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1. Pojmy 
 

Dokument - představuje jakýkoliv údaj/údaje, který obsahuje nějaký význam pro zpracovatele 

procesu. Procesy jsou prostřednictvím dokumentů řízeny a upravovány. Příkladem dokumentu jsou 

například zákonné 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. 

Interní dokumentace - dokumentace související se systémem řízení, která byla vypracována 

nebo vydána samotnou organizací. Příkladem jsou vnitřní předpisy – směrnice a pravidla. 

Kvalita (jakost) - stupeň splnění požadavků žádoucích trvalých znaků produktu. 

Management kvality - koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem 

na kvalitu. 

Manažer kvality - zaměstnanec úřadu, který má stanovenou patřičnou pravomoc a má odpovědnost 

za zavedení systému managementu kvality (QMS) a jeho udržování. 

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. 

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. 

Proces - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy 

na výstupy. 

Procesní mapa - Schematické znázornění průběhu procesu jako sledu určitých činností – výsledek 

mapování procesů. Tvorba procesních map zpravidla probíhá dle některé z modelovacích konvencí. 

Procesní model - Procesní model je hierarchicky strukturovaný popis procesů, podprocesů, projektů 

a činností organizace. 

Role (procesní) - Entita definovaná společnou odpovědností a kompetencemi pro vykonání činností, 

procesů, projektů a úloh, které jsou v rámci modelu přiřazené ve vazbách k pracovním pozicím. 

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. 

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. 



 

Stránka 4 z 22 
 

Výkonnost - úroveň splnění stanovených cílů dosahovaná jednotlivcem, týmem, organizací 

nebo procesem. 

Výstup - konkrétní výsledek činnosti organizace, tedy zpravidla služby. 

Zdroje - zahrnují znalosti, lidské zdroje, kapitál, budovy nebo technologii, které organizace využívá 

k plnění svých cílů a úkolů. 
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2. Úvod 
 

Cílem dokumentu je definovat metodiku procesních změn na bázi strategie úřadu a využití potenciálů 

zlepšení procesů. Ta následně poslouží jako vodící prvek při optimalizaci vybraných procesů 

v prostředí Magistrátu města Olomouce. 

 

Dokument je rozdělen do následujících kapitol: 

 Ideový rámec procesního zlepšování úřadu (zejména Smart Administration a Chytré město) 

 Metodická východiska optimalizace procesů (zejména Strategické zlepšování a BSC) 

 Metodika zlepšování procesů 

 

Ideový rámec procesního zlepšování úřadu 

V této kapitole je definována koncepce zlepšování procesů ve vazbě na architekturu Smart 

Administration a koncept Chytrých měst. Cílem kapitoly je poskytnout základní ideový rámec 

v prostředí České republiky, který formoval a formuje vývoj procesní architektury a přístupy k jejímu 

zlepšování a který zohledňuje současné trendy. 

  

Metodická východiska optimalizace procesů 

Z metodického hlediska je důležité při optimalizaci procesů zohlednit souběžnou tvorbu 

strategického plánu města Olomouc. Samotné zlepšování vybraných procesů se tak bude opírat 

zejména o model strategického zlepšování a bude vycházet z metody Balanced Scorecard. Je nutné 

zdůraznit i kontinuálnost procesu zlepšování, který opakovaně analyzuje dané procesy a hledá 

prostor pro další optimalizaci. 

 

Metodika zlepšování procesů 

 Procesy je možno zlepšovat na třech úrovních: 

 na systémové úrovni, 

 na úrovni operativního procesního modelu, 

 na úrovni automatizace procesních kroků. 

 

Samotné zlepšování vychází z analýzy procesu a vyhodnocení potenciálu pro zlepšení. Kapitola 

popisuje kroky, které vedou k zlepšovaným procesům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stránka 6 z 22 
 

 

3. Ideový rámec procesního zlepšování úřadu 

 

3.1. Smart Administration 

 

Základním východiskem zlepšování procesů v České republice je integrované chápání výkonu 

veřejnoprávních činností jako „Chytré“ veřejné správy – tj. „Smart Administration“.  Architekturu 

Smart Administration definuje obrázek níže. 

 
Obrázek 1 – Architektura Smart Administration 

 

Základem je tu „Smart Administration model“- tj. generický model budování organizační 

a informační architektury jako integrované systémové architektury propojující organizaci 

a informační technologie do jednoho celku zaměřeného na poskytování co nejkvalitnějších 

a nejrychlejších služeb občanům – ideálně samoobslužnou formou prostřednictvím informačních 

technologií. Smart Administration model je kompatibilní s modelem CAF, tak aby bylo možno 

realizovat porovnávání srovnatelných organizací (benchmarking) a zavádění nejlepších praxí 

(benchlearning). 

Pilíře Smart Administration jsou: 

1) Strategie: Každá z činností „chytrého“ úřadu by měla být realizována v kontextu strategie 

zlepšování úřadu na základě definovaných cílů. 

2) Procesy: Činnosti by měly být realizovány v procesech s jasně definovanými rolemi a měřítky 

hodnocení výkonu. 

3) Informatika: Procesy by měly být podporovány informaticky tak, aby rutinní činnosti byly 

v maximální míře automatizovány a tím došlo k snížení provozních nákladů. 

4) Lidé: Pracují v jasně definovaných procesech na základě svých kompetencí.  
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Pilíře se opírají: 

 kvalitní proces řízení, který je implementován prostřednictvím „A-procesu“ (průřezový 

proces zajišťující procesní zlepšování) a je postaven na kontinuálním sběru dat procesů, jejich 

vyhodnocování a zlepšování. 

 inteligentní procesy vlastních činností – umožňující sběr dat k dalšímu vyhodnocování 

řídícím procesem permanentně. V případě procesů bez automatického sběru dat je možno 

využít kontrolních seznamů pro měření četností a časové snímkování. 

 dostupné zdroje, které slouží jednak zajištění provozu, ale také k procesnímu zlepšování na 

racionální bázi. 

 

Zdůrazněné informační komponenty v konceptu Smart Administration způsobují zejména aktuální 

trendy, které formují a budou formovat procesní architekturu organizací. Aktuálně dochází v ICT 

světě (Informační a komunikační technologie) ke konvergenci čtyř směrodatných trendů: 

 Mobilní přístroje – chytré telefony a tablety umožňují personalizovaný přístup k datům, 

informacím, procesům a službám prostřednictvím multidotykového uživatelského rozhraní. 

 Cloud computing – digitální služby, informace a data dodávaná z „oblaků“ prostřednictvím 

datových center odkudkoli, kamkoliv, kdykoliv.  

 Sociální sítě – software umožňující propojování velkých skupin lidí, prostřednictvím jimi 

generovaných obsahů a příslušných digitálních služeb. 

 Velká data (Big Data) – velké objemy dat, které nejdou zpracovávat tradičními přístupy 

založenými na lineárním chápání procesů. 

 

Úspěšné organizace 21. století budou ty, kterým se podaří co nejlépe využít výše uvedené trendy 

a propojit jednotlivé ostrovy znalostí do integrovaného celku provázaného s aktuálními datovými 

toky a se schopnostmi a kompetencemi zaměstnanců. Vládní strategie Smart Administration byla 

navržena tak, aby města a další organizace veřejné správy mohly na výše uvedenou situaci reagovat.  

Nicméně koncept „Smart Administration“ není pouhou změnou informačního systému veřejnoprávní 

organizace. Jedná se o změnu celkového způsobu tvorby hodnoty touto organizací právě s důrazem 

na přidanou hodnotu veřejnoprávních činností. Proto „Smart Administration“ s sebou nese 

propojení systému kvality, informatiky a ekonomického přístupu k rozvoji úřadu tak, aby 

prostřednictvím chytrého úřadu byla budována “Chytrá města” - urbanistické jednotky využívající 

k zefektivnění provozu a zlepšování života informační a komunikační technologie v co největší míře. 

 

3.2. Vize Chytrého města- Smart City 
 

Chytré město „Smart City“ je z procesního hlediska a zapojení ICT založeno na využití neviditelného 

„digitalizačního oblaku“ (Cloud computing) jehož prostřednictvím jsou reprezentovány 

a optimalizovány v Internetu objekty a služby reálného světa. Pod pojmem „Smart City“ je takto 

chápán soubor různorodých digitálních služeb provozovaných k obsluze jednoho území. 

Přístup “Smart City” v sobě sjednocuje prvky mobilního computingu, velkých dat a cloud computingu 

do podoby lokálního “Internetu věcí” (Internet of Things), kde si sami věci mezi sebou vyměňují 
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informace a tímto optimalizují urbánní prostředí. K tvorbě strategických konceptů pak slouží sociální 

sítě, prostřednictvím kterých se občané mohou zapojit aktivně do městského života.  

 

 
Obrázek 2 - Prezentace služby Chytrého města prostřednictvím „Digitalizačního oblaku“ (Cloudu) 

 

Metodické zlepšování procesů je možno rozvinout o zlepšování procesů prostřednictvím jejich 

automatizace.  Ideálním východiskem je přístup k informatice na základě principů SOA (Architektura 

založená na službách), neboť umožňuje propojení odborného pohledu referenta s technickým 

pohledem informatika. 

Základním stavebním prvkem je tu služba – tedy výstup procesu představující určitou hodnotu pro 

zákazníka. Každý z procesů organizace tedy dodává identifikovatelný výstup, který je realizován buď 

analogově (tedy v reálném světě) anebo virtuálně (prostřednictvím informačních technologií).  Cílem 

je poskytnutí služby s minimálními náklady, a proto je preferovaným výsledkem procesní 

optimalizace pomocí SOA automatizovaný proces fungující samoobslužně.  Důležitá je též granularita 

služeb – jednotlivé procesy mohou být plně automatizovány právě díky skladbě z jednotlivých 

opakovatelných digitálních služeb.  
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4. Metodická východiska optimalizace procesů 
 

Metodickým východiskem k optimalizaci procesů je Model strategického zlepšování a Balanced 

Scorecard.  

 

4.1. Model strategického zlepšování  

 

Model organizačního řízení rozlišuje dvě základní úrovně řízení - strategické a operativní. Úkolem 

strategického řízení je určovat vizi a směřování základních cílů, přičemž operativní řízení poskytuje 

nástroje pro samotnou realizaci strategie. Základní prvky obou typů řízení poskytuje obrázek níže: 

 

 
Obrázek 3 – Strategické a operativní řízení 

 

Strategické řízení by mělo mimo jiné poskytovat neustálý impulz pro zlepšování. Model strategického 

zlepšování definuje přechod mezi aktuálním stavem a nejlepším budoucím stavem, a to zejména 

prostřednictvím procesního řízení. Zavádění prvků procesního řízení optimalizací stávajících procesů 

lze rozdělit do několika fází, viz obrázek níže: 
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Obrázek 4 - Model strategického zlepšování 

 

Základní komponenty Modelu strategického zlepšování jsou: 

 Kvalifikovaná znalost aktuální situace – odpověď na otázku: „Kde jsme dnes, a co víme o naší 
dnešní situaci – o jejích potenciálech a omezeních?“ 

 

 Kvalifikovaná konstrukce nejlepšího budoucího stavu (vize) – odpověď na otázku „Kam 
se chceme dostat?“  

 

 Kvantifikovaná znalost aktuální situace – odpověď na otázku „Jak pracovat s potenciály 
a omezeními naší aktuální situace – jak je měřit a tím specifikovat hodnoty pro jejich 
překonání?“ 

 

 Kvantifikovaná konstrukce nejlepšího budoucího stavu (klíčové ukazatele výkonnosti) – 
odpověď na otázku „Jak poznáme, že jsme se dostali tam, kam jsme chtěli? Jaké jsou 
parametry nejlepší budoucí situace?“ 

 

 Strategie – vlastní „nejlepší cesta“ z aktuální situace do nejlepšího budoucího stavu – 
odpověď na otázku „Jakým způsobem plánujeme dosáhnout cíle?“ 

 

Konečná odpověď na poslední otázku je však dána až reálným naplněním cesty včetně reakcí 

na neočekávané okamžiky na této cestě.  K udržení vytyčené cesty slouží negativní zpětná vazba jako 

základní nástroj řízení. Jejím prostřednictvím dochází k neustálému porovnávání skutečných 

a požadovaných hodnot cílových veličin vytyčené cesty a následnému korigování odchylek od této 

cesty tak, aby výsledkem byla požadovaná cílová hodnota na konkrétní úrovni řízení. 

 

Pomocí těchto principů jsou odstraňovány všechny možné druhy plýtvání, a to například: 

 Nadprodukce, 

 Neefektivní aktivity na pracovišti, 
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 Prodlevy, 

 Nadbytečné procesní kroky, 

 Zmetky a s nimi spojené opravy, 

 Podcenění schopností spolupracovníků. 

 

Souběžně se jedná o kontinuální proces neustálého zlepšování. Zlepšování je realizováno plánovitě, 

na základě takzvaného DMAIC procesu. Tento proces je strukturovaný a založený na datech 

s důrazem na řešení problémů. Jeho jednotlivé části jsou: Definovat – Měřit – Analyzovat – Zlepšit – 

Řídit. Proces DMAIC je zpřesněním PDCA cyklu známým z CAFu.  

 

 
Obrázek 5 – DMAIC a PDCA 

 

K zlepšování jsou pak využívány tyto principy: 

 Synchronizace procesů, 

 Standardizace procesů, 

 Odstraňování chyb, 

 Zlepšování produkčního vybavení, 

 Trénink spolupracovníků. 

 

4.2. Balanced Scorecard 

 

Balanced Scorecard je způsobem definice strategie jako “nejkratší cesty” k naplnění vize, tedy 
hlavního strategického cíle.  
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Obrázek 6 - Posloupnost tvorby BSC z hlediska hierarchie sestavení 

 
Organizace by prostřednictvím BSC měla být schopna dát odpovědi na otázky:  
 

 „Kdo jsme?“ 

 „Jaké služby a produkty nabízíme?“ 

 „Můžeme to nabízet lépe?“ 

 „Můžeme nabízet něco lepšího?“ 

 „Kde chceme být za čtyři roky, za deset let?“ 

 „Čeho chceme dosáhnout?“ 

 „Jak toho chceme dosáhnout?“ 

 

Balanced Scorecard nám dává odpověď především na poslední otázku prostřednictvím takzvané 

strategické mapy. Transformace vize prostřednictvím BSC do podoby strategické mapy se realizuje v 

následující posloupnosti:  

 

(1)   Nejdříve je artikulována vize. 

(2)   Následně jsou artikulovány problémové oblasti s přisouzením strategických cílů.  

(3) Tyto jsou komunikovány a vyvažovány v prvním kole zachycením do perspektiv 

prostřednictvím strategické mapy. 

(4) Potom jsou tyto cíle zpodrobňovány: jsou stanovena měřítka, cílové hodnoty za požadované 

období a navrženy strategické akce - konkrétní projekty. 

(5) V druhém kole „balancování“ strategických akcí jsou těmto přisouzeny potřebné zdroje 

a následně jsou tyto předány k implementaci do běžného provozu. 

 
BSC je pak zásobena z provozního systému agregovanými údaji a slouží jako jakýsi kompas řízení 
úřadu neboť požadované hodnoty jsou srovnávány s aktuálně dosahovanými. V případě odlišností 
jsou prostřednictvím porovnání strategické mapy s realitou hledány příčiny odchylek a navrhována 
nápravná opatření (např. změna projektové struktury).  
 



 

Stránka 13 z 22 
 

 
Strategická mapa má následující perspektivy: 
 

 Zákaznickou, 

 procesní a výstupů, 

 učení se a růstu, 

 finanční. 
 

5. Metodika zlepšování procesů 
 

Z metodického pohledu je nezbytné uvodit, že procesní řízení představuje trend uplatňovaný 

v českých podmínkách převážně v posledních 20 letech s tendencí se dále posilovat a rozvíjet na úkor 

tradičního funkčního řízení. Cílem přechodu z funkčního na procesní řízení je zefektivnění fungování 

úřadu, odstranění nadbytečných činností, zjednodušení i zprůhlednění toku práce a snížení počtu 

organizačních úrovní. Procesní řízení je moderní teorií, která se soustředí na zlepšování procesů. 

Využitím procesních postupů se procesní řízení snaží zlepšit celkový chod organizace, napomáhá 

jí k odstranění nadbytečných činností a snížení organizační struktury. Jak již bylo zmíněno dříve, 

procesy představují důležitý nástroj pro realizaci strategie - jejím zlepšováním pak dokážeme lépe 

dosahovat strategických cílů organizace. 

 

 Procesy jsou zpravidla definovány: 

 jako transformace vstupů do konečného produktu prostřednictvím aktivit přidávajících 

tomuto produktu hodnotu, 

 jako sekvence činností s jasně vymezeným počátkem a koncem, 

 jako posloupnost činností, které s využitím zdrojů přeměňují vstupy na výstupy. 

 

Procesy můžeme dělit do kategorií dle důležitosti procesu na: 

Hlavní proces - jedná se o proces, jímž přímo vzniká hodnota. Takovýto proces musí mít přímý 

kontakt se zákazníkem (veřejnost, instituce). Například: 

 zajišťování hlavních služeb v souvislosti s posláním úřadu, 

 poskytování zákaznických služeb na základě průzkumu, 

 formulování a implementace legislativní politiky, 

 atd. 

 

Řídicí proces - jedná se o proces strategického charakteru, který slouží přímo k řízení a směřování 

organizace. Příkladem je tvorba směrnic, rozpočtu, řízení zdrojů a jiné. Například: 

 hodnocení kvality poskytovaných služeb, 

 rozhodovací procesy, 

 atd. 

 

Podpůrný proces – slouží na podporu procesů hlavních a řídících v rámci organizace. Například: 

 rozpočtování a plánování, 

 procesy řízení lidských zdrojů, 

 atd. 
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Procesy je možno zlepšovat na třech úrovních: 

 na systémové úrovni, 

 na úrovni operativního procesního modelu, 

 na úrovni procesních kroků a jejich případné automatizace. 

 

Systémová úroveň zlepšování spočívá ve zlepšení celé procesní architektury (procesní mapa). 

Možnosti zlepšení jsou zachyceny při procesním popisu již ve fázi analýzy. Jednotlivé procesy jsou zde 

totiž zkoumány z hlediska úplnosti a konzistence – neúplné procesy (např. proces bez vstupu 

či výstupu) – jsou označeny jako „podezřelé“ a jsou navrženy k eliminaci, či k dalším úpravám. 

Na systémové úrovni je možno procesy seskupovat a následně slučovat či rozdělovat.  

Zlepšování na úrovni operativního procesního modelu je vlastním jádrem zlepšovacích aktivit – 

o tomto typu zlepšování pojednává další část metodiky (analýza, vyhodnocení potenciálu a zlepšovací 

proces). 

Zlepšování na úrovni automatizace procesních kroků spočívá ve využití možností informačních 

technologií.  

 

5.1. Zachycení stavu – analýza 

 

Součásti zlepšování procesů jsou analytické práce. Tyto jsou realizovány prostřednictvím 

předpřipravené metodiky. Výstupem analytické části je soubor dat o všech (nebo vybraných) 

procesech úřadu na různých úrovních procesního mapování. Ideální je mapování procesů v digitální 

podobě – takto je zaručena vzájemná konzistence mapovaných dat. Úrovně procesního mapování 

jsou: procesní mapa, procesní karty a procesní popisy (kroky procesů). 

 
5.1.1. Mapa procesů 

 

Mapa procesů je základním artefaktem členění procesů organizace. Slouží k zachycení všech procesů 

organizace (v našem případě větší skupiny procesů). Jedná se tedy o strukturovaný výčet procesů/ 

pod-procesů a činností, které probíhají v kompetenci jednotlivých organizačních jednotek. Mapa 

procesů kromě výčtu realizovaných procesů poskytuje dále informaci o tom, kdo je vlastníkem 

(garantem) procesu, o jaký druh procesu se jedná, v jaké působnosti je realizován, jaké jsou vazby 

na podřízené procesy (a aktivity) a další informace. Jednotlivé položky mapy procesů jsou vysvětleny 

níže. 

 

Hlavním cílem mapy procesů je poskytování přehledu (seznamu), který odráží aktuální stav všech 

(v našem případě vybraných) procesů realizovaných v organizaci jednotlivými organizačními 

jednotkami. Mapa procesu je zpracována víceúrovňově, tak aby v první úrovni byly uvedeny základní 

procesy – někdy označováno jako oblasti procesů (řádově desítky). Ty jsou v dalších úrovních 

zpodrobňovány, až na jednotlivé samostatné procesy (pod-procesy, aktivity), které je možné 

znázornit prostřednictvím grafického znázornění. 
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V případě procesů, které jsou obecně rozšířené - jsou zpracovávány ve více organizačních jednotkách, 

je snahou tyto popsat pouze jednou a to organizační jednotkou, pro kterou je proces nejvíce 

relevantní. 

 

5.1.2. Karty procesů 

 

Každý proces uvedený v mapě procesů má vlastní identifikační kartu. Tato karta je strukturována 

do několika oblastí (popsaných níže) a jejím hlavním cílem je poskytovat souhrn základních 

informací o procesu, o jeho zdrojích a výstupech, řídící dokumentaci nebo například možnostech 

jeho měřitelnosti. 

 

Oblasti členění mapy procesu- příklad: 

 Záhlaví karty procesu, 

 Zdroje procesu, 

 Vstupy procesu, 

 Hlavní kroky procesu, 

 Výstupy procesu, 

 Metrika procesu, 

 Řídící dokumentace. 

 

5.1.3. Procesní popis – kroky procesů 

 

Následujícím krokem v postupu procesní analýzy je vytvoření popisu procesu na úrovni jednotlivých 

kroků. V této části je nezbytné, aby byl každý proces (pod-proces) samostatně popsán, a to poměrně 

podrobným způsobem. K tomuto účelu slouží “šablona“ pro evidenci kroků procesu, do které jsou 

zaznamenány na sebe navazující kroky s dalšími atributy.  

 

Míra podrobnosti mapování procesu je dána posunem / změnou záznamu (formulář, rozhodnutí, 

smlouva,…); nebo změnou zpracovatele; nebo vazbou na jiný pod-proces a podobně. Obecně by mělo 

platit pravidlo, že každým krokem procesu vzniká jistá přidaná hodnota. Příklady kroků procesu: 

převzít žádost; zkontrolovat náležitosti; zavést údaje do evidence; předat ke schválení; vydat 

rozhodnutí; vystavit fakturu a podobně. 

 

Pro popis procesu je charakteristická jeho přehlednost a výstižnost. Popis procesu by měl být 

srozumitelný i laikovi. Dále je jasně definovaná vazba krok - vstup - dodavatel nebo krok - výstup - 

zákazník. Na základě popisu procesu jsou vytvořeny grafické podoby procesů „procesní diagramy“ 

a jsou doplňovány vstupy a výstupy v kartách procesů. 

 

Šablona popisu procesu - karta procesu je rozdělena do tří oblastí. První oblastí je záhlaví 

pro identifikaci popisovaného procesu. Druhá oblast definuje jednotlivé kroky jejich posloupnost 

a vazbu na vstupy a výstupy. Třetí oblast se vztahuje k hodnotícím ukazatelům procesu a představuje 

souhrnné vyjádření ekonomické náročnosti procesu. 

 



 

Stránka 16 z 22 
 

5.2. Vyhodnocení potenciálů procesů 

 

5.2.1. Hodnocení procesu 

 

Procesy jsou hodnoceny především na základě efektivity. Zaměřujeme se zejména na: 

 

Souhrnnou časovou náročnost – představuje sumu časové náročnosti jednotlivých kroků procesu. 

Předpokladem je, že jsou jednotlivá pole vyplněna. Jedná se o orientační/ průměrnou časovou 

náročnost. Časovou náročnost je dále možno členit na produktivní čas (přidává hodnotu) a 

neproduktivní čas (nepřidává hodnotu- proces například „spí“). 

 

Ekonomické vyjádření časové náročnosti – jedná se o převod časové náročnosti na finanční 

vyjádření. Jak již bylo výše uvedeno, „utracený“ čas je jedním z mála nákladů, který při realizaci 

procesu vzniká. Tato položka v sobě zahrnuje především mzdové náklady, mohou zde však být 

kalkulovány i ostatní režijní náklady (energie, údržba,…). 

 

Souhrnné měřitelné náklady – představují sumu měřitelných nákladů včetně započtení finančního 

vyjádření časové náročnosti. Tato položka by měla v ideálním případě nejvíce odpovídat reálnému 

obrazu procesu v ekonomickém vyjádření. 

 

Ostatní hodnotící ukazatele – jedná se o nefinanční ukazatele, většinou ukazatele kvality procesu, 

které vystihují užitečnost procesu a oprávněnost nastaveného modelu realizovaného procesu. 

 

Hodnocení procesu je základem pro identifikaci potenciálu zlepšení procesů.  

 

5.2.2. Odhad aktuální úrovně zralosti procesů 

 

Je nutno pochopit, na jaké úrovni se jednotlivé procesy nacházejí. To nám poskytne základní orientaci 

v tom, jak rozsáhlé změny v procesech firmu čekají a dále získáme informace o prioritách v inovacích 

procesů. Můžeme rozlišovat následující úrovně zralosti procesů: 

 

1. Neexistující 
Neexistuje žádný pozorovatelný proces; organizace doposud nedospěla k tomu, že má na procesní 

úrovni problémy, které je potřeba řešit, při výskytu události aktivující proces reaguje spontánně. 

 

2. Náhodný 
Organizace zjišťuje, že má v procesní oblasti problémy a pociťuje potřebu je řešit, neexistuje 

konsolidovaný přístup, veškeré relevantní aktivity se provádějí ad hoc a na individuální bázi. 

 

3. Opakovatelný, ale pouze intuitivní 
Opakovatelnost je však pouze intuitivní. Existuje snaha o stanovení standardního průběhu. Realizace 

těchto postupů různými lidmi však často vede k rozdílné interpretaci. 
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4. Formalizovaný 
Existuje standardizovaný popis procesních postupů. Zaměstnanci jsou pro ně školeni, více jméně stále 

se projevují individuální odchylky dané osobností realizátorů. 

 

5. Měřitelný 
Ke stupni 4 je přidán proces řízení a kontroly průběhu jednotlivých procesů. Procesy mají stanoveny 

metriky. Jsou vytvořeny mechanismy k neustálému zlepšování procesů. 

 

6. Optimalizovaný 
Procesy byly vyvinuty do nejlepšího možného stavu na základě průběžného zlepšování a sledování 

nejlepších praktik při realizaci procesů v daném oboru z okolí podniku. Činnosti zaměřené 

na optimalizaci procesu jsou součástí procesu. 

 

5.2.3. Stanovení požadované úrovně popisu procesů 

 

Pro účel této metodiky rozlišujeme čtyři úrovně popisu procesu (stupně granularity): 

 

1. Úroveň 

 Cíl procesu, 

 Vlastník procesu, 

 Zákazníci, 

 Aktivátor – startér (událost vedoucí k aktivaci instance procesu), 

 Metriky, 

 Omezující podmínky. 
 

2. Úroveň 

 Úroveň, plus 

 Výstupy procesu. 
 

3. Úroveň 

 Úroveň, plus 

 Seznam činností, 

 Seznam rolí, resp. funkčních míst, 

 Seznam externích vstupů do procesu, ale bez přiřazení k činnostem. 
 

4. Úroveň 

 Úroveň, plus 

 Návaznosti činností, 

 Vstupy, výstupy činností, 

 Přiřazení rolí (funkčních míst) k činnostem, 

 Výkonové metriky (náklady činnosti, dobra trvání, apod.). 
 

Míra detailnosti popisu přináší svá pozitiva i negativa: 

Přednosti detailního popisu procesu: 

 Každý průběh procesu a výstup procesu je identický s ideálním stavem, který byl při návrhu 
procesu požadován. 

 U průběhu procesu lze dobře předpovědět dobu trvání. 
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 U průběhu procesu lze dobře předpovědět náklady. 

 Většinu činností procesu mohou vykonávat relativně nekvalifikované pracovní síly. 

 Veškerá kreativita byla vynaložena specialisty při návrhu procesu, kreativita při průběhu 
procesu naopak může mít negativní dopady. 

 

Nevýhody detailního popisu procesu: 

 Je-li průběh procesu závislý na řadě podmínek, externích vlivů a jejich kombinaci, bývá popis 

procesu velmi komplikovaný a často nejsou ošetřeny některé kombinace podmínek, 

což při průběhu procesu může vést k jeho abnormálnímu ukončení. 

 V některých případech optimum nelze určit vůbec. 

 Příliš striktní definice procesu nedává možnost využít nové myšlenky a nápady, 

které vzniknou v hlavách vykonavatelů procesu. 

 

Platí, že čím více se blížíme k 4. úrovni, tím více: 

 Je zapotřebí akumulovaných organizačních znalostí, tj. vyšší úrovně znalostí, zkušeností 

a kreativity pracovníků definujících proces. 

 Klesají nároky na kvalifikaci a kreativitu pracovníků vykonávajících proces. 

 Klesá flexibilita procesu na změny okolních podmínek. 

 Roste standardizace procesu a standardizace výstupů procesu, ale současně se zvyšují 

náklady definice procesu a klesají náklady realizace procesu (včetně nákladů řízení procesu). 

 Roste přesnost predikce doby trvání a nákladů procesu. 

 Je vhodný SW podporující work-flow a automatizaci činností. 

 

5.3. Zlepšovací proces 

 

Zlepšovací proces je formalizovaný (vzhledem k možnosti informatizace procesního zlepšování 

a následného ukládání dat na jedno místo) a je použitelný pro obě oblasti zlepšování – metodickou 

i informatickou.  

Zlepšovací proces vychází z vstupního operativního modelu a postupuje takto: 

 Stanovení priorit procesů (PP), 

 Stanovení klíčových aktivit (KA) procesů, 

 Stanovení priorit KA v rámci procesu, 

 Stanovení cílů procesů a jejich metriky, 

 Stanovení vlastníků procesů, manažerů procesů (procesních týmů), 

 Odhad aktuální úrovně zralosti procesů, 

 Stanovení požadované úrovně zralosti procesů, 

 Stanovení požadované úrovně popisu procesů, 

 Optimalizace procesů. 

 

Priorita procesu vyjadřuje význam procesu z hlediska výkonnosti a důležitosti pro organizaci. Priority 

je nutné stanovit v týmu (odbor) za účasti arbitra (procesní manažer) – pracovníka v pozici 

nad vlastníky procesu. Následně se stanoví klíčové aktivity procesu. Jsou to podprocesy či procesní 

kroky, které:  
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 Podmiňují produktivitu procesu, 

 Realizují přidanou hodnotu, 

 Podporují synergii KA a procesů, 

 Jsou rozhodující z hlediska nákladů procesu (mohou být zdrojem úspor), 

 Jsou rozhodující z hlediska efektů. 
 

Zpravidla by se mělo jednat o 5-10 KA u hlavních procesů. 

 

Dalším krokem je stanovení priorit KA v rámci procesu. KA téměř vždy vykazují rozdílný vliv 

na zvýšení výkonnosti procesu. Proto je praktické je určit a v případě, že již byly určeny, je třeba 

každoročně provádět jejich aktualizaci. Pokud se například seřadí tyto KA podle priorit, dostane 

vedení ucelený přehled všech nevýznamnějších činností KA organizace bez příslušnosti k procesu.  

Následné stanovení cílů procesů a jejich metriky podléhá následujícím podmínkám: 

 Cíle a jejich metriky musí vycházet z cílů a metrik strategie. 

 Musí být v souladu s definovaným reálným potenciálem zlepšení. 

 

Další krok vychází ze základní analýzy a stanoví vlastníky procesů, manažerů procesů (procesních 

týmů). Vlastník procesu rozhoduje a zodpovídá za: 

 správnost KA, 

 klíčové parametry KA, 

 cílový stav KA, 

 stanovení cílových efektů, 

 stanovení limitů KA, 

 průběh procesu, 

 vazby na ostatní procesy. 

 

Do procesních týmů musí být delegování pracovníci (zpravidla vedoucí odborů, oddělení), kteří mají 

dostatečnou znalost nejlepších praktik, dostatečné kompetence a odpovědnost. 

Následným krokem je odhad aktuální úrovně zralosti procesů a stanovení požadované úrovně, 

včetně stanovení požadované úrovně popisu procesů. 

 

5.4. Optimalizace procesů v prostředí Magistrátu města Olomouce – karta 

procesů 

 

Magistrát města Olomouce prostřednictvím projektu Zefektivnění procesu strategického řízení 

ve městě Olomouci včetně tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě usiluje 

mimo jiné o optimalizaci vybraných 7 procesů úřadu. V současné době jsou specifikované následující 

procesy: proces hodnocení a odměňování, rozpočetnictví, strategického plánování, komunitního 

plánování, plánování investic a proces zlepšování procesů.  

Další postup realizace aktivity předpokládá tvorbu karet jednotlivých procesů (v rámci analytických 

prací) a následnou realizaci workshopů se zástupci vybraných odborů s cílem identifikovat prostor 

pro optimalizaci procesů (návrhová část). Závěrečnou aktivitou bude provázání optimalizovaných 

procesů na relevantní směrnice a předpisy a jejich uvedení do každodenního chodu úřadu 
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(implementace). Závěrečná část Metodiky zlepšování procesů na principech BSC poskytuje návrh 

Karty procesu pro využití v projektu. 
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Název procesu:  
 

Název procesu bude předem vždy definován (vyplněn). Název 
procesu může být doplňován na základě celkové „Mapy procesů“, 
případně navrhovaných úprav. 
 

Popis procesu 
 
 

Jde o stručný, krátký a výstižný popis činnosti procesu, co je v rámci 
činnosti zpracováváno. 
 

Seznam zúčastněných 
rolí v procesu 
 

Uvede se úplný výčet zúčastněných procesních rolí- pozic. 
 

Cíle procesu 
 

Uvede se smysl/poslání, které proces má 
 

Vlastník / Garant procesu 
 

Vlastníkem procesu je vždy subjekt, který nese hlavní 
zodpovědnost za celý proces. V případě, že je nezbytné oddělit 
vyšší odpovědnost, uvede se i garant. 
 

Zákazník procesu 
 

Uvedou se všechny subjekty, kterým je proces určen, kterým slouží. 
Může se jednat také o výstup, který v jiném procesu figuruje jako 
vstup. (Naznačuje vazbu na jiný proces.) 
 

Vstupy 
 

Jedná se o fyzické nebo informační vstupy, které jsou nezbytné pro 
zpracování procesu – dokumenty, záznamy, data, informace,… 
Vstupy by měly být uváděny chronologicky, postupně, tak jak do 
procesu vstupují. (Příklad vstupu: formuláře, podání, faktury, 
informace,…) 
 

Výstupy 
 

Jsou uváděny všechny výstupy, které v rámci daného procesu 
vznikají. Výstupy by měly být uváděny chronologicky, tak jak proces 
probíhá. (Příklad: rozhodnutí, odpověď, vyplacení dávky, podklad 
pro jednání jiného odboru a podobně) 
 

Metriky (KPI´s) 
 

Obsahuje vyjádření obsahující: 
Co? se měří či co je předmětem měření. 
Jak se měří. Jakým způsobem dojdeme k požadovanému výsledku. 
Jedná se zpravidla o popis výpočtu, případně uvedení vzorce 
výpočtu dané metriky. (Přiklad: Počet zamítnutých žádostí děleno 
počtem podaných žádostí zadané období.) 
Kdo? Určuje kdo je zodpovědný za naplňování a kontrolu dané 
metriky. 
Kdy? Poskytuje informaci o tom, kdy je metrika kontrolována. 
(Příklad: měsíčně, 1x ročně k určitému datu, na vyžádání,…) 
Kde? Poskytuje informaci kde v rámci procesu je metrika 
realizována – konkrétně se jedná o odkaz na konkrétní krok 
procesu. 
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Legislativní podmínky 
(vč. Interních směrnic 
a předpisů) 
 

Uvedou se všechny relevantní zdroje ovlivňující průběh procesu: 
Interní dokumentace 
Interní dokumentací se rozumí takové dokumenty, které byly 
vytvořeny v působnosti Magistrátu a ovlivňují realizaci daného 
procesu. Typickým příkladem jsou například vnitřní předpisy - 
směrnice, nařízení, pokyny a podobně. 
Externí dokumentace  
Externí dokumentace představuje takové dokumenty, které vznikly 
mimo Magistrát a ovlivňují realizaci daného procesu. Typickým 
příkladem jsou zákony, vyhlášky, nařízení a další. 
 

IS 
 

Uvede se, je-li v procesu použit (y) informační systém (y). 
 

Časové specifikace 
 

Uvede se konkrétní doba trvání procesu (hodiny, dny a pod). 
 

Potenciál k optimalizaci 
 

Pokud byly při popisu procesu identifikovány potřeby pro zlepšení 
uvedenou se všechny výčtem. 
 

Poznámka 
 

Uvedou se skutečnosti, které nebylo možno uvést do karty procesu 
výše. 
 


