsou dodatečně zařazovány
další investiční akce zařazené v investičním plánu, a to cestou podání žádosti RMO. Odbor
investic musí na vzniklou situaci flexibilně reagovat, i když se častokrát jedná
o komplikované a náročné situace.
Důležitým aspektem v rámci procesu přípravy a plánování investic je propojení na rozpočet
SMOl. Návrh rozpočtu SMOl zpracovává odbor ekonomický dle harmonogramu,
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který uvádí Organizační postup zpracování rozpočtu. Odbor investic k němu předává
podklady pro část investiční formou Plánu investic.
Seznam zúčastněných rolí v procesu
Všechny odbory MMOl, příspěvkové organizace, KMČ.
Cíle procesu
Přehledné a strukturované plánování a řízení investičních akcí na úřadě
Garant procesu
Odbor investic
Zákazník procesu
SMOl
Vstupy
Záměry pro investiční akce
Výstupy
Plán investic
Legislativní podmínky (vč. interních směrnic a předpisů)
Programy a aplikace
MS Excel

4.6.

Proces řízení strategických projektů

Projektové řízení je proces, ve kterém organizace využívají své zdroje k realizaci projektů.
Projekt je činnost, která má jasně daný cíl, začátek a konec. Zdroje na jeho realizaci jsou
omezené a výsledky projektu mohou byt hmotné i nehmotné. Životní cyklus projektu
prochází několika fázemi. Každá fáze má v projektu svou důležitou roli, je specifická svým
cílem a výstupy, a zanedbání některé z nich může později vést k závažným problémům nebo
ke kolapsu celého projektu právě proto, že nebyly dostatečně prozkoumány jednotlivé
okolnosti a vlivy.
Pro úspěšnou realizaci projektu je důležité důsledné plnění všech činností každé fáze, neboť
zanedbání některých činností v jednotlivých fázích může ohrožovat průběh fází následujících.
Základní schéma životního cyklu typizovaného projektu se skládá z následujících fází:
• definice záměru,
• příprava projektu,
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•
•
•
•
•

plánování projektu,
realizace projektu,
provoz projektu,
řízení projektu,
ukončení projektu.

S ohledem na různorodost projektů vyvstává postupně potřeba tyto projekty řídit efektivně
a prostřednictvím týmu specialistů na řízení projektů. Oblast projektového řízení je
komplexní a obsáhlá - v procesu řízení strategických projektů v prostředí SMOl se
zaměříme zejména na oblast tvorby projektových týmů a jejich odpovědnosti za realizaci
vybraných strategických projektů.
Popis procesu
Projektové řízení v prostředí MMOl je spjaté zejména s realizací dotačních projektů, resp.
s integrovanými projekty ITI. Projektové týmy, které na daných aktivitách pracují, jsou
sestavované primárně dle požadavků daného dotačního programu. Nicméně, organizační
řád definuje možnosti sestavit tzv. řešitelské týmy na libovolný typ projektu. Dle
organizačního řádu se usnesením RMO, nebo řídícím aktem primátora a tajemníka mohou
zřizovat řešitelské týmy ad hoc k vyřešení specifických problémů a situací. Řešitelské týmy
jsou zřizovány např. v souvislosti s realizací voleb a referend, při mimořádných situacích
nebo je-li třeba vyřešit odborný problém (např. projekty). Řešitelský tým je kolektivním
orgánem, jehož členy jsou zaměstnanci různých odborů MMOl účelově spojeni pro výkon
vyjmenovaných prací, za účelem řešení jednorázového úkolu zásadního významu s časově
omezeným trváním, a to do vyřešení zadaného úkolu. Řešitelské týmy plní své úkoly ode
dne zřízení až do dne, ve kterém je ukončena poslední činnost související s příslušnou
událostí. Složení řešitelských týmů určuje tajemník MMOl. Tajemník MMOl může určit
zaměstnance MMOl, pro které bude hlavní (převažující) pracovní činností zabezpečování
úkolů v souvislosti s realizací činností vyplývajících z práce v řešitelském týmu. Na návrh
primátora nebo příslušného kompetenčního náměstka může RMO svým usnesením zřídit
pracovní skupiny na projekty související s dotačními tituly z fondů EU a určit jejich složení
ze zaměstnanců různých odborů včetně vedoucího týmu přípravy projektu a vedoucího
realizační části projektu. Návrh názvu pracovní skupiny dle realizovaného projektu a návrh
jejího složení připraví vedoucí odboru evropských projektů po konzultaci s příslušnými
vedoucími odborů. Pracovní skupinu na základě usnesení RMO jmenuje písemně tajemník.
Vedoucí týmu přípravy projektu je zodpovědný za dodržení podmínek dotačních titulů ve fázi
přípravy projektu do doby realizace a vedoucí realizační části projektu je zodpovědný
za dodržení podmínek pro realizaci.
Seznam zúčastněných rolí v procesu
Odbory MMOl a jejich zaměstnanci, tajemník.
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Cíle procesu
Efektivní řízení strategických projektů prostřednictvím speciálně sestavených týmů.
Garant procesu
Odbor kancelář tajemníka.
Zákazník procesu
SMOl.
Vstupy
Strategické projektové záměry.
Výstupy
Sestavení projektového týmu, úspěšná realizace strategických projektů.
Legislativní podmínky (vč. interních směrnic a předpisů)
Organizační řád MMOl a MPO,
Pracovní řád MMOl.
Programy a aplikace
Intradoc- sledování úkolů.

4.7.

Proces zlepšování procesů

Zlepšování procesů vychází z efektivního, transparentního a měřitelného průběhu činností
vykonávaných v rámci organizace. V případě jeho efektivní implementace vede
ke zjednodušení rozhodovacích procesů, změně pracovních postupů zajišťující vyšší
standardizaci kvality příslušných výstupů z činností organizace, zrychlení procesů při
zachování kvality výstupu, snížení duplicitně vykonávaných činností, případně přijetí nových
principů finančního ohodnocení zaměstnanců. Zlepšování procesů vychází z procesního
řízení, které soustřeďuje pozornost na to:
• co je třeba udělat (výstupy),
• jak je to třeba (efektivně) udělat (procesy a aktivity včetně časových parametrů)
a teprve následně na to,
• kdo to udělá (zdroje a struktury).
Postupná optimalizace procesů je založená na poznání procesu, měření a hodnocení jeho
klíčových parametrů a realizaci zlepšení. Systematické zlepšování procesů je prováděno
v následujících krocích:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

výběr procesů pro optimalizaci,
stanovení cílů pro optimalizaci,
potvrzení (validace) a zlepšení (optimalizace) výstupů procesu,
vytváření procesního modelu,
posouzení a zlepšování (optimalizace) aktivit procesu,
stanovení ukazatelů výkonnosti procesu,
převedení procesu do režimu kontinuálního zlepšování.

Někdy i zdánlivě nepatrné zlepšení procesu může přinést významné celkové úspory –
zejména je-li proces mnohokrát opakován. Úspora v řádu minut, opakovaná ve stovkách
cyklů, znamená výraznou úsporu času. To se přitom nemusí odrazit přímo v úspoře nákladů,
ale například v tom, že dotčení pracovníci mají více času na vlastní odbornou práci.
V procesním řízení je důležitá maximální spolupráce lidí, kteří se na vykonávání procesu
podílejí, a to bez ohledu na to z jakého organizačního útvaru pocházejí.
V případě zlepšování procesů MMOl se klade důraz i na neustále propojování procesů
na strategické řízení města.
Popis procesu
MMOl nemá implementován procesní přístup k řízení. Analýza a optimalizace procesů jsou
nicméně prováděny průběžně a přirozenou formou. Dochází k pravidelným úpravám řídící
dokumentace, pracovních náplní, pravomocí a odpovědností na jednotlivých pracovních
pozicích, vymezení působnosti jednotlivých organizačních útvarů a v neposlední řadě
i požadavků na podporu informačních a komunikačních technologií nebo skladbu
kompetenčních modelů dle aktuálních potřeb.
V rámci aktuálně navržených procesních změn je přínosné pokračovat v systematičtějším
přístupu k řízení a zlepšování procesům. Bližší specifikaci poskytuje kapitola 5.7 Návrh
zlepšení Procesu zlepšování procesů.
Seznam zúčastněných rolí v procesu
Odbor kancelář tajemníka.
Cíle procesu
Průběžné zlepšování procesů na úřadě.
Garant procesu
Odbor kancelář tajemníka.
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Zákazník procesu
MMOl.
Vstupy
Podněty pro zlepšování procesů.
Výstupy
Zlepšení a optimalizace procesů.
Legislativní podmínky (vč. interních směrnic a předpisů)
Vnitřní předpis o majetku statutárního města Olomouce.
Programy a aplikace
Intradoc- sledování úkolů,
Portál- personální data.

5. MAPA OPTIMALIZACE PROCESŮ
Návrhy na optimalizaci procesů MMOl vycházejí ze zmapovaného současného stavu
procesů a jejich organizačního zajištění zaměstnanci úřadu. Organizační zajištění procesů
a činností MMOl a jejich optimální provázanost do jednoho uceleného celku je klíčem pro
bezproblémové zajišťování aktivit MMOl, zejména v oblasti strategického řízení a pozitivního
vnímání poskytování služeb veřejnosti. Jasná definice procesů, standardizace postupů
a přidělení kompetencí představuje způsob, jak se vyhnout duplicitám, procesním
přerušením, zbytečnému prodlužování procesů a jejich vykonávání zaměstnanci MMOl, pod
jejichž kompetence nespadají. Na základě rozhovorů a workshopů s vedoucími zaměstnanci
a odbornými zaměstnanci MMOl a na základě provedené analýzy vybraných procesů byl
identifikován prostor pro zlepšení vazby jednotlivých procesů na strategické řízení
a nedostatky / slabá místa daných procesů MMOl. Následující část dokumentu navrhuje
taková doporučení k nápravě, která povedou k optimalizaci těchto procesů.
Náplň jednotlivých doporučení odráží současnou úroveň poznání potřeb MMOl. Navržená
doporučení jsou dle typu navrhovaných změn rozdělena do 3 kategorií:
 organizační změny,
 procesní změny,
 technologické změny.
Doporučení jsou dále rozdělena podle délky realizace na:
 Krátkodobé projekty - relativně snadné a rychle realizovatelné změny v časovém
období do šesti měsíců.
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 Střednědobé projekty - změny střednědobého charakteru do 12 měsíců.
 Dlouhodobé projekty - nad 12 měsíců.
V rámci popisu jednotlivých doporučení je kromě kategorizace a typu doporučení uvedena
ještě:
 předpokládaná doba implementace,
 popis současného stavu (zdůvodnění potřeby),
 návrh budoucího (cílového) stavu,
 přínosy doporučení,
 omezení doporučení,
 priorita realizovatelnosti doporučení.
Jednotlivé procesy obsahují i grafickou vizualizaci s identifikovaným prostorem pro
zlepšení.
Realizace navržených doporučení vedoucích k optimalizaci procesů MMOl je plně
v kompetenci vedení MMOl, záleží proto na jeho rozhodnutí, zda, kdy a v jakém rozsahu
bude navržená doporučení realizovat.

5.1.

Návrh zlepšení Rozpočtového procesu

Kategorizace doporučení: organizační
Typ doporučení: krátkodobý projekt
Předpokládaná doba implementace: 1 měsíc
Popis současného stavu (zdůvodnění potřeby):
Současný stav procesu rozpočetnictví je zaběhnutý a má jasnou strukturu, a to i z důvodů
zákonných požadavků. Odbor ekonomický – oddělení rozpočtu a finanční strategie plní
zejména organizační a administrativní funkci při sestavování rozpočtu – řídí proces a sbírá
vstupy pro celkový rozpočet od jednotlivých odborů. Dle vyjádření zaměstnanců
ekonomického odboru proces v současné podobě vyhovuje potřebám úřadu a funguje.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
Z důvodu již definovaného procesu nejsou nutné významné zásahy. Nicméně proces
rozpočetnictví je z hlediska správného uchopení strategického řízení na úřadě důležitým
prvkem. Odbor ekonomický a zejména oddělení rozpočtu a finanční strategie by měl mít
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průběžné informace o tvořených akčních plánech, aktualizacích strategie, atd. Zapojení
Komise pro strategické řízení do tvorby rozpočtu řeší blíže proces aktualizace strategického
plánu popsaný v kapitole 5.4.
Přínosy doporučení:
 zlepšení informovanosti zaměstnanců o strategickém řízení a koordinace
strategického plánu s rozpočtem města.
Omezení doporučení:
 akceptace strategického řízení na úřadě.
Priorita realizovatelnosti doporučení:
Nízká
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Procesní diagram (s barevným vyznačením změn)
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5.2.

Návrh zlepšení Procesu komunitního plánování strategie města

Kategorizace doporučení: organizační, procesní
Typ doporučení: dlouhodobý projekt
Předpokládaná doba implementace: 12 měsíců
Popis současného stavu (zdůvodnění potřeby):
V rámci procesu komunitního plánování strategie města dochází zejména díky aktuálnímu
zavádění strategického plánování k intenzivnějšímu zapojování veřejnosti, a to zejména
prostřednictvím dotazníkového šetření, tvorby pocitových map, anebo účasti na pracovních
skupinách. Nicméně je důležité udržet dostatečný standard i pro budoucí tvorbu akčních
plánu, aktualizaci strategického plánu nebo zapojování občanů do řešení specifických
problémů. Provázanost aktivit KMČ na celkovou strategii, resp. na průběžně se tvořící akční
plány a aktualizace strategie se aktuálně jeví jako nedostatečná. KMČ poskytují každoročně
požadavky na realizaci investic / vypracování projektové dokumentace. Proces plánování
a přípravy investic ale nedostatečně reflektuje požadavky KMČ, a to nejen z hlediska
samotné realizace požadavků, ale i z hlediska komunikace a zpětné vazby vůči KMČ (ovšem
je nutné poznamenat, že situace se v posledních pár letech postupně zlepšuje). Častým
důvodem pro nízkou úspěšnost požadavků KMČ pro realizaci je nedostatečná kvalita a/nebo
nízká míra relevance požadavků z pohledu samotné definice investice. Jedním z důvodů je
ovšem také nemožnost KMČ vynaložit vlastní prostředky určené na provoz na projektovou
přípravu investic.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
V rámci procesu komunitního plánování strategie města je potřebná lepší provázanost
aktivit KMČ na celkovou strategii, resp. na průběžně se tvořící akční plány a aktualizace
strategie. Z důvodu nízké kvality zpracovaných požadavků je potřebná osvěta / vzdělávání
představitelů KMČ v oblasti zpracování požadavků na investiční záměry. Souběžně je ale
nutné akceptovat i požadavky na projekty, které nemají investiční charakter. Odbor vnějších
vztahů a informací by měl ve spolupráci s Odborem investic a Odborem koncepce a rozvoje
průběžně vzdělávat formou osvěty představitele KMČ ohledně požadavků na obsah i formu
investičních i neinvestičních záměrů, které KMČ každoročně vypracovává. To se týká i aktivní
komunikace problematiky strategického plánování vůči KMČ. Vhodnou formou je např.
realizace semináře pro všechny zástupce KMČ a/nebo pravidelný informační newsletter
zasílaný elektronickou formou. Odbor vnějších vztahů a informací může projednat požadavky
KMČ na investice ve spolupráci s Odborem investic. Chybí i zpětná vazba ohledně
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odesílaných požadavků ze strany MMOl – zdůvodnění proč dané záměry nebyly součástí
Plánu investic, resp. nedošlo k jejich realizaci, atd. V případě neinvestičních požadavků by
mělo dojít k zapojení odboru koncepce a rozvoje, který by dané požadavky vyhodnocoval.
Zajímavým se jeví i posílení KMČ ve vztahu ke strategickému plánu - KMČ by měly průběžně
sbírat a poskytovat podněty pro tvorbu akčních plánů a aktualizaci strategického plánu z řad
široké veřejnosti.
Přínosy doporučení:
 lepší využití podnětů z řad veřejnosti, obohacení akčního plánu a plánu investic,
 zlepšení komunikace město – občan, zvýšení participace občanů.
Omezení doporučení:
 motivace úřadu,
 omezené finanční prostředky na realizaci požadavků ze strany občanů.
Priorita realizovatelnosti doporučení:
Střední
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Procesní diagram (s barevným vyznačením změn)
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5.3.

Návrh zlepšení Procesu hodnocení a odměňování zaměstnanců

Kategorizace doporučení: organizační, procesní, technologické
Typ doporučení: střednědobý projekt
Předpokládaná doba implementace: 6 měsíců
Popis současného stavu (zdůvodnění potřeby):
V současném stavu v oblasti hodnocení je hodnotitelem nadřízený liniový pracovník.
Plánovaný stav fungování úřadu (viz zejména proces projektového řízení a proces plánování
investic) počítá se zavedením projektového řízení strategických projektů / investičních akcí.
To předpokládá zapojení vybraných zaměstnanců do různých projektů s vlastní řídící
strukturou. Současný stav neumožňuje vstup projektových nadřízených manažerů
do procesu hodnocení. Hodnocení práce na projektech je možné zohlednit prostřednictvím
výkonových cílů.
Z hlediska odměňování je možné upravovat výši odměny pro zaměstnance, nicméně proces
nepropojuje dostatečně práci na projektech s odměnou zaměstnanců.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
Hodnocení zaměstnanců bude otevřené (např. prostřednictvím možnosti vložit komentář
k hodnocení zaměstnance) i pro nadřízené projektové manažery, kteří budou hodnotit
výkon zaměstnance na strategických projektech souběžně s hodnocením liniových
manažerů. Z hlediska organizačního to znamená seznámení zaměstnanců s touto úpravou.
Důležitým bodem je úprava SW Portál, prostřednictvím kterého hodnocení probíhá. Je nutné
přizpůsobit formuláře v rámci SW tak, aby měli projektoví manažeři možnost přidat
poznámky / vpisky / výkonové cíle k vybraným zaměstnancům dle jejich působnosti. To má
návaznost i na proces projektového řízení. Možné úpravy SW pro hodnocení budou
předmětem dalšího rozpracování.
Z hlediska odměňování bude komunikována úprava přístupu k odměňování pracovníků,
kteří se podílejí na projektech. Jejich práce na projektech by měla vést k vyšším odměnám
v porovnání s běžnou agendou (dle výkonu).
Jako jeden z příkladů pro aplikaci odměňování práce na projektech uvádíme práci
administrátorů strategických cílů v rámci vyhodnocování a aktualizace strategického plánu.
Z důvodu zvýšení motivace zapojovat se aktivně do tohoto procesu by mělo dojít
k odměňování této skupiny zaměstnanců, kterou vykonávají nad rámec své agendy.
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Přínosy doporučení:
 zpřehlednění kompetencí v oblasti řízení,
 zvýšení motivace při naplňování jednotlivých cílů strategického plánu ze strany jejich
administrátorů,
 zvýšení motivace pro práci na projektech,
 zkvalitnění výkonu při realizaci projektů a dosažení adekvátních výstupů.
Omezení doporučení:
 SW aplikace Portál a možnosti úprav,
 akceptace úpravy procesů a aktivní podílení se projektových manažerů na hodnocení,
 podceňování významu hodnocení ze strany zaměstnanců.
Priorita realizovatelnosti doporučení:
Vysoká
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Procesní diagram (s barevným vyznačením změn)

35

5.4.

Návrh zlepšení Procesu aktualizace strategického plánu

Kategorizace doporučení: organizační, procesní
Typ doporučení: dlouhodobý projekt
Předpokládaná doba implementace: 24 měsíců
Popis současného stavu (zdůvodnění potřeby):
Proces aktualizace strategického plánu SMOl se tvoří nanovo prostřednictvím projektu
„Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci včetně tvorby strategického
plánu a optimalizace procesů na úřadě“. Záběr samotného procesu je poměrně široký
a zasahuje jak do ekonomické oblasti (rozpočtový proces, proces plánování a přípravy
investic), řídící oblasti (proces řízení strategický projektů, proces zlepšování procesů), oblasti
vztahu s veřejností (proces komunitního plánování) anebo personální oblasti (proces
hodnocení a odměňování zaměstnanců). Propojení procesu aktualizace a strategického
plánu na zmiňované procesy a jeho úspěšná implementace jsou velmi důležité, přičemž je
potřebné zohledňovat aktuální situaci, kompetence a aktivity jednotlivých odborů, kteří je
budou primárně vykonávat. Jedním ze slabých míst současného stavu je nedostatečné
vymezení kompetencí odborů ve vztahu ke strategickému plánu – nejdůležitějšími aktéry
jsou zejména odbor koncepce a rozvoje, odbor investic a odbor ekonomický. Prioritním je
zlepšení koordinace s procesem plánování a přípravy investic, kde může docházet
k duplicitním činnostem. Dalším slabým místem je nedostatečné propojení na aktivity KMČ,
kde vzniká potenciál pro získávání podkladů pro aktualizaci strategického plánu města, resp.
Akčních plánů. Důležitým bude i vzájemná informovanost všech aktérů, kteří se podílejí
na aktualizaci plánu.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
Základním prvkem aktualizace strategického plánu je zejména Komise pro strategické řízení
a administrátoři jednotlivých cílů strategie. Komise je obsazována tak, aby v ní měli své
uplatnění zástupci všech politických a názorových proudů města. Celý proces aktualizace
strategického plánu metodicky řídí Odbor koncepce a rozvoje, oddělení hospodářského
rozvoje.
Strategický plán rozvoje SMOl bude naplňován především projekty zařazenými
do každoročně schvalovaného Akčního plánu. Projekty zařazené do Akčního plánu naplňují
stanovené cíle v plánu. Naplňování konkrétních cílů je hodnoceno pomocí správy
indikátorové soustavy.
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Výchozím bodem pro sestavování Akčního plánu je Zásobník projektových záměrů. Ten
soustřeďuje investiční, případně i neinvestiční rozvojové projekty od jednotlivých odborů
MMOl, KMČ (přes Odbor vnějších vztahů a informací – oddělení KMČ a DP), příspěvkových
organizací, atd. Při jeho vytváření je potřebné sladit činnost Investiční komise na Odboru
investic s Komisí pro strategické řízení na Odboru koncepce a rozvoje. Týká se to i Akčních
plánů na Odboru koncepce a rozvoje s vytvářením Plánu investic na Odboru investic.
Důležitým aspektem je využití elektronické šablony na podávání projektových záměrů.
Proces tvorby Zásobníku má v gesci Odbor koncepce a rozvoje ve spolupráci s Odborem
investic.
Odbor koncepce a rozvoje ve spolupráci s administrátory jednotlivých cílů strategického
plánu posoudí obdržené projekty, a to zejména s ohledem na jejich relevantnost vůči
strategickému plánu. Dalším krokem je rozčlenění projektů dle jednotlivých cílů
strategického plánu, dle investiční / neinvestiční povahy a jejich prioritizace (zajišťují
zejména administrátoři jednotlivých cílů).
Komise pro strategické řízení projedná strukturovaný souhrn projektů a navrhne jejich další
prioritizaci, případně jiné úpravy. V případě neinvestičních projektů může Komise doporučit
projekt k realizaci a Odbor koncepce a rozvoje ho následně zahrne do návrhu Akčního plánu.
V případě investičních projektů doporučí Komise pro strategické řízení vybrané projekty
k realizaci, které zašle na další projednání v rámci Investiční komise (viz proces přípravy
a plánování investic, kapitola 4.5). Po souhlasném stanovisku Investiční komise se projekty
stávají součástí návrhu Akčního plánu (zajistí Odbor koncepce a rozvoje).
Návrh Akčního plánu je následně projednán s Odborem ekonomickým za účelem zajištění
souladu s rozpočtem města. Schvalování návrhu je pak v gesci RMO a ZMO.
Navrhovaný budoucí stav procesu předpokládá vznik pozice tzv. Koordinátora investic,
který zabezpečí kromě jiného koordinaci sběru projektů do Zásobníku, jeho aktualizaci
a osvětu v oblasti strategického plánování.
Přínosy doporučení:
 plná implementace a udržitelnost strategického plánování,
 definice kompetencí odborů ve vztahu k tvorbě Zásobníku projektových záměrů
a Akčních plánů,
 dlouhodobější vize úřadu a jasné nastavení pravidel a směrování pro rozvoj města.
Omezení doporučení:
 vůle politické reprezentace akceptovat a řídit se dle schváleného strategického plánu,
 motivace zaměstnanců a kapacitní zajištění.
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Priorita realizovatelnosti doporučení:
Vysoká
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Procesní diagram
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5.5.

Návrh zlepšení Procesu plánování a přípravy investic

Kategorizace doporučení: organizační, procesní, technologické
Typ doporučení: dlouhodobý projekt
Předpokládaná doba implementace: 12 měsíců
Popis současného stavu (zdůvodnění potřeby):
Proces plánování a přípravy investic je v návaznosti na implementaci strategie klíčovým,
nicméně vykazuje několik slabých míst. Prvním bodem je nejasnost kompetencí ve vazbě
na plánování investic – Odbor investic nemá v náplni práce tvorbu plánu investic
a zabezpečuje tuhle aktivitu zejména z osobní iniciativy vedoucího odboru. Dalším bodem je
kvalita investičních záměrů, které zasílají jednotlivé odbory na Odbor investic, včetně
vstupů od Komisí městských částí (viz Proces komunitního plánování). Návrhy jsou někdy
zpracovány nekompletně, duplicitně, nesprávně, chybí návaznost na náklady, ekonomiku
provozu, majetkoprávní situaci, apod. Odbor investic nedokáže kapacitně naplňovat potřebu
dostatečné koordinace investičních záměrů a osvěty a vzdělávání v dané oblasti. Současně
neexistuje propojení návrhů na rámcovou strategii / vizi města, resp. alespoň reálný
střednědobý plán investic, který by úřad zohledňoval. To má za následek častý přesun
investičních akcí do následujícího období a s tím související náročnou koordinaci s rozpočtem
města, který se schvaluje každoročně. Také z důvodu prodlev např. kvůli realizaci veřejných
zakázek se investiční akce přesouvají do následujícího roku, což uvolňuje prostředky
v daném roce, ale souběžně váže prostředky v roce příštím. To má následně dopad na Plán
investic, potřebu jeho úprav a rozpočet.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
Proces plánování a přípravy investic vyžaduje jasně danou a povinně vyplňovanou strukturu
šablony pro zpracování záměrů (potřeba zlepšit aktuálně vyplňovanou šablonu a zpřesnit
pravidla vyplňování a schvalování). Jednou z povinných položek šablony bude nově muset
být identifikace souladu se Strategickým plánem rozvoje města (případně dalšími strategiemi
města), jasnou identifikaci záměru - investiční / neinvestiční, apod. To předpokládá i to,
že každý odbor bude se strategickým plánem seznámen. Z důvodu implementace
strategického plánování, tvorby Zásobníku projektových záměrů na Odboru koncepce
a rozvoje a vytvoření Komise pro strategické řízení je vhodné, aby tvorbu Plánu investic
zajišťoval Odbor investic, který bude ve spolupráci s Odborem koncepce a rozvoje
shromažďovat prvotní náměty do Zásobníku projektových záměrů z kterého vytvoří návrh
Plánu investic s následným projednáním (mimo jiné) v Investiční komisi. Z hlediska řešení
nekvalitních záměrů se nabízí zřízení pozice Koordinátora investic, který by pomáhal
40

jednotlivým odborům při vypracování jejich záměrů a souběžně by dokázal filtrovat duplicitní
nebo nereálné náměty. Koordinátor by působil i v oblasti osvětové činnosti v návaznosti na
tvorbu investičních záměrů, a to například ve vztahu ke KMČ. Z hlediska problematiky
dlouhodobějšího plánování investic je potřebné selektovat tzv. strategické investice,
pro které by bylo zajištěné dlouhodobější financování v horizontu několika let (návaznost
na Proces projektového řízení a Proces hodnocení a odměňování).
Přínosy doporučení:
 zkvalitnění předkládaných investičních záměrů,
 časová úspora při koordinaci a monitoringu investičních záměrů,
 Identifikace strategických investičních akcí, prioritizace, zlepšení vazby na financování
strategických akcí.
Omezení doporučení:
 důslednost a odbornost odborů při kompletním vyplňování šablony investičních
záměrů,
 dostatečná odbornost Koordinátora investic,
 shoda politické reprezentace při identifikaci dlouhodobých strategických investičních
akcích, souhlas s úpravou procesu přípravy a plánování investic.
Priorita realizovatelnosti doporučení:
Vysoká
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Procesní diagram (s barevným vyznačením změn)
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5.6.

Návrh zlepšení Procesu řízení strategických projektů

Kategorizace doporučení: organizační, procesní
Typ doporučení: střednědobý projekt
Předpokládaná doba implementace: 6 měsíců
Popis současného stavu (zdůvodnění potřeby):
Současný stav projektového řízení na MMOl se váže zejména na dotační projekty, resp.
speciální projektové akce (volby, atd.). Strategické projekty nemají v rámci úřadu zvláštní
postavení, což zejména z hlediska personálního zapojení do jejich přípravy a realizace vytváří
potenciál pro zlepšení. Strategické projekty vyžadují častokrát průřezové zapojení zástupců
vícerých odborů. Aktuálně chybí systematický přístup ke strategickým projektům, resp. jejich
definice. Důležité je propojení na procesy plánování, přípravy a realizace investic, aktualizace
strategického plánování, ale i na proces hodnocení a odměňování.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
Důležitým východiskem budoucího stavu je zpracování podrobné metodiky projektového
řízení MMOl, která mimo jiné popíše fáze vytvoření strategického investičního záměru
a projektového týmu odpovědného za realizaci projektu. Následující část dokumentu
poskytuje stručný popis uvedených částí procesu projektového řízení strategických projektů
s ohledem na tvorbu projektových týmů.
Tajemník na základě vstupů od realizátorů projektů na úřadě (zejména odbory) posoudí
a identifikuje projekty se strategickým významem. Na návrh primátora nebo příslušného
kompetenčního náměstka RMO svým usnesením zřídí pracovní skupiny na projekty
související se strategickými projekty a určí jejich složení ze zaměstnanců různých odborů
včetně projektového manažera. Pracovní skupinu na základě usnesení RMO jmenuje
písemně tajemník, který sestaví organizační strukturu projektu, tj. Projektový tým, který
bude odpovědný za realizaci projektu. Projektový tým je výkonnou složkou projektu, která
zpracovává výstupy projektu a plní úkoly dle schváleného harmonogramu, rozpočtu
a pokynů Projektového manažera. Projektový tým je přímo podřízen RMO / ZMO / komisím.
Práce na projektu má návaznost na hodnocení a odměňování členů projektového týmu (viz
Proces hodnocení a odměňování).
Projektový tým svojí činností zajišťuje zejména:
 operativní řízení projektu,
 zastřešení projektu po věcné stránce, zajištění chodu projektu (řízení, plánování,
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úkolování,
kontroly) a využívání alokovaných zdrojů pro projekt tak, aby byly naplněny výstupy
projektu v rozsahu času, kvality a obsahu,
vzájemnou součinnost při tvorbě a uplatňování projektových standardů a procedur,
součinnost a synchronizaci vzájemně závislých činností různých stran a týmů,
kontrolu průběhu projektu a operativní řešení veškerých problémů, které nevyžadují
rozhodnutí rady města / zastupitelstva města / komisí,
koordinaci činnosti dodavatele a zástupců třetích stran zapojovaných do projektu,
účinnou informační, metodickou a organizační podporu aktivit dodavatele při tvorbě
výstupů a plnění dodávek,
řízení procedur řešení problémů a rozhodování sporů (v souladu s jednotně
stanovenými postupy).

Členy Projektového týmu jsou nejvyšší zástupci operativního řízení dotčených stran (úřadu
a případného dodavatele řešení projektu), kteří mají dostatečnou pravomoc
pro rozhodování o klíčových aspektech projektu včetně věcného, legislativního, procesního
a technologického hlediska. Projektový tým je složen tak, aby pokryl veškeré požadavky
na realizaci projektu. Členy Projektového týmu si z jednotlivých odborných oblastí (např.
Finanční manažer, Právník projektu apod.) alokuje Projektový manažer po dohodě o jejich
dostupnosti s jejich přímým liniovým nadřízeným. Důležitým aspektem je obsazení
projektového týmu zástupci všech relevantních odborů úřadu, dle povahy projektu.
Členy Projektového týmu jsou zejména:
 projektový manažer,
 věcný gestoři projektu (dle odborů),
 administrátor projektu,
 finanční manažer,
 právník projektu,
 manažer kvality,
 zástupce dodavatele (pokud je projekt realizován dodavatelsky).
Projektový tým v čele s Projektovým manažerem vypracuje na základě schváleného záměru
základní projektové dokumenty. Typ zpracovaných projektových dokumentů závisí na typu
projektu, obecně lze konstatovat, že by měly být vypracovány základní dokumenty typu
Harmonogram projektu, Rozpočet projektu, Riziková analýza projektu atd. U technických
projektů je zpracována Studie proveditelnosti a Cost-benefit analýza.
Fáze Plánování projektu probíhá kontinuálně a prolíná se celým životním cyklem projektu.
Osobou odpovědnou za tvorbu, průběžnou aktualizaci a dodržování plánu projektu je
Projektový manažer. Cílem plánování je vytvořit nástroj na podporu řízení, a to zejména
s jasnou identifikací činností, jejich návazností, náročností na zdroje, dob trvání
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a souvisejících rizik. Výstupem plánování je srozumitelný a průběžně aktualizovaný plán
projektu či jeho části.
Projektový plán typicky vzniká na dvou úrovních detailu:
 plán projektu – na vrcholové úrovni pokrývá celkový rozsah projektu přes všechny
jeho fáze,
 plán fáze – detailněji popisuje rozsah konkrétní fáze projektu.
Plán podává všem zainteresovaným projektovým rolím zejména následující sadu
informací:
 definuje, jaké má mít projekt výstupy,
 definuje, kým bude těchto výstupů dosaženo,
 definuje, jakých zdrojů bude použito,
 znázorňuje časovou osu realizace událostí projektu.
Přínosy doporučení:
 zefektivnění procesu řízení strategicky významných projektů,
 vzájemná informovanost dotčených odborů o realizaci strategicky významných
projektů,
 zpřehlednění odpovědností při realizace strategických projektů,
 posun k střednědobému plánování strategických projektů.
Omezení doporučení:
 politická podpora a podpora vedení,
 dostatečná odborná připravenost pro sestavování projektových týmů.
Priorita realizovatelnosti doporučení
Vysoká
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Procesní diagram (s barevným vyznačením změn)
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5.7.

Návrh zlepšení Procesu zlepšování procesů

Kategorizace doporučení: procesní
Typ doporučení: dlouhodobý projekt
Předpokládaná doba implementace: 12 měsíců
Popis současného stavu (zdůvodnění potřeby):
MMOl nemá implementován procesní přístup k řízení. Analýzy a optimalizace procesů jsou
nicméně prováděny průběžně a přirozenou formou. Dochází k pravidelným úpravám řídící
dokumentace, pracovních náplní, pravomocí a odpovědností na jednotlivých pracovních
pozicích, vymezení působnosti jednotlivých organizačních útvarů a v neposlední řadě
i požadavků na podporu informačních a komunikačních technologií nebo skladbu
kompetenčních modelů, dle aktuálních potřeb.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
V rámci aktuálně navržených procesních změn je přínosné navázat a pokračovat
v systematičtějším přístupu k řízení a zlepšování procesů.
Impulz pro zlepšování / optimalizaci procesů MMOl může být iniciován z několika důvodů:
• Strategické zadání - požadavek na zavedení nového procesu nebo optimalizaci
stávajícího procesu je vyžadován vedením nebo strategií MMOl.
• Doporučení vlastníka procesu - vlastníci procesů průběžně vyhodnocují funkčnost
a efektivitu procesů a doporučují jejich optimalizaci (např. i na základě rozvoje
informačních a komunikačních technologií).
• Doporučení zaměstnanců - zaměstnanci všech úrovní průběžně vyhodnocují procesy
a navrhují optimalizaci (cestou vlastníka procesu, který předkládá vedení MMOl).
Návrh na zlepšení / optimalizaci procesů musí obsahovat jednoznačnou specifikaci důvodů
pro optimalizaci – ta může obsahovat problémy, které se v procesu objevují, i konkrétní
náměty, jak proces zlepšit. Jedná se tak o cíle samotné optimalizace, které můžou
obsahovat například:
• úpravu kapacity procesu - v jednoznačně definovaných jednotkách,
• zlepšení efektivity procesu – např. podíl práce na dosažení jednotky výstupu,
• elektronizaci – odstranění „papírových“ dokumentů v rámci procesu,
• zlepšení kvality procesu – parametry kvality výstupů musí být jednoznačně
specifikovány,
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•
•
•

vyjasnění kompetencí mezi útvary a zaměstnanci – nutno specifikovat, o které útvary
a zaměstnance se jedná,
snížení nákladů na proces – nutno definovat způsob kalkulace nákladů i cílový stav po
optimalizaci,
zvýšení transparentnosti - nutno specifikovat cílové skupiny, kterým bude průběh
procesu publikován i způsob publikování.

Procesy pro optimalizaci budou schvalovány tajemníkem MMOl na návrh vlastníka procesu,
který následně vede vlastní práce na analýze a zlepšování procesu. U každého procesu
optimalizace uvede:
 kategorizaci doporučení (organizační / procesní / technologické),
 typ doporučení (krátkodobý / střednědobý / dlouhodobý projekt),
 předpokládanou dobu implementace,
 popis současného stavu (zdůvodnění potřeby),
 návrh budoucího (cílového) stavu,
 přínosy doporučení,
 omezení doporučení,
 prioritu realizovatelnosti doporučení.
V rámci samotné analýzy provede vlastník procesu minimálně:
• identifikaci výstupů procesu,
• identifikaci subjektů, které výstupy procesu vyžadují (zákazníků procesu),
• specifikaci potřeb zákazníků procesu, které od výstupů procesu očekávají,
• posouzení, zda stávající výstupy procesu tyto potřeby naplňují,
• formulaci doporučení pro zlepšení výstupů procesu,
• projednání doporučení pro zlepšení výstupu se zákazníkem procesu- v této fázi může
vyjít najevo, že výstupy procesu nemají skutečného zákazníka. V takovém případě je
vhodné navrhnout zrušení procesu. I v takovém případě je ale třeba identifikovat
zdroje, které proces využívá a navrhnout jejich využití pokud proces bude zrušen.
Dalším krokem je vytvoření modelu procesu, který zahrnuje grafické znázornění procesu
(procesní diagram) a informace přidružené k jednotlivým prvkům diagramu. Procesní
diagram graficky popisuje jednotlivé kroky (aktivity) procesu. Procesní diagramy poskytují
návod k vykonání procesu, současně slouží jako podklad pro generování pracovních náplní
odvozených z procesu. Procesní diagram je rovněž vstupem pro další analýzu a optimalizaci
procesu. Procesní diagramy by měly být zpracovávány výběrově především pro procesy,
které mají být předmětem optimalizace nebo např. pro nově definované procesy.
Důležitým aspektem procesu zlepšování je průběžné zlepšování procesů založené na
objektivním měření klíčových parametrů výkonnosti procesu. Proto je v rámci návrhu
optimalizace procesu vhodné navrhnout klíčové parametry procesu i způsob jejich měření.
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Klíčové parametry výkonnosti procesu jsou stanovány formou ukazatelů a metrik. Metrika
představuje konkrétní měřenou veličinu (např. doba trvání procesu, počet výstupů za den,
počet oprávněných stížností atd.). Ukazatel může být tvořen jednou nebo několika
metrikami. Pro všechny ukazatele a metriky musí být definovány požadované hodnoty (cíle)
a přípustné resp. kritické odchylky od těchto hodnot. Konstrukce jednotlivých procesních
metrik využívá zejména kvality výstupů z procesu (např. procento správných rozhodnutí ve
správním řízení), objemu výstupů z procesu za časovou jednotku (např. objem poskytnutých
služeb za měsíc), dodržení lhůt pro realizaci procesu a náklady na realizaci procesu (např.
jako interní chybovost procesu nebo jednotkové náklady příslušné služby).
Zodpovědnost za rozpracování vybraných doporučení k realizaci by měla být na jedné osobě
k tomu pověřené. Standardně touto osobou bývá procesní manažer (resp. manažer kvality),
který v této věci úzce spolupracuje s vedoucím příp. zástupcem odboru, kterého se změny
týkají. V případě organizačních změn je nezbytná součinnost tajemníka, který je zodpovědný
za řízení lidských zdrojů na úřadě. Podle povahy a priority jednotlivých doporučení je žádoucí
zpracovat tzv. Akční plán změn, který bude obsahovat výběr doporučení určených k realizaci
v příslušném roce. Osoba zodpovědná za procesní řízení by měla sledovat plnění vybraných
doporučení a zároveň udržovat aktuální ostatní schválená doporučení. V případě, že dojde
postupem času ke změně nějakého procesu, odpovědná osoba by měla ve spolupráci
s příslušným vedoucím odboru MMOl provést revizi tohoto procesu a zároveň, pokud je
na tento proces navázáno určité doporučení, zajistit ve spolupráci s vedením města
aktualizaci daného doporučení ve smyslu zrušení doporučení či jeho změny.
Přínosy doporučení:
 zavedení vybraných prvků procesního řízení a neustálého zlepšování chodu úřadu,
 přenesení odpovědnosti za procesy a jejich zlepšování na jejich vlastníky.
Omezení doporučení:
 motivace zaměstnanců podílet se na zlepšování procesů,
 hierarchická organizační struktura,
 podpora vedení při implementaci procesního přístupu,
 kapacitní požadavky (zřízení pozice Procesního manažera) – není podmínkou.
Priorita realizovatelnosti doporučení:
Nízká
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Procesní diagram (s barevným vyznačením změn)
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6. ZÁVĚR
V rámci plnění této dílčí části projektu bylo provedeno procesní zmapování vybraných
7 procesů MMOl. Z mapování je patrné, že MMOl má zavedeny určité postupy
a mechanismy, které umožňují efektivně řídit činnosti úřadu. Ukázalo se rovněž, že vedení
MMOl a jeho zaměstnanci mají upřímný zájem zlepšovat fungování úřadu a poskytovat
kvalitní služby občanovi. Nicméně je potřeba do stávajícího stavu zavést některé systémové
prvky, které umožní lépe řídit kvalitu a fungování úřadu v širším kontextu a rozvíjet úřad
na základě postupných a provázanějších kroků tak, aby byla zajištěna konzistence
navrhovaných změn a opatření napříč úřadem. Tento přístup umožní MMOl efektivněji
plánovat své záměry a aktivity v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a podpořit
realizované či uvažované změny jak z procesního, organizačního, tak i technologického
aspektu. Z tohoto důvodu se jeví jako účelné nejen implementovat vybraná doporučení
k optimalizaci vybraných procesů MMOl, ale zejména zavést téma procesně řízené
organizace do praxe úřadu a nastavit pro to vhodné podmínky nejen ve formě interního
předpisu, ale i organizačního zajištění v podobě procesního manažera či manažera kvality.
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8. PŘÍLOHA

Návrh úpravy vnějších a vnitřních předpisů, směrnic, formulářů, záznamů

Pro zlepšení provázanosti procesu strategického plánování na činnost úřadu navrhujeme:

1. Specifikovat povinnost každého úředníka obeznámit se Strategickým plánem rozvoje
města. Pracovní řád v aktuálním znění uděluje zaměstnancům povinnost “seznamovat se
prokazatelným způsobem s interními normami a kolektivními smlouvami (včetně jejich
změn) a též na jakékoliv nedostatky upozornit příslušného zpracovatele”. Doporučujeme
doplnit pracovní řád o povinnost úředníků vč. vedoucích zaměstnanců seznamovat se
Strategickým plánem rozvoje města a dalšími rozvojovými dokumenty.
Z hlediska dokumentace se úprava týká zejména:
Pracovní řád Magistrátu města Olomouce
Článek 13
B) Povinnosti úředníků (navíc k povinnostem všech zaměstnanců)
C) Povinnosti vedoucích zaměstnanců (navíc k povinnostem všech zaměstnanců
a úředníků)
Organizační řád Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
13. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ SMOl
14. PRÁVA, POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ SMOl
2. Z hlediska jednotlivých procesů navrhujeme:

8.1 Rozpočtový proces
Hlavním nositelem procesu je Odbor ekonomický – oddělení rozpočtu a finanční strategie.
Z analýzy procesů vyplývá, že současný stav procesu rozpočetnictví je zaběhnutý a má jasnou
strukturu, a to i z důvodů zákonných požadavků. Organizační řád specifikuje povinnosti
oddělení rozpočtu a finanční strategie (mimo jiné evidence financování projektů,
vypracování analýz, výhledů, atd.), nicméně postrádá návaznost na proces strategického
plánování a související průběžně tvořené akční plány, aktualizace strategie, atd. Chybí
i návaznost na nově vytvořenou Komisi pro strategické řízení.
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Navrhovaná úprava / doplnění:

Organizační řád MMOl a MPO
Náplň činností Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
Odbor ekonomický
C. Jednotlivá oddělení
Oddělení rozpočtu a finanční strategie zajišťuje:
- sleduje a podílí se na aktualizaci strategického plánu města a pravidelně
sestavovaných akčních plánů s ohledem na dopady na rozpočet města,
- sleduje a připomínkuje výstupy Komise pro strategické řízení s ohledem na dopady
na rozpočet města.

8.2 Proces komunitního plánování strategie města
Hlavním nositelem procesu je Odbor vnějších vztahů a informací – Oddělení komisí
městských částí (KMČ) a detašovaných pracovišť (DP). Z hlediska povinností ukládá
Organizační řád povinnost „evidovat zápisy z jednání KMČ, kooperovat s odbory města
při řešení připomínek, námětů a požadavků vzešlých z těchto zápisů, komunikovat s KMČ
při řešení požadavků ze zápisů“. I když uvedená formulace obecně naplňuje potřeby procesu
strategického řízení, navrhujeme detailnější specifikaci provazby aktivit oddělení na proces
strategického plánování a související průběžně tvořené akční plány, aktualizace strategie,
atd.
Navrhovaná úprava / doplnění:

Organizační řád MMOl a MPO
Náplň činností Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
Odbor vnějších vztahů a informací
C. Jednotlivá oddělení
Oddělení komisí městských částí (KMČ) a detašovaných pracovišť (DP) zajišťuje:
- sleduje a podílí se na aktualizaci strategického plánu města a pravidelně
sestavovaných akčních plánů s ohledem na požadavky městských částí,
- poskytuje zpětnou vazbu ohledně odeslaných požadavků k zařazení do Akčního
plánu,
- pravidelně informuje městské části o průběhu aktualizace strategického plánu města
/ sestavování akčních plánů,
- sleduje výstupy Komise pro strategické řízení s ohledem na požadavky městských
částí.
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8.3 Proces hodnocení a odměňování zaměstnanců
Hlavním nositelem procesu je Odbor kanceláře tajemníka – Oddělení personální a právní.
Z hlediska personálních procesů a jejich návaznosti na úspěšnou implementaci strategického
řízení na úřadě jsou důležité zejména procesy hodnocení a odměňování, prostřednictvím
kterých dokáže úřad motivovat / podporovat zaměstnance k dosahování společných cílů.
Úřad má vytvořené 2 předpisy, které detailně popisují systém hodnocení zaměstnanců
a přístup k jejich odměňování - Vnitřní předpis upravující pravidla hodnocení zaměstnanců
Magistrátu města Olomouce a Vnitřní předpis o odměňování zaměstnanců Magistrátu
města Olomouce. Navrhovaná úprava procesu hodnocení předpokládá otevření možnosti
hodnotit podřízené i pro projektové manažery pracující na projektech strategického plánu
v rámci týmů, ve kterých daný zaměstnanec působí (aktuálně dle Čl. 7 Předpisu upravujícího
pravidla hodnocení zaměstnanců je „hodnotitele vždy přímý nadřízený hodnoceného
a hodnotí pouze ten, kdo je vedoucím zaměstnancem.“). Následné stanovení odměny je
z hlediska vnitřní dokumentace dostatečně podchycené – vnitřní předpis o odměňování
posuzuje pracovní výkonnost dle „intenzity a kvality prováděných prací, pracovních
schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.“
(Bod II. Způsob a podmínky odměňování zaměstnanců, Článek 3, Návrh platu). Vnitřní
předpis o hodnocení popisuje způsob stanovování a hodnocení cílů, dle kterého rozlišuje
„výkonové cíle, které mají charakter výstupu práce nebo pracovního výsledku případně jsou
cíleny ke změně chování, a rozvojové cíle, kterými se rozumí osvojení schopností, vedoucích
k dosahování výkonových cílů.“ (Článek 9). Dle uvedené úpravy lze zadávat zaměstnancům
cíle, které zohlední práci na projektech naplňujících strategický plán města.
Navrhovaná úprava / doplnění:

Organizační řád MMOl a MPO
Náplň činností Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
Odbor kanceláře tajemníka
C. Jednotlivá oddělení
Oddělení personální a právní zajišťuje:
-

sleduje aktualizace strategického plánu města a pravidelně sestavované akční plány
s ohledem na dopady na personální procesy (hodnocení, odměňování)

Vnitřní předpis upravující pravidla hodnocení zaměstnanců Magistrátu města Olomouce
Článek 7
KDO PROVÁDÍ HODNOCENÍ
- (1) Hodnotitelem je vždy přímý nadřízený hodnoceného a vedoucí projektový
manažer týmu (týmů), ve kterém (kterých) zaměstnanec působí. Hodnotí pouze ten,
kdo je vedoucím zaměstnancem a / nebo projektovým manažerem
Článek 8
PROCES HODNOCENÍ
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-

(2) Postup hodnocení bude následující: navrhujeme doplnit možnost hodnocení
projektovým manažerem

Článek 11
FORMULÁŘE PRO HODNOCENÍ
- doplnit možnost hodnocení projektovým manažerem
- Formulář P Ř Í P R A V A N A H O D N O C E N Í Z A M Ě S T N A N C E – navrhujeme
zohlednit možnost hodnocení projektovým manažerem, resp. práci na projektech
- Formulář P R A V I D E L N É H O D N O C E N Í Z A M Ě S T N A N C E (formulář pro
hodnotitele) – navrhujeme doplnit možnost hodnocení projektovým manažerem
Vnitřní předpis o odměňování zaměstnanců Magistrátu města Olomouce
III. DALŠÍ SLOŽKY PLATU
Článek 10
Osobní příplatek
- navrhujeme specifikovat možnost práce na projektech a jejich odměňování v rámci
projektového týmu
Článek 15
Odměna
- navrhujeme specifikovat možnost práce na projektech a jejich odměňování v rámci
projektového týmu.

8.4 Proces aktualizace strategického plánu
Hlavním nositelem procesu je Odbor koncepce a rozvoje – Oddělení hospodářského rozvoje.
Organizační řád města specifikuje povinnosti oddělení, dle kterých mimo jiné oddělení
„zajišťuje zpracování rozvojových dokumentů města a podílí se na jejich tvorbě, aktualizaci a
implementaci, zejména strategického plánu, zajišťuje spolupráci s Olomouckým krajem při
přípravě a realizaci rozvojových dokumentů a projektů Olomouckého kraje“. Aktuální úprava
procesu v interní dokumentaci je dostatečná, bližší specifikaci samotného procesu poskytuje
Implementační část strategického plánu. Do interní dokumentace navrhujeme zmínku
o Komisi pro strategické řízení.
Navrhovaná úprava / doplnění:

Organizační řád MMOl a MPO
Náplň činností Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
Odbor koncepce a rozvoje
C. Jednotlivá oddělení
Oddělení hospodářského rozvoje zajišťuje:
- zajišťuje chod a podklady pro jednání a činnost Komise pro strategické řízení.
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Dalším návrhem je vytvoření elektronické šablony na podávání projektových záměrů.

8.5 Proces plánování a přípravy investic
Hlavním nositelem procesu je Odbor investic – Oddělení přípravy a realizace investičních
projektů. Dle organizačního řádu se oddělení mimo jiné „podílí na tvorbě investičního plánu
města a na přípravě investičních akcí, podílí se na zpracování investičních záměrů podle
zadání, způsobu financování, projektové přípravě apod., podílí se na řešení majetkoprávních
vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků, koordinuje v rámci
přípravy a realizace projektů činnosti odboru a činnost ostatních složek Magistrátu města
Olomouce směřující k uplatňování projektů na čerpání dotace.“ Současná úprava z hlediska
interní dokumentace nedostatečně provazuje strategické řízení na aktivity odboru. Dále dle
návrhu pro zlepšení procesů navrhujeme zřízení pozice Koordinátora investic, který by
pomáhal jednotlivým odborům při vypracování jejich záměrů a souběžně by dokázal filtrovat
duplicitní nebo nereálné náměty – je potřeba zařadit pozici do organizační struktury úřadu.

Navrhovaná úprava / doplnění:
Organizační řád MMOl a MPO
Náplň činností Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
Odbor investic
B. Samostatní zaměstnanci
Koordinátor investic – vznik pozice
Organizační řád MMOl a MPO
Náplň činností Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
Odbor investic
C. Jednotlivá oddělení
Oddělení přípravy a realizace investičních projektů zajišťuje:
- sleduje a podílí se na aktualizaci strategického plánu města a pravidelně
sestavovaných akčních plánů s ohledem na investiční projekty a akce,
- sleduje a připomínkuje výstupy Komise pro strategické řízení s ohledem na investiční
projekty a akce.
Dalším návrhem je vytvoření elektronické šablony na podávání projektových záměrů
(dle procesu aktualizace strategického plánu).
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8.6 Proces řízení strategických projektů
Proces řízení strategických projektů představuje průřezový proces. Jeho základním atributem
je předpokládaný posun úřadu k projektovému řízení. Jednotlivé projekty pak budou řízené
a realizované prostřednictvím projektových týmů, které budou vytvářené napříč úřadem. Dle
aktuální vnitřní dokumentace úřadu definuje Organizační řád MMOl a MPO v bodě 5.4 tzv.
Řešitelské týmy. Řešitelské týmy jsou dle Organizačního řádu sestavované „ad hoc k vyřešení
specifických problémů a situací. Řešitelské týmy jsou zřizovány např. v souvislosti s realizací
voleb a referend, při mimořádných situacích nebo je-li třeba vyřešit odborný problém (např.
projekty).“ Dále Organizační řád definuje např. kompetence při sestavování týmu
a specifikuje proces zřizování řešitelského týmu pro účely realizace projektů souvisejících
s dotačními tituly z fondů EU. Pro úspěšnou implementaci projektového řízení (zejména)
strategických projektů navrhujeme detailnější popis přístupu k projektovému řízení
na úřadě, ideálně prostřednictvím vytvoření samostatné Metodiky projektového řízení,
na kterou by se vnitřní předpisy odkazovaly. Metodika by definovala například činnosti
projektových týmů, jednotlivé pozice, fáze realizace projektů, apod.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
Navrhujeme vytvoření samostatné Metodiky projektového řízení, a její následné začlenění
do existující interní dokumentace úřadu.

8.7 Proces zlepšování procesů
Proces zlepšování procesů představuje průřezový proces. Jeho základním atributem je
předpokládaný posun úřadu k neustálému zlepšování procesů. To vyžaduje aktivní zapojení
všech zaměstnanců do procesu a vytvoření podmínek a mechanizmů pro přinášení nových
námětů na zlepšení. Organizační řád MMOl a MPO, bod 8. SOUSTAVA ŘÍDÍCÍCH AKTŮ MMOl
A MPO, 8.1 INTERNÍ NORMY specifikuje schvalovací proces interních norem a ukládá
povinnost „příslušným vedoucím odborů MMOl a řediteli MPO v souvislosti s výkonem své
vymezené odborné působnosti zpracovávat a průběžně aktualizovat interní normy MMOl
a MPO a interní normy SMOl a vyjadřovat se z hlediska své působnosti k jejich návrhům.“
Bližší úpravu procesu tvorby, schvalování, evidence a distribuce interních norem MMOl dále
obsahuje „Vnitřní předpis o tvorbě interních norem Magistrátu města Olomouce“.
Navrhujeme rozšířit okruh možných navrhovatelů pro zlepšení procesů na všechny
zaměstnance.
Návrh budoucího (cílového) stavu:
Organizační řád MMOl a MPO
8. SOUSTAVA ŘÍDÍCÍCH AKTŮ MMOl A MPO
8.1 INTERNÍ NORMY
„Vnitřní předpis o tvorbě interních norem Magistrátu města Olomouce“
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Impulz pro zlepšování / optimalizaci procesů MMOl může být iniciován z několika důvodů:
•
•

•

Strategické zadání - požadavek na zavedení nového procesu nebo optimalizaci
stávajícího procesu je vyžadován vedením nebo strategií MMOl.
Doporučení vlastníka procesu - vlastníci procesů průběžně vyhodnocují funkčnost
a efektivitu procesů a doporučují jejich optimalizaci (např. i na základě rozvoje
informačních a komunikačních technologií).
Doporučení zaměstnanců - zaměstnanci všech úrovní průběžně vyhodnocují procesy
a navrhují optimalizaci (cestou vlastníka procesu, který předkládá vedení MMOl).
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