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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

níže uvedené dokumenty, které jsou výstupem klíčové aktivity projektu „Zavedení systému korpo-

rátního řízení města Liberce“:  

1. Srovnávací analýza 

2. Formulace druhů zajišťovaných veřejných a podpůrných služeb a návrh principů sys-

tému hodnocení jejich kvality 
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3. Formulace systému ízení organizací m sta  
 

 

a   u k l á d á 
 

Ing. Ji ímu Rutkovskému, nám stkovi primátora, informovat radu m sta o pokra ování v rea-

lizaci projektu. 

Termín: 2/2015 
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D vodová zpráva  
 

Dne 3.4.2013 byla uzav ena dota ní smlouva na projekt „Integrovaný systém ízení Statutár-

ního m sta Liberce a jeho z izovaných a zakládaných organizací“ (CZ.1.04/4.1.01/89.00075), 

který je financován z Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost. P ijetí dotace bylo 

schváleno usnesením . 58 ZM z 28.3.2013. Komplexní popis pr b hu realizace klí ové akti-

vity projektu „Korporátní systém ízení“ je v dokumentu Cílový koncept projektu „Zavedení 

systému korporátního ízení m sta Liberce“. Cílový koncept byl schválen RM 15. 4. 2014 

usnesením . 371/2014. 

V cílovém konceptu je stanoveno, že bude zpracována Srovnávací analýza, Formulace druh  

zajiš ovaných ve ejných a podp rných služeb a návrh princip  systému hodnocení jejich kva-

lity a Formulace systému ízení organizací m sta. 

Dokument „Srovnávací analýza“ popisuje záv ry z analytických rozhovor  a uvádí návrhy 

ešení korporátního systému ízení pro vybrané procesy ur ené pro pilotní realizaci. Dále jsou 

v dokumentu uvedeny další procesy na rozhraní SML a zakládaných a z izovaných organiza-

cích (ZZO) doporu ené k realizaci.  

Dokument „Formulace druh  zajiš ovaných ve ejných a podp rných služeb a návrh princip  

systému hodnocení jejich kvality“ popisuje druhy zajiš ovaných ve ejných a podp rných služeb a 

návrhy princip  systému jejich ízení a hodnocení kvality poskytovaných služeb.  

Dokument „Formulace systému ízení organizací m sta“ popisuje metody efektivního ízení, 

postupy pro trvalý rozvoj a postupy pro zajišt ní kvality služeb a také zajišt ní efektivního 

výkonu vlastnických práv SML sm rem k ZZO.  

Tyto dokumenty vychází ze Strategického plánu rozvoje m sta a navazují na strategii Smart 

Administration s cílem posilovat institucionální kapacitu a efektivnost ve ejné správy.   

 

P ílohy:  

 

. 1  Srovnávací analýza  

. 2  Formulace druh  zajiš ovaných ve ejných a podp rných služeb a návrh princip   

systému hodnocení jejich kvality 

. 3  Formulace systému ízení organizací m sta 
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1 Cíl dokumentu 
 
Cílem srovnávací analýzy bylo:  

• zjistit sou asný aktuální stav služeb a proces  na rozhraní SML a ZZO. 

• posoudit možnost využití stávajících aplikací pro podporu princip  korporátního ízení na 
rozhraní SML a ZZO. 

Dokument bezprost edn  navazuje na dokument „Rozbor doposud zpracovaných analýz“, který 
sloužil jako vstupní dokument pro analytické pohovory I. a II. kola analytických pohovor . Sou ástí 
dokumentu jsou také zápisy z analytických jednání v neredigované form  jako autentický podklad. 
Provedení srovnávací analýzy bylo realizováno ve dvou kolech pohovor  s cílem zjistit sou asný 
stav služeb, proces  na rozhraní SML a ZZO, vybraných aplikací v kontextu Cílového konceptu. 
 
Srovnávací analýza je jedním z výstup  fáze projektu - ETAPA II. - Expertní analýza a návrh 
korporátního ešení 

 
 

Obrázek 1 stav ešení projektu 



 

 

 
  

2 Pr b h a výsledky srovnávací analýzy 
Srovnávací analýza byla provedena v logice osv d ené metodiky vícekolových analytických 
pohovor , a to ve dvou kolech. Obou kol se zú astnili klí oví pracovníci m sta Liberce, zástupci 
dodavatele a metodici projektu 
I. kolo analytických pohovor  v sob  zahrnovalo požadavky na provedení srovnávací analýzy 
z následujících t í pohled : 

I. Analýza na odborech SML (z izovatelské odbory) 
a. pohled z izovatele na komunikaci se z izovanými organizacemi v oblasti 

definovaných proces  

II. Analýza ZZO 
a. pohled vybraných z izovaných organizací v oblasti definovaných proces  

III. Analýza aplikací 
a. SW aplikace - jejich možnosti využití pro ešení korporátního ízení 

V I. kole analytických pohovor  se poda ilo identifikovat problémy na rozhraní SML a ZZO. Mohl 
tedy vzniknout již po I. kole analytických pohovor  návrh ešení, který byl v rámci II. kola 
analytických pohovor  prezentován a jeho principy odsouhlaseny. 

2.1  I. kolo analytických pohovor  

2.1.1 Pr b h jednání 

I.  kolo analytických pohovor  prob hlo dle následujícího harmonogramu: 
 
8.4.2014 
Odd lení školství a kultury    Mgr. Hortvík Jan 
Obor informatiky a ízení proces   Ing. Vav ina Zbyn k 
 
9.4.2014 
Obor pé e o ob any      Mgr. Král Roman 
Obor sportu a cestovního ruchu   Ing. Pastva David 
Obor právní a ve ejných zakázek    Mgr. Audy Jan 
 
15.4.2014 
TSML, a.s.  -      Ing. Buriánková 
M stská policie    Mgr. Ladislav Kraj ík 
Základní škola (ZŠ Lesní)   Mgr. Ji í Dvo ák 
Zoologická zahrada Liberec    MVDr. David Nejedlo 
 
18.4.2014 
HelpDesk      Josef Frölich 
E K       Ing. Vav ina, Ing. Pozner 
eLearning      Ing. Kolá ová 
 
23.4.2014 
Obor ekonomiky    Ing. Karban Zbyn k 
Obor správy ve ejného majetku  Bc. Novotný David (Bc.Kova i in, Ing. Šilarová) 
Obor kancelá  tajemníka   Ing. Jind ich Fadrhonc, tajemník 
Mgr. Šolc Ji í nám stek primátora pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci 



 

 

 
5.5.2014 
Projektová kancelá  ASPE     Ing. Vereš ák Michal 
Divadlo Františka Xavera Šaldy    Ing. Jarmila Levko/MgA 
p. Svoboda Kamil Jan nám stek primátora pro školství, kulturu a sociální 

oblast 
 
7.5.2014 
Základní škola (ZŠ Dobiášova)  Mgr. Ivo Svatoš 
Centrum zdravotní a sociální pé e  Mgr. Lenka Škodová 
DPMLJ, a.s.  dopr. podnik      Bc. Luboš Wejnar, Ing. Štefan Majovský 

2.2 Záv ry I. kola analytických pohovor  
Záv ry I. kola analytických pohovor  lze shrnout a rozt ídit do následujících kapitol, které bodov  
shrnují klí ová zjišt ní do logických oblastí. Tato zjišt ní jsou extrahována ze zápis  z analytických 
pohovor , jejichž vybraný vzorek je sou ástí tohoto dokumentu ve form  P ílohy. 
 
Identifikované klí ové oblasti ur ují, kam by se m l korporátní systém ízení SML zam it.  

2.2.1 Definice cíl , m ení a vyhodnocování 

• Definice cíl  SML, jejich m ení a vyhodnocování – obecn  je definice postrádána, není 
proto možné ur it indikátory úsp šnosti ízení organizace a na základ  t chto indikátor  
provád t efektivní m ení a ov ení. 

• Nutno definovat strategické cíle ZZO a odbor  SML a jejich návaznost na poslání a vize 
SML. 

• Realizace strategických cíl  musí být podpo ena sledováním pln ní konkrétních úkol  
v rámci definovaných cíl . 

• Strategické cíle musí být podpo eny konsensuální shodou politické reprezentace (nap íklad 
usnesením Zastupitelstva), aby bylo možno udržet strategii ve st edn  až dlouhodobém 
pohledu. 

2.2.2 St edn dobé plánování, financování 

• asový pr b h rozpo tového procesu na SML – hlavn  termíny odsouhlasení rozpo tu – 
nekorespondují s plánováním innosti ZZO a odbor  SML. 

• Chybí st edn dobé plánování financí – vzhledem k pod ízeným organizacím a odbor m 
SML 

• Dota ní management – podpora ZZO a odbor  SML – p ehled o možnostech dotací – 
nabyde na d ležitosti v následujícím plánovacím období 2014 (15) -  2020. 

• Dotace – podpora ZZO a odbor  SML – chybí centrální podpora zpracování žádostí, 
financování výb rová ízení, projekty realizace, udržitelnost 

• Grantový systém – další zdroj financí pro ZZO a odbory SML 

• Zásobník projektových nám t  – ve vztahu k možnostem rozpo tu a dotacím – a aktuální 
informace o stavu jednotlivých projektových nám t , v etn  veškeré dostupné 
dokumentace, resp. postup jeho zp ístupn ní ZZO v rámci KS  SML. 



 

 

2.2.3 Vedení ZZO 

• editel ZZO je SML jmenován, innost ZZO vyplývá ze z izovacích dokument . 

• editeli je p id len rozpo et, ale ne vždy jsou v rovnováze pravomoci a odpov dnost – 
hlavn  se to týká nákupních proces , do kterých n kdy vstupuje odpov dný odbor na SML. 

• D ležité téma  - jmenování a hodnocení editel   pot eba vytvo ení kompeten ních 
model  a systém hodnocení editel . 

2.2.4 Výkon vlastnických práv SML 

• Pro výkon vlastnických práv je jedna z klí ových oblastí oblast finan ního ízení, výkaznictví 

o Finan ní kontrola – definice datových rozhraní, sjednocení výstup  ekonomických 
informa ních systém  

o Reporting 

o Sb r a analýzy dat, r zné datové zdroje, informa ní systémy - datový sklad, MIS/BI 
nad sbíranými daty v datovém skladu. 

o Zpracování a vyhodnocování rozpo tu a jeho pln ní 

o Rozpo tový výhled 

o Informace z oblasti nákupu – smlouvy, dodavatelé, pr b h výb rových ízení 

• Definice postup  – proces  na rozhraní SML x ZZO, SW podpora výkonu a ízení proces , 
práv a povinností, vlastníci proces , optimalizace proces , m ení proces  

• Systém hodnocení ZZO - pravidelné sledování a vyhodnocování napl ování stanovené 
strategie, poslání a vize 

• Komunikace ve vztahu k jednáním orgán  SML (RM, ZM) 

• Majetek m sta (movitý i nemovitý) - celý životní cyklus– jeho po ízení, provoz, 
zhodnocování, prodej. 

• Vlastnické podíly – ne pouze evidence, ale i jejich zhodnocování/nezhodnocování – cíl 
definuje vlastník, odpov dná osoba – editel by m l být hodnocen podle napln ní t chto 
cíl . 

2.2.5 Komunikace na rozhraní SML / ZZO 

Na rozhraní mezi SML a ZZO existuje intenzivní komunikace, dnes nepodpo ená IT technologiemi 
pro p íklad lze uvést: 

• Zadávání úkol  

• Nákupní procesy, schvalovací postupy, výb rová ízení 

• Jednání orgán  SML 

• Projektové nám ty 

• Pé e o majetek m sta 

• Dotace 

• Granty 

• Reporting ve sjednocené struktu e 



 

 

Jde o velmi administrativn  náro nou, v tšinou operativní komunikaci. Je n kdy velmi obtížné 
dohledat osud požadavk , jejich asový pr b h a stav, ve kterém se nachází 

2.2.6 Vyhodnocení myšlenky „Centrálního nákupování“ 

• Centrální nakupování se osv d ilo v rovin  n kterých centráln  nakupovaných služeb, kdy 
SML má p i vyjednávání podmínek daleko lepší pozici: 

o Dodávka energií 

o Služby mobilních operátor , telekomunika ní technologie (hlas, data) 

o Pojiš ovací služby 

o Za ur itých podmínek i vozový park 

• Tato výb rová ízení na centrální dodávky služeb lze organizovat i se stávajícími 
organiza ními jednotkami. Není v této oblasti nutné v rámci korporátního ízení budovat 
novou organiza ní jednotku, která by ešila centrální nákup. 

• Nakupování jako takové - procesn  nelze d lat jako dosud, nutno mít popsán proces a pak 
zajistit jeho sledování a vynucení.  

• Pro p ípadný centrální nakupování u vybraných komodit – na základ  informací 
z nákupních proces  - opakovan  je nutné dodržovat závazný postup nákupu – viz 
p edchozí bod 

• Jako sou ást procesu nakupování je pot eba provád t i hodnocení dodavatel  

2.2.7 Vyhodnocení myšlenky „Centrální odborné kapacity“ 

V oblasti centrálních odborných kapacit lze využít stávajících organiza ních jednotek, je však 
nutné zlepšit koordinaci  n která ze stávajících organiza ních jednotek by m la p evzít 
garanci nad procesním a korporátním ízením jako celkem. Tato podmínka je pro celou 
úsp šnost implementace korporátního ízení naprosto klí ová. Bez existence odboru s jasn  
definovanými kompetencemi, který bude plnit úlohu odborného garanta i v cného koordinátora a 
vlastníka procesu, jsou dále popsané praktické oblasti korporátního ízení t žko prakticky 
realizovatelné 

Centrální podpora se jako smysluplná ukazuje v následujících oblastech: 

• Dotace – dota ní management 

o Podpora ZZO – dota ní management – kde a co je vypsáno, možnost porovnání se 
zásobníkem nám t   

o Odborné „m kké“ projekty – v kompetenci  ZZO – z pohledu efektivity, odborných 
znalostí a komplikacích p i komunikaci 

o Velké projekty / Investice – podpora ve fázi podání žádosti, financování, realizaci, 
udržitelnosti, monitoringu po celou dobu projektu 

• Vedení projekt  

o Metodika projekt  

o Dohled nad kvalitou 

o Dodávka odborných kapacit 

• IT služby 

o Informa ní strategie skupiny – samostatný projekt 



 

 

• Personalistika, vzd lávání 

o Vzd lávání, hodnocení, motivace – centrální metodika pé e o zam stnance 

o Využití odborných kapacit v rámci SML a ZZO 

• ATTIS 

o existuje v rámci SML znalost v této oblasti 

• Definice a hodnocení cíl  

o existuje v rámci SML znalost v této oblasti 

Centralizace by nep inesla efektivitu v následujících oblastech a z níže uvedených d vod : 

• Právní služby 

o Pot ebná vysoká specializace právník  

o Není reálné z ídit skupinu špi kových právník , kte í by byli finan n  ohodnoceni 
srovnateln  s privátní sférou a sou asn  obsáhli celou legislativní problematiku 
SML a velmi r znorodých, odborn  zam ených ZZO. 

o ZZO mojí r zné zam ení a tomu odpovídá i specializace v právních službách 

o ešením tedy není masivní posílení organiza ní jednotky – právního odboru, ale 
vytvo ení podmínek pro jeho schopnost analyzovat – „diagnostikovat“ problém a 
vytvo it virtuální tým na jeho ešení, p ípadn  doporu it ov eného specialistu. 
(model obvodní léka  – a specialisté) 

• Ú etní služby 

o V rámci SML existuje dvojí ú etnictví – podvojné, rozpo tové, musela by se 
vybudovat speciální organiza ní jednotka, která by obsáhla jak celou ú etní 
problematiku, tak by i kapacitn  pokryla požadavky zajišt ní dostupnosti služby 
(min. zdvojení odborných pracovník  – dovolené, nemoci atd.) Dalším problémem 
je informa ní systém, ve kterém by se ú etnictví realizovalo  - ZZO mohou mít úpln  
jiné informa ní systémy, ze kterých erpají informace pro svoje ízení. 

o ešením je tedy ur itý stupe  volnosti ZZO p i zajišt ní ú etních služeb (a nejen 
ú etních služeb). Osv d enou praxí je existence rámcové smlouvy na dobu ur itou 
(vysout ženou v souladu s pravidly, procesem nákupu) a periodické hodnocení 
dodavatel . 

2.2.8 Využití stávajících aplikací 

2.2.8.1 Help Desk 
Help Desk – napojení úkol  ízených v komunika ním portálu – primární evidence úkolu a jeho 
ešení je v komunika ním portálu a pouze požadavky, které souvisejí s HelpDeskem by se do 

tohoto systému p edaly a zp tn  by byl p edán výsledek servisního požadavku. Komunika ní 
portál nebude mít nikdy specializované vlastnosti HelpDesku a nebude ho tedy nahrazovat. 
D ležitá je ale sjednocená evidence požadavk  a jejich vy ízení, tedy i t ch, které funkci 
HelpDesku nevyžadují (úkoly z usnesení orgán  m sta…., porady,…) 
 

2.2.8.2 ATTIS 
Je doporu eno využití funk nosti SW ATTIS v oblasti definice úkol , podpo e metodiky BSC a 
jejich vyhodnocování. 

Propojení komunika ního portálu a SW ATTIS. 



 

 

• Na úrovni komunika ního portálu by se ešila procesní stránka pr b hu uplatn ní 
metodologie BSC. 

• Definice cíl  SML  a pr b h jejich odsouhlasení x uložení informací do SW ATTIS 
• Rozpad cíl  na jednotlivé úkoly – úkoly – komunika ní portál, data pro reporty v SW  ATTIS 
• Sb r dat, reporting – úkoly – komunika ní portál, data ATTIS 

SW ATTIS zahrnuje následující typové oblasti: 

• ATTIS.BPM 

o modelování proces , p íprava šablon pro další využití v komunika ním portálu – 
využití stávajících kapacit na SML, které již s tímto systémem pracují (LIS, DP, MP, 
ZOO) 

o komunika ní portál – výkon proces  

• ATTIS.MBO 

o Tvorba vrcholové úrovn  ukazatel  (BSC) 

o Systém tvorby metrik 

o Rozpad ukazatel  na nižší úrovn  spole nosti 

• ATTIS.MOT 

o Tvorba Karet zam stnanc  

o Tvorba kompeten ních model  

o ízení výkonnosti na základ  cíl  

o Hodnocení Karet zam stnanc  – kompetencí, výkonnosti 

2.2.8.3 MIS / datový sklad – p ipravovaná koncepce 
MIS je sou ástí p ipravované koncepce, logika napojení je následující:  

• Pot eba definovat struktury p edávaných dat, datové pumpy z r zných datových zdroj , 
možnost m ení proces , omezení administrativní náro nosti – požadavky na informace  - 
SML – ZZO, podklady pro ízení ZZO 

• Informace a jejich dostupnost - podklady z datového skladu, procesního SW  - omezení 
nár stu administrativy 

• Výkaznictví – sjednocení / snížení administrativy 

• V sou asné dob  se p ipravuje výb rové ízení IOP v rozsahu: 

o  jako nadstavba nad rozpo tem – „rozklikávací rozpo et“ 

o reportování vybraných ukazatel  z rozpo tu 

• D ležité je však i provázání jak ekonomických systém  SML a ZZO, tak i p ipravovaného 
E K a samoz ejm  komunika ního portálu – data z jednotlivých proces . Bylo by vhodné 
tyto požadavky zohlednit v rámci p ipravovaného výb rového ízení. 

 

2.2.8.4 Finan ní kontrola, E K 
Jedná se o paraleln  probíhající projekt k projektu SK , klí ové oblasti spolupráce jsou: 

• definice rizik u organizací 

• metodická podpora - standardní podp rné materiály 



 

 

• plán kontrol 

• ídící kontrola 

• evidence výsledk  kontrol, nápravných opat ení 

• proces p edávání ro ních zpráv o innosti PO 

• SW podpora proces  – evidence a dohledatelnost podn t , stížnosti 

• zákonné požadavky na informace 

2.2.8.5 e-Learning 
Platfromu pro e-learning není vhodné napojit na komunika ní portál, ale e-lerning je možné využití 
v rámci korporátního ízení v následujících oblastech: 

• p i školení v rámci implementace a následného provozu korporátního systému ízení. 

• vzd lávání ú edník , hlídání termín , hodnocení školení 

• ov ené seznamování s vydanými sm rnicemi 

• úložišt  dokument  – p íru ky, návody, obsahy kurs  

2.2.8.6 Projektová kancelá  
Není p edpoklad využití SW ASPE v rámci korporátního ízení, je však p edpokládáno využití 
odborných kapacit projektových specialist . 

2.2.8.7 Hostovaného ú etnictví – GINIS 
Není p edpoklad využití v rámci korporátního ízení. 

2.3 Návrh ešení korporátního systému ízení 
Dále popsaný návrh byl prezentován a verifikován v rámci II. kola analytických pohovor  
Obecn  se jedná o: 

• postupné zavedení procesního ízení, jeho neustálý rozvoj a možnosti hodnocení proces  
• využití metodologie Ballance Scorecard pro zadávání cíl  a jejich m ení a vyhodnocování 

s využitím možností aplikace ATTIS 
 

Pro zavedení procesního ízení je možné využít stávajících znalostí se SW ATTIS – ve kterém je 
možné provád t procesní analýzy. Zde vymodelované procesy je pak možné transformovat do 
dodaného SW – komunika ní portál - spoušt ní definovaných proces , sdílení dokument , 
zadávání úkol , informa ní povinnost mezi SML a ZZO. 
Navržené innosti: 

• Procesní analýza, grafická podoba proces  – ATTIS 
• P evod analyzovaných proces  do prost ední komunika ního portálu 
• Spoušt ní a rozbory definovaných proces   
• Vyhodnocování pr b hu proces   
• Využití metodologie Ballance Scorecard pro zadávání cíl  a jejich m ení a 

vyhodnocování s využitím možností aplikace ATTIS 

2.3.1 Vybrané procesy a postupy vybrané pro pilotní realizaci  

Procesy a postupy, které se navrhnou a v rámci pilotního ešení nasadí do provozu (komunika ní 
portál) – ješt  v pr b hu 2014. Na základ  pilotní provozu bude možné ov ení p ínos . 



 

 

2.3.1.1 Úkoly 
V rámci procesu úkoly je možná následující funkcionalita: 

• Sledování úkol , porady, jednání orgán  SML - RM, ZM… 
• Požadavky PO – SML, SML – PO 
• Odvolávky SML / TSML 
• Eskalace úkol  
• Dokumenty související s úkoly 
• Monitoring ešení úkol  
• Prov ení možnosti provázání na HelpDesk – požadavky na IT, údržbu atd. – n které 

z úkol  vyžadují napojení na HelpDesk 
• Evidence úkol , stav ešení 

 
• Obrázek 2 logika „Úkol “ a napojení Helpdesk 

2.3.1.2 Nákup 

 
• Obrázek 3 logika „Nákupu“ 

 
• P evod stávajících sm rnic a postup  (Výb r dodavatele) do komunika ního portálu. 
• Vy ešení pot eby dohledu SML nad pr b hem nákup , poptávek, nabídek, smluv. 
• Pot eba informací o  

o dodavatelích a jejich hodnocení 



 

 

o kdo, jak a co odsouhlasil, jak se k tomu vyjád il, jak dodržel varianty pr b hu 
v návaznosti na stanovené objemy nákupu 

o o zadávací dokumentaci, nabídkách, hodnocení, smlouvách 

2.3.1.3 Kompeten ní model editel   
• kompeten ní model, hodnocení, motivace, BSC – stanovení osobních cíl  v souladu cíli 

SML a PO – pravidla hry 
• hodnocení editel  nap í  odv tvovými odbory -  jednotné a porovnatelné (kompeten ní 

model pro editele a proces hodnocení) 
• výb rová ízení na editele ZZO 
• komunika ní portál - metodická a legislativní pomoc v personální oblasti – využití „úkol “ 

2.3.1.4 Zásobník projektových nám t  

 
• Obrázek 4 logika „Zásobníku projektových nám t “ 

 
• První fáze životního cyklu projektového nám tu - odsouhlasení nám tu, zajišt ní 

financování, evidence náklad  na p ípravu projektu, dotace 
• Celkový p ehled o pr b hu nám tu, v jakém stádiu se nachází, jaké dokumenty se na n j 

váží, jaký je pr b h financování projektu atd. 
• Po zprovozn ní „Zásobníku projektových nám t “ bude nutno po skon ení tohoto projektu 

p epracovat stávající metodiku týkající se projektového ízení a p ipravit ešení pro celkový 
proces – Životní cyklus projektu. 

2.3.2 Další procesy a postupy na rozhraní SML / ZZO doporu ené pro 
realizaci 

Po ov ení základních proces  a postup  v praxi by následovaly další d ležité postupy 
identifikované na rozhraní SML a ZZO. Jejich vý et následuje v dalších podkapitolách. 

2.3.2.1 Jednání orgán  RM, ZM 
• Veškeré postupy, materiály, vyjád ení  

 P íprava materiál  
 Evidence, dostupnost podklad , p íloh 
 Pr b h odsouhlasování, vyjad ování k materiál m 
 Plán jednání orgán , za azení materiál  



 

 

 Záv ry z jednání – usnesení, úkoly… 

2.3.2.2 Rozpo tový proces 
• Prakticky dvouletý cyklus 

o I fáze – p íprava rozpo tu 
o II fáze – realizace rozpo tu, rozpo tová opat ení 
o III fáze – p íprava záv re ného ú tu 

• Rozpo et - p ísp vky m sta - stabilita / plánování 

2.3.2.3 Majetek m sta 
• T i fáze životního cyklu majetku 

o I fáze  - jeho získání, zhodnocování 
o II fáze – jeho provozování 
o III fáze – jeho prodej, likvidace 

• Evidence pr b hu celého životního cyklu majetku – nejen ú etní evidence, veškeré nákupy, 
smlouvy…. 

• Pravidla pro hospoda ení s majetkem – procesní, schvalovací postupy 

2.3.2.4 Životní cyklus projektového nám tu - dokon ení 
• T i fáze životního cyklu projektového nám tu 

o fáze – odsouhlasení nám tu, zajišt ní financování, evidence náklad  na p ípravu 
projektu, dotace ( ešeno v rámci projektu) 

o fáze - ízení projekt  – využít procesní podporu nap íklad podle metodologie IPMA 
o fáze  - doba udržitelnosti, provozování 

• Celkový p ehled o pr b hu nám tu, v jakém stádiu se nachází, jaké dokumenty se na n j 
váží, jaký je pr b h financování projektu atd. 

2.3.2.5 Dotace – dota ní management 
• Všechny t i fáze dotace 

o I. fáze – p íprava dotace – podání žádosti 
o II. fáze – výb rová ízení, realizace dotace, monitoring 
o III. fáze – doba udržitelnosti, monitoring 

• Know How o existujících dotacích 
• Zásobník projekt , nám t  – hledání financování, kofinancování 
• Podpora zpracování žádostí – v tšího rozsahu 
• Podpora ZZO – dota ní management – kde co je – jaké jsou možnosti dotací 
• Odborné „m kké“ projekty – sami útvary – efektivita, komplikovanost 
• Velké projekty / Investice – podpora ve fázi podání žádosti, financování, realizaci, 

udržitelnosti, monitoring po celou dobu projektu 
• Projektové ízení i u ZZO - SW podpora evidence a schvalování nám t  – zásobník 

nám t , ízení projekt , úkoly, dokumenty, doba udržitelnosti 
• Splátkové kalendá e ze smluv 

2.3.2.6 Grantový systém 
• Termíny p ísp vk  – p id lení pen z – smlouvy – kontroly – „grantový systém“ 
• Smlouvy, platnosti 
• P edkládání zpráv a dokument  
• Výsledky kontrol 

2.3.2.7 St edn dobé finan ní plánování (využití MIS, datový sklad) 
• st edn dobé finan ní plánování, rozpo tové výhledy i sm rem k ZZO 



 

 

• sjednocené finan ní plány – struktura p íjm , výdaj  
• proces schvalování krátkodobých i st edn dobých finan ních plán  ZZO 
• zásobník projekt  
• finan ní pr b h projektu 
• rozpo ty – tvorba, zm ny, pln ní procesn  a datov , v etn   
• finan ní nároky projekt  – p íprava, pr b h, provozování, udržitelnost u dotací 
• poskytování investi ního p ísp vku – sb r, evidence, p id lování 
• p esuny financí PO z rezervního do investi ního fondu, poskytování souhlasu o návratné 

finan ní výpomoci, nákupy, výb rová ízení, rozpo tové výhledy 

2.3.2.8 Metodologie Ballance Scorecard 
Využití funk nosti SW ATTIS v oblasti definice úkol , jejich vyhodnocování. 

• Propojení komunika ního portálu a SW ATTIS. 
• Na úrovni komunika ního portálu by se ešila procesní stránka pr b hu aplikace BSC. 
• Definice cíl  SML  a pr b h jejich odsouhlasení x uložení informací do SW ATTIS 
• Rozpad cíl  na jednotlivé úkoly – úkoly – komunika ní portál, data pro reporty v ATTIS 
• Sb r dat, reporting – úkoly – komunika ní portál, data ATTIS 

 

2.4 Pohovory II. kolo – ov ovací pohovory 
Ve II. kole analytických pohovor  bylo všem ú astník m prezentováno navržené ešení, které 
vycházelo z I. kola analytických pohovor  a je obsahem p edcházející kapitoly. 

2.4.1 Pr b h jednání 

II.  kolo analytických pohovor  prob hlo dle následujícího harmonogramu: 
 
12.6.2014 

• Obor ekonomiky     Ing. Karban Zbyn k 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• Obor sportu a cestovního ruchu   Ing. Pastva David 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• Základní škola (ZŠ Lesní)    Mgr. Dvo ák Ji í 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

 
13.6.2014 

• Obor informatiky a ízení proces    Ing. Vav ina Zbyn k 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• Obor právní a ve ejných zakázek   Mgr. Audy Jan 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• p. Šolc Ji í  nám stek primátora pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

 
16.6.2014 

• Zoologická zahrada Liberec    MVDr. Nejedlo David 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• Projekt ídící kontrola     Ing. Pozner 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• p. Svoboda Kamil  nám stek primátora pro školství, kulturu a sociální oblast 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

 
17.6.2014 



 

 

• Odd lení školství a kultury     Mgr. Hortvík Jan 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• Základní škola (ZŠ Dobiášova)   Mgr. Svatoš Ivo 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

 
23.6.2014 

• Obor správy ve ejného majetku   Bc. Novotný David 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• Divadlo Františka Xavera Šaldy   Ing. Levko Jarmila, MgA 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• DPMLJ, a.s.  dopr. podnik    Bc. Luboš Wejnar, p. Majovský 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

 
24.6.2014 

• M stská policie     Mgr. Ladislav Kraj ík 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• Obor pé e o ob any     Mgr. Král Roman 
o K návrhu nejsou p ipomínky 

• TSML, a.s. (technické služby m sta Liberec) p. Šeliga, p. Ond ej Fri  
o K návrhu nejsou p ipomínky 

2.4.2 Záv re né shrnutí II. kola analytických pohovor  

U takto rozsáhlých projekt , jakým je korporátní systém ízení bývá nejv tší slabinou jeho 
následná implementace. 
Proto byly vybrány základní procesy, postupy a ur eny organizace, kde v rámci projektu bude 
realizováno pilotní ešení. 

2.4.2.1 Vybrané procesy, postupy pro realizaci 
 
Do praktické implementace byly vybrány a odsouhlaseny následující pilotní procesy resp. postupy: 

• Úkoly 
• Nakupování 
• Kompeten ní model editel  
• Zásobník projektových nám t  

 
Na základ  zkušeností s provozem bude možné vyhodnotit p ínosy a bude jednodušší pokra ovat 
dále v navrženém ešení, protože: 

• bude existovat shoda zú astn ných stran (SML a ZZO) 

• bude provedena organiza ní zm na – transformace stávajícího útvaru (dopln ní 
kompetencí) 

• bude možné identifikovat p ínosy ešení, snížení administrativní zát že, zvýšení 
informovanosti a v neposlední ad  i p ístup obou stran ke komunikaci – ta je 
dokladovatelná, vyhodnotitelná a podle našich zkušeností z jiných projekt  tak tento 
fakt zvyšuje „motivaci“ ke v asnému pln ní uložených úkol  

2.4.2.2 Rozsah implementace vybraných proces  
Pilotní ešení vybraných proces , postup  bude implementováno u následujících organizací: 

• LIS 
• ZOO 
• ZŠ Lesní 



 

 

 

3 Další postup – III. kolo analytických pohovor  

3.1.1 Obsah III. kola analytických pohovor  

Vzhledem k tomu, že ov ení návrhu ešení již prob hlo ve II. kole pohovor , nebude nutné další 
kolo pohovor  na téma ov ení návrhu ešení. 
Na rozdíl od cílového konceptu tedy bude možné III. kolo pohovor  využít k detailní analýze 
základních proces , postup : 

Požadovaná sou innost zadavatele (III. kolo analytických pohovor ): 



 

 

 



 

 

 

3.1.2 Struktura dokument  expertní analýzy 

 
 

 
 
Obrázek 5 Struktura dokument  Expertní analýzy 
 
 
 



 

 

3.1.2.1 Dokument „Formulace systému ízení organizací m sta“ 

• Audit sou asného stavu ízení skupiny SML  

• Návrhy úprav navržené strategické vize v ízení organizací 

• Návrh úprav navržených globálních strategických cíl  pro ízení organizací 

• Návrh princip  systému ízení organizací a klí ových oblastí ízení 

• Návrh rozvojových aktivit 

• Návrh pravidel vztahu z izovatel – organizace 

• Návrh základních nástroj  ízení organizací a služeb a odborný odhad jejich ekonomických 
p ínos  

• Návrh struktury a designu komunika ního a metodického portálu pro Korporátní ízení 

• Návrh využití existujících SW nástroj  informa ního systému SML 

• Návrh postupu implementace pilotního ešení 

o Rozsah 

o Harmonogram 

o Školen 

o Pilotní provoz 

3.1.2.2 Dokument „Formulace druh  zajiš ovaných ve ejných a podp rných 
služeb a návrh princip  systému hodnocení jejich kvality“ 

• Katalog zajiš ovaných ve ejných služeb 
• Katalog pot ebných podp rných služeb 
• Návrh princip  ízení ve ejných služeb 
• Návrh princip  systému hodnocení kvality podp rných a ve ejných služeb 
• Posouzení návrh  z pohledu udržitelného rozvoje a životního prost edí 
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1 Cíl dokumentu 
Cílem dokumentu je popis tvorby a údržby katalogu služeb Korporátního systému ízení 
(dále KS  SML). Odpov dnost za definici, tvorbu, aktualizaci karet služeb a sledování 
indikátor  m ení kvality nese nov  vzniklý útvar Odd lení ízení proces  SML. 
 

 
Obrázek 1 Organiza ní zajištení KS  SML 
 

2 Katalog služeb 
V následujících analytických dokumentech: 

• Strategie pro z izované a zakládané organizace Statutárního m sta Liberec ( íjen 
2012) 

• Katalog ve ejných a podp rných služeb a jeho správa (zá í 2012) 

• PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA Systému ízení p ísp vkových organizací z ízených 
statutárním m stem Liberec (kv ten 2013) 

byly definovány dva druhy služeb – Ve ejná služba a Dopl ková služba. 
 



 

 

Ve ejná služba (Hlavní innost): jedná se o soubor inností sm ujících k uspokojení 
ve ejné pot eby v rámci vybraných kategorií ve ejné služby ze strany SML, které zajiš uje 
prost ednictvím z izovaných a zakládaných organizací.  
 
Oproti výše zmín ným dokument m navrhujeme zjednodušení karty ve ejné služby – 
d vodem je: 

• zam ení na klí ové parametry služby 

• v tší p ehlednost 

• zjednodušení vypl ování i udržování 
 
Tabulka 1 Vzorová karta ve ejné služby 
Název  
Zákazník ve ejné služby  
Garant ve ejné služby  
Poskytovatel ve ejné služby  
Zp sob financování  
Zp sob zajišt ní  
Alternativní zp sob zajišt ní  
M ení kvality – návrh indikátor   
 
Dopl ková služba: jedná se o innosti, které mohou být p ísp vkovou organizací 
realizovány na základ  pov ení v rámci z izovací listiny nad rámec hlavní innosti. Tyto 
innosti jsou realizovány pouze nástavbov  a využívají do asn  volných kapacit 

organizace. 
 
Navrhujeme zjednodušení karty ve ejné služby – d vodem je v tší p ehlednost a 
zjednodušení vypl ování. 
 
 
Tabulka 2 Vzrová karta dopl kové služby 
Název  
Zákazník dopl kové služby  
Garant dopl kové služby  
Poskytovatel dopl kové služby  
Zp sob financování  
Zp sob zajišt ní  
Zdroje pot ebné pro zajišt ní služby  
M ení kvality – návrh indikátor   

2.1 Katalog Ve ejných služeb 
V rámci p edcházejících analýz byly již definovány karty ve ejných služeb, pro rámec KS  
SML navrhujeme udržovat následující katalog ve ejných služeb:i korporátního systému 
ízení dále udržovány.  

 
íslo Název 

01 p edškolní vzd lávání 
02 Základní školství 



 

 

03 Volno asová za ízení 
04  Speciální školství 
05  Stravovací za ízení 
06 Ostatní školská za ízení 
07 Živá kultura 
08 Terénní sociální pé e 
09  Pobytová sociální za ízení 
10 Sportovní a rekrea ní za ízení 
11  Správa a údržba komunikací 
12 Komunitní služby 
13 Správa les  
14 Informa ní služby 
15 Provozování naviga ního a orienta ního systému 
16 Ve ejná doprava 
17 Správa a údržba ve ejné zelen  
18 Správa h bitov  
19 Svoz odpadk  
20 Ve ejné osv tlení 
 

2.1.1 P íklady vypln ní karet ve ejných služeb 

Pro p íklad vypln ní karty ve ejné služby jsme zvolili dv  oblasti, kde probíhala naše 
analytická innost. Jedna vzorová karta je zvolena pro služby, kde poskytovatelem ve ejné 
služby je organizace školského typu, druhá vzorová karta je vypln na pro poskytovatele 
služby neškolského typu.  

2.1.1.1 Karta ve ejné služby - ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ 

Název ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ 
Zákazník ve ejné služby • Žáci ve v ku 6 až 15 let a jejich 

rodi e 
Garant ve ejné služby • Nám stek primátorky pro školství, 

kulturu a sociální oblast  
• Odbor pé e o ob any 
• Odd lení školství a kultury 

Poskytovatel ve ejné služby • Základní školy z ízené SML - školské 
p ísp vkové organizace 

• Odpov dný pracovník - editel ZŠ 
Zp sob financování • Investi ní a provozní náklady – 

rozpo et SML 
• Neinvesti ní dotace MŠMT (Mzdy 

pedagog , pom cky) 
• Vlastní dopl ková innost - Výnosy 

z vlastní innosti 
• Fondy p ísp vkové organizace 
• Ostatní zdroje – Granty, Dotace 

Zp sob zajišt ní • denní forma vzd lávání 
• individuální vzd lávací plán 

Alternativní zp sob zajišt ní • Soukromý sektor 



 

 

M ení kvality – návrh indikátor  • Studium absolvent  ZŠ na st ední 
škole 

• 
• 
• 

• Uplatn ní na trhu práce 
• 

• 

• Analýza náklad  
• 

• 
• 

• Výsledky zpráv školské inspekce 

2.1.1.2 Karta ve ejné služby - ŽIVÁ KULTURA - DIVADLO 
Název ŽIVÁ KULTURA - DIVADLO 
Zákazník ve ejné služby • Obyvatel Statutárního m sta Liberec 

• Ve ejnost obecn  
Garant ve ejné služby • Nám stek primátorky pro školství, 

kulturu a sociální oblast 
• Odbor pé e o ob any 

Poskytovatel ve ejné služby • Divadlo Františka Xavera Šaldy 
Zp sob financování • Rozpo et SML 

o P ísp vek na provoz 
o Investi ní dotace 

• Státní rozpo et 
o investi ní finan ní zdroje 

• Výnosy z vlastní innosti  
• Dopl ková innost  
• Fondy p ísp vkové organizace 
• Ostatní zdroje 

o Granty 
o Dotace 

Zp sob zajišt ní • jevištní formy 
• inohra 
• hudební divadlo 
• opera 
• opereta 
• muzikál 
• zp vohra 
• pohybové 
• balet 



 

 

• pantomima 
• tanec 
• loutkové divadlo (p ípadn  stínové 

divadlo nebo erné divadlo) 
• nejevištní audiovizuální formy 
• rozhlasová hra a televizní hra 
• film a video 

Alternativní zp sob zajišt ní • Soukromý sektor 
• Jiný z izovatel 

M ení kvality – návrh indikátor  • po et návšt vník  za rok/m síc 
(absolutní po et) – podle po tu 
prodaných lístk  

• po et návšt vník  na jedno 
p edstavení – podle po tu prodaných 
lístk  

• spokojenost s kvalitou p edstavení – 
dotazníkové šet ení 

2.2 Dopl kové služby 
V rámci p edcházejících analýz byly již definovány karty dopl kových služeb, které budou 
v rámci korporátního systému ízení dále udržovány. 

íslo Název 
01 hostinská innost 
02 mimoškolní výchova a vzd lávání a po ádání kurz , školení v etn  lektorské innosti 
03 návrhá ská, designerská a aranžérská innost 
04 poradenská innost 
05 provád ní odborných kurz  školení a jiných vzd lávacích akcí v etn  lektorské innosti 
06 prodej propaga ních a vlastních tiskovin 
07 prodej výrobk  vytvo ených školou 
08 pronájem a p j ování v cí movitých 
09 pronájem bytových a nebytových prostor 
10 provozování kulturních a kulturn  vzd lávacích a zábavních akcí 
11 provozování t lovýchovných a sportovních za ízení 
12 reklamní innost a marketing 
13 emeslná innost - išt ní a praní textilu a od v  
14 silni ní motorová nákladní doprava 
15 truhlá ství 
16 ubytovací služby 
17 výroba divadelních od v  a od vních dopl k  
18 výroba, obchod, služby - zprost edkování obchodu a služeb 
19 výu ování cizích jazyk  
20 zájmové útvary 
21 záme nictví 
22 poskytování služeb v lesním hospodá ství myslivost i arboristice 
23 správa a údržba nemovitostí 

2.2.1 P íklady vypln ní karet dopl kových služeb 

Pro p íklad vypln ní karty dopl kové služby jsme zvolili dv  oblasti, kde probíhala naše 
analytická innost. Jedna vzorová karta je zvolena pro služby, kde poskytovatelem ve ejné 



 

 

služby je organizace školského typu, druhá vzorová karta je vypln na pro poskytovatele 
služby správy majetku. 

2.2.1.1 Karta dopl kové služby - Pronájem bytových a nebytových prostor 
Název PRONÁJEM BYTOVÝCH A 

NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Zákazník dopl kové služby ob ané, podnikatelé, firmy 
Garant dopl kové služby vedení Pod ízené organizace (PO) 
Poskytovatel dopl kové služby pod ízené organizace (PO) 

• ZŠ, MŠ 
• Centrum zdravotní a sociální pé e 

Liberec 
• D tské centrum SLUNÍ KO 
• Naivní divadlo Liberec 
• Divadlo Františka Xavera Šaldy 
• Zoologická zahrada Liberec 
• Botanická zahrada Liberec 
• M stské lesy Liberec (jako hlavní 

innost) 
Zp sob financování • rozpo et PO 
Zp sob zajišt ní • obchodní innost PO 

• smlouvy o pronájmu 
Zdroje pot ebné pro zajišt ní služby • bytové a nebytové prostory 

• ICT a speciální SW 
• internet 
• kancelá ské pom cky 
• údržbá ské a úklidové pom cky 
• vybavení pronajímaných prostor 
• zabezpe ení a bezpe nostní 

systémy 
M ení kvality – návrh indikátor  • plocha pronajatých bytových a 

nebytových prostor 
• náklady na dopl kovou innost 
• p íjmy inkasované z pronájmu 
• stabilita zákazník , spokojenost 

zákazníka 
• po et reklamací 
• výše pohledávek 
• po et stížností 
• komplexnost služeb 
• po et soudních spor  

2.2.1.2 Karta dopl kové služby - správa a údržba nemovitostí 
Název VÝROBA DIVADELNÍCH OD V  A 

OD VNÍCH DOPL K  
Zákazník ve ejné služby ob ané, podnikatelé, firmy 
Garant ve ejné služby Vedení PO 



 

 

Poskytovatel ve ejné služby Divadlo Františka Xavera Šaldy 
Zp sob financování Rozpo et PO 
Zp sob zajišt ní • obchodní innost PO 
Zdroje pot ebné pro zajišt ní služby • látky, tkaniny, textilie, kožešiny a 

další materiály 
• šicí stroje a za ízení, 
• obnitkovávací, knoflíkovací a falší 

stroje, 
• žehli ky, 
• n žky, 
• šablony, 
• ostatní drobné pom cky 

M ení kvality – návrh indikátor  • náklady na dopl kovou innost 
• p íjmy inkasované z dopl kové 

innosti 
• stabilita zákazník , spokojenost 

zákazníka 
• po et reklamací 
• výše pohledávek 
• po et stížností 
• komplexnost služeb 

 

2.3 Podp rné služby 
V rámci implementace princip  KS  SML je zaveden další typ služby, a to Podp rná 
služba. Smyslem podp rné služby je zajišt ní sdílených služeb uvnit  skupiny SML, které 
mohou být v rámci skupiny SML sdíleny a centralizovány.  
 
Podp rné služby jsou ur eny k zajišt ní optimálního fungování spolupráce subjekt  ve 
skupin  SML p i poskytování ve ejných služeb.  
 
Logika propojení ve ejné, dopl kové a podp rné služby je znázorn na na následujícím 
schématu: 
 



 

 

 
 
 
 
Tabulka 3 Vzorová karta podp rné služby 
Název  
Zákazník podp rné služby  
Garant podp rné služby  
Poskytovatel podp rné služby  
Zp sob financování  
Zp sob zajišt ní  
Alternativní zp sob zajišt ní  
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby  
Odhadovaná asová náro nost  
 
Ve vazb  na metodiku BSC se podp rné služby promítají do jednotlivých perspektiv 
následovn :  

• Zákaznická perspektiva – definice cíl , aktualizace cíl , vznik a údržba ve ejných 
a dopl kových služeb, které cíle napl ují 

• Lidské zdroje - cíle, jejich hodnocení - Podpora hodnocení editel  ZZO,  

• Ekonomika - Podpora ekonomického ízení ZZO 

• Procesní ízení - Podpora procesního ízení 

a dále podp rné služby, které zajistí provoz komunika ního portálu. 
 

Obrázek 2 Vztah ve ejných a a podp rných služeb v KS  SML 



 

 

2.4 Katalog podp rných služeb 

2.4.1 Podp rné služby ešené v rámci pilotního ešení 

íslo Název 
01 Podpora definice a údržby cíl  ZZO 
02 Podpora hodnocení editel  ZZO 
03 Podpora procesního ízení  
04 Podpora ekonomického ízení ZZO 
05 Zajišt ní provozu komunika ního portálu 
06 Zajišt ní ešení nastalých incident  
07 Zajišt ní zprovozn ní nových verzí software 

 
Karty t chto podp rných služeb jsou dále detailn ji popsány a vypln ny v kap. 2.4.3 a 
2.4.4 
 

2.4.2 Další podp rné služby 

V rámci dalšího rozvoje doporu ujeme do katalogu podp rných služeb za adit následující 
navrhované služby: V tomto p ípad  jde o služby, které lze centráln  poskytovat. Zahrnují 
jak možné sdílené kapacity, tak i konkrétní procesy, postupy, které mohou být podpo eny 
dodaným komunika ním portálem. 
 

o Dota ní management 
o Know How o existujících dotacích 
o Zásobník projekt , zám r  – hledání financování, kofinancování 
o Podpora zpracování žádostí – v tšího rozsahu 

o Projektový management 
o Schvalování zám r , evidence  
o Podpora ízení projekt  – metodická, ízení kvality projekt , ízení projekt  
o Sledování doby udržitelnosti 

o Materiály do orgán  m sta 
o P íprava materiál  
o Evidence, dostupnost podklad , p íloh 
o Pr b h odsouhlasování, vyjad ování k materiál m 
o Plán jednání orgán , za azení materiál  
o Záv ry z jednání – usnesení, úkoly… 

o Vzd lávání ú edník  
o Plány vzd lávání 
o Zajišt ní – optimalizace – využít i jiných org. složek 
o Hlídání termín  
o Hodnocení ú edník  

o Ve ejné zakázky 
o Procesní postupy 
o Smlouvy 
o Šablony 
o Stav 
o Zve ej ování 



 

 

2.4.3 P íklady vypln ných karet podp rných služeb 

Metoda BSC vychází z cíl  ZZO a na podporu dosažení cíl  v perspektivách BSC 
(ekonomika, procesy, lidské zdroje). Navržené služby jsou tedy strukturovány podle t chto 
perspektiv. 
Výsledkem ízení t chto perspektiv je spokojenost zákazníka – v tomto p ípad  ve ejnosti. 

2.4.3.1 Podpora definice a údržby cíl  ZZO 

• Podpora rozpracování cíl  SML do cíl  ZZO 
• Promítnutí zm n strategie SML a do definice ve ejných a podp rných služeb 
• Promítnutí organiza ních zm n do ve ejných a podp rných služeb 
• Transformace ve ejných a podp rných služeb do prost edí ATTIS 
• Údržba karet ve ejných a podp rných služeb 
• Zpracování podklad  pro rozhodnutí orgán  SML 
• Podpora nastavení indikátor  výkonnosti a efektivity poskytovaných služeb 

 
Karta podp rné služby 
Název Podpora definice a údržby cíl  ZZO 
Zákazník ve ejné služby Vedení SML, ZZO 
Garant ve ejné služby Tajemník 
Poskytovatel ve ejné služby Odd lení ízení proces  SML 
Zp sob financování Rozpo et nového odd lení 
Zp sob zajišt ní Vlastní innost 
Alternativní zp sob zajišt ní Organizace výb ru externího dodavatele 
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby SW - Komunika ní portál 

SW ATTIS 
Odhadovaná asová náro nost 0,5 úvazku 

2.4.3.2 Podpora hodnocení ZZO, editel  (lidské zdroje) 

• Podpora ZZO p i rozpracování BSC uvnit  ZZO 
• Dopad zm n, aktualizací strategie m sta 
• Promítnutí organiza ních zm n do oblasti ízení ZZO 
• Transformace cíl  do prost edí ATTIS 
• Výstupy pro vedení – sb r dat, podklady pro hodnocení dosažení definovaných cíl  

 
Karta podp rné služby 
Název Podpora hodnocení ZZO, editel  
Zákazník ve ejné služby Vedení SML, ZZO 
Garant ve ejné služby Tajemník 
Poskytovatel ve ejné služby Odd lení ízení proces  SML 
Zp sob financování Rozpo et nového odd lení 
Zp sob zajišt ní 1. Vlastní innost 

2. Sestavení tým , vedení projektu, 
sestavení tým  

Alternativní zp sob zajišt ní Organizace výb ru externího dodavatele 
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby SW - Komunika ní portál 

SW ATTIS 
Odhadovaná asová náro nost 0,5 úvazku 



 

 

2.4.3.3 Podpora procesního ízení (Procesy) 

• Procesní analýzy na rozhraní SML / ZZO proces  
• Organizace projekt  procesních analýz vybraných proces  – výstup ATTIS 

(dodavatelsky, vlastními silami) 
• Zajišt ní transformace proces  do prost edí Komunika ního portálu – 

(dodavatelsky, vlastními silami) 
• Zajišt ní role vlastníka proces  – sledování, rozvoj, zm ny proces  – jejich zm na 

v ATTIS a následn  v KP 
• Implementace proces  do prost edí SML a ZZO (školení, zprovozn ní) 
• Definice výkonových m ítek na procesy a zpracování podklad  pro jejich 

hodnocení 
Karta podp rné služby 
Název Podpora procesního ízení 
Zákazník ve ejné služby Vedení SML, ZZO 
Garant ve ejné služby Tajemník 
Poskytovatel ve ejné služby Odd lení ízení proces  SML 
Zp sob financování Rozpo et nového odd lení 
Zp sob zajišt ní 1. Vlastní innost 

2. Sestavení tým , vedení projektu, 
sestavení tým  

Alternativní zp sob zajišt ní Organizace výb ru externího dodavatele 
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby SW - Komunika ní portál 

SW ATTIS 
eLearning 

Odhadovaná asová náro nost 1,5 úvazku 

2.4.3.4 Podpora ekonomického ízení ZZO (Ekonomika) 

• Definice pot eb SML pro sledování (dodavatelsky, vlastními silami) 
• Nastavení struktury p edávaných dat 
• Zprovozn ní „datových pump“ z aplikací SML, ZZO, SW ATTIS, SW Komunika ní 

portál (dodavatelsky, vlastními silami) 
• Nastavení pohled  nad daty – MIS – pro management (dodavatelsky, vlastními 

silami) 
Karta podp rné služby 
Název Podpora ekonomického ízení ZZO 
Zákazník ve ejné služby Vedení SML, ZZO 
Garant ve ejné služby Tajemník 
Poskytovatel ve ejné služby Odd lení ízení proces  SML 
Zp sob financování Rozpo et nového odd lení 
Zp sob zajišt ní 1. Vlastní innost 

2. Sestavení tým , vedení projektu, 
sestavení tým  

Alternativní zp sob zajišt ní Organizace výb ru externího dodavatele 
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby SW - Komunika ní portál 

SW ATTIS 
MIS 
Aplikace na SML, ZZO 

Odhadovaná asová náro nost 0,5 úvazku 



 

 

2.4.4 Služby spojené s provozem dodaného komunika ního portálu 

2.4.4.1 Zajišt ní provozu komunika ního portálu 
Jde p edevším o: 

• Zajišt ní dostupnosti SW ešení – serverová ást, internet v rámci SML 
• Zálohování dat 
• Obnova dat po výpadku 

Karta podp rné služby 
Název Zajišt ní provozu komunika ního portálu 
Zákazník podp rné služby Odd lení ízení proces  SML, uživatelé 

systému 
Garant podp rné služby Odbor informatiky a ízení proces  
Poskytovatel podp rné služby Odd lení informatiky 
Zp sob financování Rozpo et nového odd lení 
Zp sob zajišt ní Vlastní innost 
Alternativní zp sob zajišt ní Externí dodavatel, LIS 
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby SW - Komunika ní portál 

HelpDesk 
Odhadovaná asová náro nost 0,1 úvazku 
Zp sob m ení a vyhodnocování SLA parametry 

2.4.4.2 Zajišt ní ešení nastalých incident  
Jde p edevším o: 

• ešení nahlášených incident  ze systému HelpDesk 
Karta podp rné služby 
Název Zajišt ní ešení nastalých incident  
Zákazník podp rné služby Odd lení ízení proces  SML, uživatelé 

systému 
Garant podp rné služby Odbor informatiky a ízení proces  
Poskytovatel podp rné služby Odd lení informatiky 
Zp sob financování Rozpo et nového odd lení 
Zp sob zajišt ní Vlastní innost 
Alternativní zp sob zajišt ní Externí dodavatel, LIS 
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby SW - Komunika ní portál 

HelpDesk 
Odhadovaná asová náro nost 0,1 úvazku 
Zp sob m ení a vyhodnocování SLA parametry 

2.4.4.3 Zajišt ní zprovozn ní nových verzí SW 
Jde p edevším o: 

• Zajišt ní instalace nových verzí SW 
• Zajišt ní testování nových verzí SW 
• Zajišt ní instalace nových verzí SW do provozního prost edí 

Karta podp rné služby 
Název Zajišt ní zprovozn ní nových verzí SW 
Zákazník podp rné služby Odd lení ízení proces  SML, uživatelé 

systému 



 

 

Garant podp rné služby Odbor informatiky a ízení proces  
Poskytovatel podp rné služby Odd lení informatiky 
Zp sob financování Rozpo et nového odd lení 
Zp sob zajišt ní Vlastní innost 
Alternativní zp sob zajišt ní Externí dodavatel, LIS 
Nástroje pot ebné pro zajišt ní služby SW - Komunika ní portál 

ATTIS 
Odhadovaná asová náro nost 0,1 úvazku 
Zp sob m ení a vyhodnocování SLA parametry 

 



 

 

 

3 Návrh princip  ízení služeb 
• Jedním z klí ových princip  ízení služeb je definice rolí – tedy toho, kdo vykonává 

a odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb. Role jsou obvykle „odd leny“ od 
organiza ní struktury, tak, kde je to užite né. P edchází se tedy citlivosti systému 
na organiza ní a personální zm ny 

• Každá role vykonává sadu inností a nese za n  odpov dnost. 
• Pokud máme definované role a jejich innosti je možné definovat sled inností – 

workflow, které v našem p ípad  m že být „vynucováno“ dodaným SW – 
komunika ním portálem. 

• D ležitou složkou ízení je i zp tná vazba – tedy definice m ítek kvality, sledování 
jejich pln ní, následné vyhodnocování a ešení zjišt ných nedostatk  

3.1 Definice rolí a odpov dností 
Správce strategie 
• Nám stek primátorky pro územní plánování, rozvoj m sta a dotace 
• Odbor strategického rozvoje a dotací 
• Úkoly, innosti: 

o zadání vize, mise, její pr b žné udržování 
o promítnutí strategie do jednotlivých ve ejných služeb 
o strategie 

 
Z izovatelské odbory 
• odpov dnost za aktuálnost služeb ve vazb  na strategii 
• koordinace innosti jednotlivých ZZO 
• zpracování podklad  pro ízení koncepce ZZO 
• zpracování podklad , podp rných analýz pro vedení SML 
• odpov dnost za aktuálnost dokument  (z izovací listiny, ídící právní akty, rozpo et 

atp. ) 
 

Odd lení ízení proces  SML 
• dohlíží nad napl ováním jednotlivých cíl  ZZO 
• zajiš uje p edevším: 

o kontrolu pln ní indikátor , 
o kontrolu pln ní rozpo tu, 
o kontrola pln ní proces . 

 
Z izované organizace (ZZO) 
• odpov dnost za napl ování strategie z izovatele v oblasti na n j p enesených 

kompetencí.  
• Zajiš uje ve v ci Katalogu služeb: 

o podklady pro ízení aktuálnosti katalogu, 
o zasílání požadavk  na aktualizaci katalogu 



 

 

3.2 Navržený postup ízení služeb 
V tomto odstavci je ešen základní navržený postup, kterým se budou ídit služby. 
Výchozím stavem je definovaná, aktualizovaná strategie m sta. Strategii jednotlivých ZZO 
musí na tuto strategii navazovat. V analýze byl definován problém, že práv  definice cíl  
ZZO není v rámci SML ešena. Tudíž není ani definovaná odpov dnost jednotlivých 
ú astník  tohoto procesu. Jedním z ú astník  tohoto procesu je i nov  z ízený 
organiza ní útvar - Odd lení ízení proces  SML. Jeho klí ovou rolí bude sledovat pr b h 
rozpracování strategie na jednotlivé ZZO, definice služeb pomocí karet služeb. Úkoly, 
které budou definovány a budou sm ovat k napln ní definovaných cíl , pom že uložit 
v SW ATTIS. Následn  bude dohlížet na to, aby probíhalo pravidelné hodnocení úrovn  
služeb podle navržených m ítek kvality. 

3.2.1 Definice strategie m sta 

• Správce strategie vytvo í, aktualizuje strategie m sta na základn  zadání vedení SML, 
RM, ZM 

• Strategie je odsouhlasena ZM 
• Tato strategie je rozpracována do díl ích strategií – až do ak ního plánu 
 

 

3.2.1 Rozpracování strategie m sta na jednotlivé ZZO 

• Z izovatelské odbory provedou rozpracování strategických cíl  SML na jednotlivé 
ZZO 

• Výsledkem je definice / údržba karet služeb – v etn  indikátor  pro m ení t chto 
služeb 

3.2.2 Zajišt ní aktuálnosti katalogu služeb 

• Odd lení ízení proces  SML zavádí, udržuje karty služeb 
• Zajištuje m ení indikátor , kontrolní innost 
• Zpracovává podklady pro hodnocení ZZO a editel  ZZO 

3.2.3 Zajišt ní výkonu služeb vzhledem k jejich p íjemci 

• Z izované organizace zajiš ují realizaci definovaných služeb 
• Dávají podn ty k úpravám, aktualizaci definovaných služeb – ve vazb  na 

legislativu, konkurenci v daném odv tví a na vlastní kontrolní innost 

3.2.4 Kontrola kvality 

• Odd lení ízení proces  SML bude plnit klí ovou roli p i sledování napln ní 
definovaných m ítek kvality a to jedna s pomocí SW komunika ní portál a jednak 

Strategický cíl   Specifický cíl   Opat ení   Aktivita   

V ize   Globální cíle   Strategické cíle   



 

 

s pomocí SW ATTIS. V7hledov  je možné využít MIS ke sb ru a vyhodnocování 
dat pro m ení a vyhodnocování kvality. 

• V následují kapitole jsou popsány principy ízení kvality 

3.3 Návrh princip  systému hodnocení kvality služeb 
Základním principem systému hodnocení kvality služeb je jejich neustálé zlepšování. 

 
 
V souladu s již d íve zpracovanými analýzami je nutné: 

• Nastavit standardy poskytovaných služeb pro jednotlivé ZZO nap í  celým spektrem 
ve ejných služeb. P i kontrolách svých ZZO dohlíží z izovatel na míru dosažení 
nastavených standard . 

• Zavést kvalitativní a výkonnostní kritéria, na jejichž základ  bude možné ZZO 
p id lovat provozní a investi ní p ísp vek. Kritéria je vhodné v pravidelných 
intervalech kontrolovat a p ehodnocovat jejich reálnost a d ležitost. 

• Vyhodnocovat ve ejné služby v závislosti na souladu s kritérii kvality. 

• Zakomponovat vyhodnocování ve ejných služeb dle standard  z izovatele do 
hodnocení editel  a rozhodovat o poskytnutí provozního a investi ního p ísp vku 
na základ  dodržování standard .  

• Zavést benchmarking na vybrané innosti ZZO, které jsou navzájem porovnatelné 
nap í  všemi ZZO. 



 

 

• Nastavit mechanismy pro zvýšení výkonnosti ZZO, které použije v p ípad  
nevýkonné ZZO. 

• Nastavit pravidelné zjiš ování spokojenosti ob an  s širším informa ním záb rem 
zahrnujícím p edevším kvalitu ve ejných služeb. 

 
Principy kvality v oblasti navržených služeb jsou dány navrženým zp sobem ešení 
korporátního ízení. 
I ízení vlastních služeb je navrženo jako proces. Je možné využít SW komunika ní portál 
- nasazení „Workflow“. 
Je nutné : 

• definovat vlastníky proces  

• definovat m itelné parametry proces  

• zajistit z pohledu vlastníka procesu cyklus „Neustálé zlepšování“ tedy m it, 
vyhodnocovat, navrhovat nápravná opat ení a implementovat je do provozu. Toto je 
neustále se opakující d j. 

3.3.1 Vlastník procesu, služby 

Vlastník proces  v systému korporátního ízení je navržen - Odd lení ízení proces  SML. 
S tím tedy je spojena i role kontroly a vyhodnocování fungování procesních postup . 
Jako zdroj informací pro toto vyhodnocování jsou data uložená v komunika ním portálu. 

3.3.2 M itelné parametry proces , služeb 

Abychom mohli hodnotit ZZO, které vykonávají ve ejnou nebo dopl kovou službu, musíme 
zajistit m ení kvalitativních ukazatel . Ty musíme nejd íve definovat, zajistit sb r dat. Pro 
m ítka kvality je d ležité sledovat jejich vývoj – a prost ednictví t chto dat ídit službu. 
Definovat cílový stav oproti stavu, který je v dob  hodnocení. To je další problém, na který 
jsme narazili p i analytických pracích – není definován objektivní stav ZZO v okamžiku 
hodnocení a rozdíl stavu od minulého hodnocení. 

3.3.2.1 Ve ejné služby 
Klí ovým parametrem hodnocení ve ejné služby je:  

• kvalita jejího „produktu“ u školství je to žák a jeho následné uplatn ní – pro 
hodnocení jsou pot ebná statistická data, jejich sb r a následné hodnocení 

• hodnocení spokojenosti „zákazník “ tedy ve ejnosti – obvykle dotazníkový sb r 
informací a jejich následné vyhodnocení 

• zp sob poskytování – odbornost – obvykle informa ním zdrojem jsou výstupy 
z kontrolní innosti p íslušných kontrolních orgán  – v p ípad  školství – školská 
inspekce atd. 

3.3.2.2 Dopl kové služby 
Klí ové parametry hodnocení dopl kové služby jsou: 

• náklady na dopl kovou innost – údaje z ekonomického systému, musí se zajistit 
jejich odlišení v ú etnictví 



 

 

• p íjmy inkasované z dopl kové innosti - údaje z ekonomického systému – další 
finan ní zdroj pro fungování ZZO, pokud náklady p evyšují p íjmy, je nutné 
manažerské ešení 

• stabilita zákazník , spokojenost zákazníka – obvykle se zajistí pomocí dotazník , 
ale dalšími zdroji, obvykle z informa ního systému, pokud je d sledn  evidujeme: 

o po et reklamací 
o výše pohledávek 
o po et stížností 

3.3.2.3 Podp rné služby 
Pro p íklad uvádíme n které možné m itelné veli iny u nov  zavedených podp rných 
služeb: 
 
Podpora definice a údržby cíl  ZZO 

• M ená veli ina procento uložených cíl  v prost edí ATTIS 
 
Podpora hodnocení ZZO, editel  

• M ená veli ina hodnocení fungování ZZO ve ejností – výstupy z hodnocení 
ve ejných a dopl kových služeb 

 
Podpora procesního ízení 

• M ená veli ina Procento zavedených procesních postup  a jejich vysp lost na 
rozhraní mezi SML a ZZO oproti zadání vedením SML – zde je možné s výhodou 
využít metodologie CMM - Capability Maturity Model (model vysp losti 
proces ) 

o stupe  – Základní úrove  - Je charakterizována jako výchozí. Typické je 
pro tyto organizace ešení problému p ístupem „ad-hoc“. Kvalita 
poskytovaných služeb a efektivita inností organizace je založena na 
individuálních výkonech jednotlivých pracovník . Nejsou popsány postupy 
ani slovn  – neexistuje vnit ní sm rnice. 

o stupe  – Rozvojová úrove  - Tato úrove  p edstavuje standardizaci 
(definici a formalizaci) proces  uvnit  organizace. P ípadné nesrovnalosti 
mezi innostmi jsou identifikovány a odstran ny v pr b hu definování 
proces , nikoli p i jejich uskute ování  - existuje vnit ní sm rnice 

o stupe  – Progresivní úrove  - Je možné provád t analýzu reálných dat 
popisujících pr b h proces  – proces je automatizován, o jeho pr b hu 
existuje záznam v IS 

o stupe  – Dobrá praxe - Jsou stanovena kritéria pro m ení kvality 
provád ných proces  a zp sob jejich m ení na základ  kterých je možné 
zdokonalovat procesy uvnit  organizace. Existují nástroje, pomocí nichž lze 
identifikovat slabé stránky v ízení proces . Je definován vlastník procesu a 
na úrovni pracovních tým  je provád na analýza odhalených chyb a ur ení 
jejich p í in a doporu ení jsou implementována do standardních proces  
organizace – existují podmínky pro neustále zlepšování proces   

 
Podpora ekonomického ízení ZZO 

• M ená veli ina Procento automatizace získávání dat od ZZO – po et 
nasazených datových pump – cílem je snížit administrativní náro nost získávání 
informací pro ízení ZZO 



 

 

 
Zajišt ní provozu komunika ního portálu 

• M ená veli ina dostupnost komunika ního portálu v procentech  
 
Zajišt ní ešení nastalých incident  

• M ená veli ina Dodržených stanovených dob vy ešení incidentu – nastavených 
v SLA 

 
¨ 
Zajišt ní zprovozn ní nových verzí SW 

• M ená veli ina procentuální nár st incident  vyvolaných nasazením nové 
verze SW 



 

 

 

4 Posouzení návrh  z pohledu udržitelného rozvoje a 
životního prost edí 

P edm tem této kapitoly je posoudit návrhy princip  ízení ve ejných služeb (viz kap. 3 
tohoto dokumentu) a princip  implementovaného systému hodnocení kvality ve ejných a 
podp rných služeb (viz. kap. 3. tohoto dokumentu) z hlediska jejich dopadu na udržitelný 
rozvoj a životní prost edí. 

4.1 Udržitelný rozvoj v kontextu projektu 
V úvodu kapitoly je vhodné vymezit si pojem udržitelný rozvoj a dále principy uplat ování 
udržitelného rozvoje a nástroje využívané k jeho zajiš ování v podmínkách eské 
republiky. 1 
Koncepce udržitelného rozvoje p edstavuje alternativní model vývoje spole nosti 
v kontextu stávajícího, p evážn  technického sm ru rozvoje. Koncepce se snaží poukázat 
na limity hospodá ského r stu z pohledu životního prost edí a jeho p irozených kapacit. 
Hlavním cílem je, aby hospodá ský a spole enský vývoj byl v souladu s kapacitami 
ekosystém , nedocházelo k p ed asnému vy erpání nebo znehodnocování p írodních 
zdroj  a životní prost edí sou asné doby bylo zachováno i pro další generace.  
V rámci eské republiky byla první Strategie udržitelného rozvoje schválena v roce 2004. 
V sou asné dob  je v platnosti Strategický rámec udržitelného rozvoje eské republiky 
(SRUR R) z roku 2010. 
Strategický rámec udržitelného rozvoje R definuje t i oblasti rozvoje spole nosti a to 
ekonomickou, sociální a environmetální a dále definuje p t prioritních os, na které jsou 
zam eny konkrétní up es ující priority: 

1 Spole nost, lov k a zdraví. 
2 Ekonomika a inovace. 
3 Rozvoj území. 
4 Krajina, ekosystémy a biodiverzita. 
5 Stabilní a bezpe ná spole nost. 

Na základ  návrh  princip  ízení ve ejných služeb a hodnocení jejich kvality 
vydefinovaných v kapitolách 3 a 4 tohoto dokumentu, lze konstatovat, že všechny uvedené 
principy podporují myšlenku uplat ování udržitelného rozvoje, protože se snaží o p ístup, 
který zajiš uje ochranu p írodních zdroj  eliminací papírové dokumentace (nap . 
elektronický komunika ní portál a obecn  elektronizace dat) a eliminace ekologických 
dopad  využívání dopravních prost edk  (nap . komunikace elektronickou cestou omezí 
nutnost osobní p epravy mezi jednotlivými subjekty, tj. omezuje negativní vliv emisí na 
ovzduší), tím podporují zejména prioritní osu (2) Ekonomika a inovace. 

4.2 Životní prost edí v kontextu tohoto projektu 
Stejn  tak p edložené návrhy princip  ízení a kontroly služeb odpovídají tematickým 
oblastem definovaným Státní politikou životního prost edí eské republiky. Státní politika 
životního prost edí R 2012 - 2020 je dokument vymezující plán realizace efektivní 
ochrany životního prost edí v eské republice na aktuální období. Cílem politiky je zajistit 
zdravé a kvalitní životní prost edí pro ob any R a p isp t k efektivnímu využívání 
veškerých zdroj  a minimalizovat negativní dopady lidské innosti na životní prost edí. 

                                            
1 Následující text je zpracován s využitím informací uvedených na www.mzp.cz 



 

 

Státní politika životního prost edí je zam ena na tyto tematické oblasti: 

1 Ochrana a udržitelné využívání zdroj  
2 Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší. 
3 Ochrana p írody a krajiny. 
4 Bezpe né prost edí. 

Navržené principy ízení a kontroly služeb podporují zejména oblast (1) Ochrana a 
udržitelné využívání zdroj . 
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1 Cíl a širší souvislosti dokumentu 

1.1 Cíl dokumentu 
Cílem dokumentu je zakotvení základních princip  Korporátního systém  ízení (dále KS  
SML). P i zpracování tohoto dokumentu jsme zohlednili následující podklady, poskytnuté 
Statutárním m stem Libercem (dále SML): 

• Aktualizace strategie rozvoje statutárního m sta Liberec 2014 – 2020 
• Sm rnice rady .  10RM - Projektové ízení 
• Sm rnice rady .   3RM - Zadávání ve ejných zakázek Statutárním m stem 

Liberec 
• Výstupy projektu „Integrovaný systém ízení Statutárního m sta Liberce a jeho 

z izovaných a zakládaných organizací“ - „Preauditní zpráva“ a „Nový systém ídící 
kontroly pro statutární m sto Liberec“ 

• Výstupy projektu „Zavedení procesního a projektového ízení na statutárním m st  
Liberec a jím z izovaných i zakládaných organizacích“ 

• Kritéria pro poskytování odm n editel m kulturních p ísp vkových organizací 
• Návrh Zákona o státní služb  

1.2 Vazba na strategii Statutárního m sta Liberec 
Statutární m sto Liberec má v sou asné dob  platnou Strategii rozvoje statutárního m sta 
Liberec 2007 – 2020, která byla schválena usnesením ZM . 201/07 ze dne 13.12.2007. 
O aktualizaci strategie rozvoje m sta rozhodlo Zastupitelstvo m sta 31.1.2013 usnesením 
ZM . 20/2013. Výsledkem je dokument „Aktualizace strategie rozvoje statutárního m sta 
Liberec 2014 – 2020“. 
 
Aktualizovaná strategie bude implementována prost ednictvím ak ního plánu pro 
st edn dobý horizont (max. 2 roky) schváleného na jeden nebo dva roky, ve kterém budou 
cíle a opat ení ze strategie promítnuty do podoby konkrétních projekt , ve kterých 
se budou odrážet definované priority. 
 

 

1.2.1  Návaznost na „Globální cíle“ 

Z definovaných globálních cíl : 
 

• Atraktivní m sto pro obyvatele i turisty s funk ním žijícím centrem nabízí 
rozmanité p írodní prost edí v bezprost edním okolí m sta i odpovídající podmínky 
pro sportování a další možnosti trávení volného asu.    

Strategický cíl   Specifický cíl   Opat ení   Aktivita   

V ize   Globální cíle   Strategické cíle   



 

 

• Vyvážený a udržitelný ekonomický rozvoj je založen na využití moderních 
technologií a spolupráci jednotlivých subjekt  s vysokými školami a výzkumnými 
centry. Kvalitní a vzd laná pracovní síla nachází nejen práci, ale i odpovídající 
kulturní a spole enské vyžití.  

• Vysoká kvalita života obyvatel m sta v mnoha oblastech zvyšuje atraktivitu 
bydlení v Liberci, jak pro stávající obyvatele m sta, tak pro nov  p íchozí. 

• Modern  spravované m sto spolupracující se sousedními obcemi a m sty, 
Libereckým krajem, Euroregionem Nisa stejn  tak s obyvateli m sta, 
podnikatelskou ve ejností, ob anským sektorem a dalšími. 

 
navazujeme hlavn  na cíl  - Modern  spravované m sto spolupracující se sousedními 
obcemi a m sty, Libereckým krajem, Euroregionem Nisa stejn  tak s obyvateli m sta, 
podnikatelskou ve ejností, ob anským sektorem a dalšími. 

1.2.2 Návaznost na „Strategické cíle“ 

Z definovaných Strategických cíl : 
 

A. Konkurenceschopná ekonomika a podnikání (podnikání, v da, výzkum, inovace, 
trh práce, cestovní ruch) 

B. Kvalita života (vzd lávání, zdraví, sociální služby, bydlení, bezpe nost, kultura, 
sport a volný as) 

C. Životní prost edí a ve ejná prostranství (m stská zele , p ím stská krajina, 
ochrana p írody a krajiny, vodní toky, odpady a odpadní vody, ovzduší, ve ejná 
prostranství, dostupnost volné krajiny)  

D. Udržitelná mobilita a technická infrastruktura (dopravní plánování, dopravní 
infrastruktura, doprava v klidu, bezpe nost dopravy, dopravní zna ení a ízení 
dopravního provozu, bezbariérovost dopravy, nemotorová doprava, udržitelné 
formy mobility, inženýrské sít , hospoda ení s energiemi) 

E. Ve ejná správa a ob anská spole nost, územní spolupráce (koncep ní ízení 
rozvoje, komunikace m sta, partnerství a spolupráce, ve ejné služby, krizové ízení, 
pracovníci ve ejné správy) 

 
Konkrétní napln ní metodik KS  SML navazuje hlavn  na cíl ve slupin  E - Ve ejná 
správa a ob anská spole nost, územní spolupráce (koncep ní ízení rozvoje, 
komunikace m sta, partnerství a spolupráce, ve ejné služby, krizové ízení, pracovníci 
ve ejné správy). 

1.2.3 Návaznost na „Specifické cíle“ 

1.2.3.1 Specifický cíl E1: Koncep ní ízení udržitelného rozvoje m sta za ú elem 
zvyšování kvality života jeho obyvatel a zvyšování kvality ve ejných služeb 

E 1.1.2   Zajiš ování souladu strategie rozvoje m sta a územního plánu 
s nad azenými strategickými dokumenty 

E 1.2.2   Propojení strategie a jejích priorit s rozpo tem a rozpo tovým výhledem 
reáln  podle výstup  analýzy pot eb a finan ního potenciálu m sta  

E 1.2.3   Aktualizace zásobníku projekt  – projekty, aktivity k realizaci strategie, 
z nichž se bude vybírat ak ní plán  



 

 

E 1.2.4   Tvorba ak ního plánu na 1 - 2 roky (schválené projekty v souladu se strategií 
rozvoje m sta, p eklopené po finan ní stránce do rozpo tového výhledu 
a rozpo tu konkrétního rozpo tového roku)  

E 1.2.6   Stanovení závazných pravidel pro implementaci a aktualizaci strategie 
rozvoje m sta  

E 1.2.7  Zajišt ní ekonomického fungování m stských spole ností, kvalitního 
personálního obsazení orgán  spole ností a zp tné vazby od zástupc  
m sta v orgánech spole ností  

E 1.2.8  Zlepšení spolupráce vedení m sta s editeli m stských organizací  
E 1.3   Vytvo ení sektorových strategií navazujících na nad azenou strategii rozvoje 

m sta  
E 1.4   Kontrola a monitoring implementace strategie rozvoje m sta a sektorových 

strategií  

1.2.3.2 Specifický cíl E 2: Posílení d v ryhodnosti ve ejného sektoru navenek, stále 
zlepšování úrovn  a kultury ve ejné správy  

E 2.1.3  Zve ej ování uzavíraných smluv  
E 2.1.4  Zajiš ování transparentního pr b hu ve ejných zakázek a kontrolu 

transparentnosti ze strany zastupitel  
E 2.1.5  Transparentnost p i rozd lování dotací z fond   
E 2.2.4  Vytvo ení platformy pravidelné komunikace s klí ovými aktéry rozvoje m sta  
E 2.2.5  Implementace komunika ní strategie SML  
E 2.2.6   Zlepšení komunikace mezi Radou a Zastupitelstvem m sta a jimi založenými 

poradními orgány, a širší zapojení innosti výbor  a komisí do aktivit m sta.  

1.2.3.3 Specifický cíl E 3: Zvyšování hodnoty ve ejné služby pro klienty 
E 3.1.2  Vytvo ení a aktualizace Katalogu ve ejných služeb (ve ejná správa, doprava, 

školství, kultura, zdravotnictví, sociální pé e aj.)  
E 3.1.4  Vytvo ení otev ené databáze projekt  a nám t  pro využití potenciálu 

stávající infrastruktury ve ejných služeb   
E 3.2.1  Ú elná a hospodárná správa majetku (v . zavedení systému centrálních 

nákup  pro m sto a jím ízené organizace), v etn  snahy o minimalizaci 
nemovitého majetku v zástav   

E 3.2.3  Zdokonalování interní sm rnice na VZ 
E 3.3.2  Zavedení MA 21 jako metody vedoucí k uplat ování princip  udržitelného 

 rozvoje. Je to nástroj ke zlepšování kvality ve ejné správy, strategického 
ízení, zapojování ve ejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpo it 

systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní i regionální úrovni. Jedná se 
o mezinárodní metodu využívanou v obcích a regionech po celém sv t . Smyslem 
MA21 je ve spolupráci s ve ejností a místními partnery dbát na kvalitu rozvoje 
daného místa a zlepšovat a zefektiv ovat služby, které ú ad svým ob an m 
poskytuje. MA21 je zam ená nejen dovnit  ú adu (kvalita strategického plánování 
a ízení, efektivní nakládaní s financemi), ale zejména navenek (systematické 
zapojování ve ejnosti, pr b žná komunikace, otev ené sdílení zkušeností atd.). 



 

 

 

2 Analýza sou asného stavu ízení skupiny SML 
Analýza sou asného stavu ízení skupiny SML byla postupn  zpracována v následujících 
krocích: 
 

1) Výstupní dokument „Rozbor doposud zpracovaných analýz“ 
Zde bylo provedeno vyhodnocení a extrakce doporu ení z následující 
podkladových dokument : 

• Strategie pro z izované a zakládané organizace Statutárního m sta Liberec - 
íjen 2012 

• Katalog ve ejných a podp rných služeb a jeho správa - zá í. 2012 

• PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA Systému ízení p ísp vkových organizací z ízených 
statutárním m stem Liberec - kv ten 2013 

 
2) Výstupní dokument „Srovnávací analýza“ 

V tomto dokumentu byla vyhodnocena výsledky analytických pohovor  ze zástupci 
SML i ZZO z pohledu následujících témat: 

• zjistit sou asný aktuální stav služeb a proces  na rozhraní SML a ZZO. 

• posoudit možnost využití stávajících aplikací pro podporu princip  korporátního 
ízení na rozhraní SML a ZZO. 

Dokument bezprost edn  navazuje na dokument „Rozbor doposud 
zpracovaných analýz“, který sloužil jako vstupní dokument pro analytické 
pohovory I. a II. kola analytických pohovor . Sou ástí dokumentu jsou také zápisy 
z analytických jednání v neredigované form  jako autentický podklad. 
 
Provedení srovnávací analýzy bylo realizováno ve dvou kolech pohovor  s cílem 
zjistit sou asný stav služeb, proces  na rozhraní SML a ZZO, vybraných aplikací 
v kontextu Cílového konceptu. 
 

Doporu ení vzešlá z analýz jsou zpracována v kapitole 6 tohoto dokumentu:  
 



 

 

3 Návrh úprav navržené strategické vize v ízení 
organizací 

 

3.1 Úpravy strategické vize v ízení organizací 
V dokumentu „Strategie pro z izované a zakládané organizace Statutárního m sta 
Liberec“, je formulována vize ve vztahu k ízení ZZO. Jejím smyslem je ur it zásadní 
rozvojovou orientaci m sta a jeho ízení ve vztahu k ZZO. Vize formuluje a popisuje stav, 
jehož by m lo být v budoucnosti dosaženo ve fungování a ízení ZZO.  
 
Formulace vize 
M sto Liberec má po zavedení optimaliza ních opat ení transparentn , p ehledn  a 
flexibiln  nastaven jednotný systém ízení jím z izovaných a zakládaných 
organizací, který je postaven na kvalitní komunikaci ve vztahu m sto – jím z izovaná 

i zakládaná organizace, dále na provázanosti poskytovaných a poptávaných služeb 
ZZO ve vztahu k úsporám a zejména na stabilním jednoduchém systému 
nastavených pravidel ízení. 
 
Po provedení rozbor doposud zpracovaných analytických dokument , prostudování 
podkladových materiál  (p edevším dokumentu „Aktualizace strategie rozvoje statutárního 
m sta Liberec 2014 – 2020“) a provedení 3 kol analytických pohovor  navrhujeme 
ponechat formulaci vize beze zm ny. Formulace vize je pln  v souladu s aktualizovanou 
strategií SML, p i emž pro oblast ízení ZZO je relevantní zejména v ásti E. Formulace 
vize také zcela zapadá do principu strategického ízení v logice vize globální strategie 

strategický cíl specifický cíl.  
 
Cílem zavedení princip  KS  SML je zavedení metod efektivního ízení, postup  pro 
trvalý rozvoj a kvalitu služeb a také zajišt ní efektivního výkonu vlastnických práv SML 
sm rem k ZZO. Pro dosažení výše uvedených parametr  je jako výchozí metodicky 
princip navržena metodika Balanced Scorecard. 
 
 

3.2 Metodika Balanced scorecard (BSC) 
Návrh na zavedení metodiky BSC reaguje na klí ové téma zpracování dlouhodobého 
rozvoje ZZO dle segment  a také na logiku strategického dokumentu „Aktualizace 
strategie rozvoje statutárního m sta Liberec 2014 – 2020“. Dekompozici strategického cíle 
nazna enou v tomto strategickém dokumentu dopl uje o další klí ové prvky, a to služby, 
procesy a metriky.   
 
Metoda Balanced Scorecard (BSC) je osv d enou metodou uplat ování princip  
strategického korporátního ízení. Tato metoda vyvažuje celý systém hodnocení 
výkonnosti tím, že vedle b žn  sledovaných ukazatel  (zejména finan ních) zd raz uje 
význam nefinan ních ukazatel , které sice nep ímo, ale p esto, mohou mít významný vliv 
na ekonomickou efektivnosti organizace. 
 



 

 

Základem metody je zajiš ování efektivního ízení organizace na bázi m itelných 
ukazatel , cíl  a zajišt ní trvalého rozvoje prost ednictvím inovací. Metoda BSC byla 
vytvo ena profesorem Kaplanem z Harvard Business School pro pot eby podnik , ale také 
m st, obcí i neziskového sektoru. A koli je tato metoda znám jší v komer ním prost edí, 
je pro svoji univerzálnost uplat ována i ve ve ejných institucích a organizacích 
samosprávy.  
 
Zvlášt  vhodné využití metody BSC je v situaci, kdy se nejedná o ízení jedné autonomní 
organizace, ale kdy je pot eba vytvo it funk ní systém ízení v prost edí více organizací. 
Typické znaky takovéhoto prost edí jsou: 
 

• Organizace sdílí a vytvá í spole nou globální strategii 

• Pro napl ování strategie vznikají pr b žné operativní taktické innosti (projekty, 
služby, úkoly) 

• Organizace sdílí typové procesy a metodiky 

• Organizace sdílí zdroje (finan ní, technické, infrastrukturní i lidské) 

• Organizace jsou spolu provázány majetkovou ú astí  

• Je zde uplatn n vztah z izovatele resp. vlastníka 

• Organizace jsou r zného typu právní formy (p ísp vkové, akciová spole nost, 
spole nost s ru ením omezením) 

• Organizace jsou r zného typu zam ení (školské, kulturní, sportovní, technické 
apod.) 

Prakticky všechny výše uvedené znaky napl uje i systém ízené v m stské skupin  
organizací SML.  
 
Metodika BSC není ve státní správ  a samospráv  novinkou, již v letech 2004 a 2005 
prob hlo pilotní zavád ní tohoto konceptu do ízení m sta Vsetína a dále probíhají  
školící aktivity a pilotní zavád ní BSC v dalších m stech i krajských ú adech. 
 



 

 

3.3 Vztah BSC vs. Inovace, ízení a korporátní ízení 
Peter Drucker, uznávaný autor knih o managementu uvádí dva obecné d vody problém  
nebo selhání, dle jeho definice „Každá existující organizace rychle zkrachuje, pokud 
neinovuje. Naopak každá nova organizace se rychle zhroutí, pokud ne ídí.“ To platí 
v ziskovém i v neziskovém sektoru, samoz ejm  v etn  statni správy, samosprávy i jejich 
organizaci.  
 
Dle Aplika ní p íru ky modelu CAF pro úst ední správní orgány je pojem ízení definován 
jako „Proces koordinace innosti skupiny zam stnanc , realizovaný jednotlivcem nebo 
skupinou lidi, za ú elem dosaženi výsledk , kterých nelze dosáhnout individuální prací. 
Jako specifická innost používá osobité innosti  rozhodování, plánovaní, organizování, 
ovliv ování, motivaci, kontrolu apod. a adu metod vyvinutých speciáln  pro ú ely ízeni. 
Jde o aktivity zam ené na klí ové záležitosti, podstatné skute nosti významným 
zp sobem ovliv ující vývoj ízené organizace do budoucnosti. 
 
Z výše uvedených definic je tedy jasné, že pro úsp šné ízení je nutné nalézt principy 
spojující inovace a ízení do funk ního celku propojeného na celkovou strategii organizace 
resp. organizací spojených ve skupin . Proto se také uvádí pojem korporátní ízení, 
tj. ízení, které p esahuje hranice jedné konkrétní organizace a vnáší jednotící principy 
do skupiny organizací. 
 
Z výše uvedených definic vyplývá, že metoda, která v sob  propojuje strategické 
plánování, orientaci na cíl, standardizaci princip  ízení, možnost rozvoje i ízení zdroj  
je vhodnou metodou pro uplatn ní princip  korporátního ízení. Proto je metoda BSC 
zvolena jako výchoz princip definice KS  SML. 

3.4 Metoda BSC v samospráv  
Dle definice Balanced Scorecard je metoda hodnoceni organizace z n kolika strategických 
hledisek pomoci ukazatel . Metoda zd raz uje význam vytvo ení rovnováhy mezi ty mi 
dimenzemi: krátkodobými a dlouhodobými cíli, stabilitou a zm nou, jako i mezi vnit ními 
procesy a vztahy s externími zainteresovanými stranami. 
 
Je ješt  vhodné si definovat co je produktem ízení ve smyslu organizace samosprávního 
celku. Produktem nebo také o ekávaným výstupem ízení je konkrétní ve ejná služba 
resp. sada služeb. Sou asn  je produktem ízení v širším slova smyslu také rozvoj daného 
celku, který je charakterizován jako tzv. udržitelný rozvoj, tj. je provád n tak, že není na 
úkor budoucích generací.   
 
Pro aplikaci metody BSC je nutnou podmínkou existence strategie a vize. Tato podmínka 
je v systému KS  SML spln na protože existují definované a schválené strategické cíle 
i vize. Úkolem BSC je tyto cíle zformulovat tak, aby se zajistilo jejich napln ní. Konkrétní 
rozpracování zformulovaných strategických cíl  v logice BSC je uveden v kapitole 3.6. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metoda BSC v sob  zahrnuje 4 základní rozm ry: 
 

1. Finan ní perspektivu – tj. jakým  zp sobem hospoda íme s ve ejnými prost edky 

2. Perspektivu proces  – ve kterých interních procesech musíme vynikat, abychom 
naplnili o ekávání ve ejnosti 

3. Perspektivu ve ejnosti – jak nás vidí ve ejnost 

4. Perspektivu zdroj  – jak se da í zvyšovat kvalitu zam stnanc ,  
 
Aplikovaný princip BSC je nazna en na následujícím schématu. 

 
 
Obrázek 1 Metoda BSC modifikovaná na podmínky samosprávy 
 

3.5 Aplikovaná BSC v korporátním ízení SML – ZZO  
Strategie každé ZZO (zejména p ísp vkové organizace) organizace má své regulátory 
které jsou dány vymezeními inností od z izovatelské organizace (SML) a rovn ž 
legislativními omezeními platnými pro konkrétní typy ZZO. Stupn  volnosti p i definování 
strategie jsou tedy u ZZO mnohem nižší než v p ípad  b žných, samostatných 
podnikatelských subjekt . V p ípad  p ísp vkových organizací je navíc významn  omezen 
po et zdroj , kterými m že organizace disponovat. Vhodné, tedy efektivní a ú elné 
využívání zdroj , a to nejen finan ních, je tedy p edpokladem úsp chu strategie 
organizace i celého jejího fungování zejména v oblasti ekonomických výsledk . Z podstaty 
ZZO  typu p ísp vkových organizací nestojí v pop edí v pop edí pouze finan ní 
perspektiva, ale p edevším perspektiva zákaznická. Úsp ch organizace by tedy nem l být 
m en pouze na základ  finan ních ukazatel  (pln ní rozpo tu) ale rovn ž na základ  
nefinan ních m ítek, které de facto celkový ekonomický výsledek ovliv ují. 
 



 

 

Díky nástroji BSC bude zajišt no efektivní stanovování strategie, globálních a taktických 
(konkrétních strategických cíl ) jejich p enos na jednotlivé ZZO v oblastech které jsou 
relevantní vzhledem k innosti ZZO.  
 
P íkladem m že být ZZO typu školských za ízení. Pro subjekty tohoto typu jsou relevantní 
cíle z oblasti pohledu ve ejnosti a zdroj  více než cíle z oblasti finan ní perspektivy. 
Ekonomický p ínos BSC bude mít, pokud nastavená strategie a cíle podpo í dobrý dojem, 
kterým školu vnímá ve ejnost, její „klienti“ tj. žáci a jejich zákonní zástupci. Ti v p ípad  
spokojenosti doporu í školu svým známým, tedy dalším klient m (ekonomický p ínos). 
D vodem pro dobrý pohled na školu m že nap íklad kvalita vyu ujících (perspektiva 
zdroj ) a sou asn  cíle sm rované na kvalitu zdroj  (kvalifikace a erudovanost 
pedagogických pracovník ) p ispívá také k vyšší kvalit  výuky a tím lepšímu hodnocení 
škol v rámci evalua ních cykl , což má op t ekonomický p ínos sm rem ke klient m a 
rovn ž k možnosti efektivního alokování zdroj . 
 
Schematicky m žeme p ínosy BSC (aplikace na podmínky ZZO typu školské za ízení) 
znázornit takto: 

 
Obrázek 2 P íklad ekonomických p ínos  aplikace BSC 

  

3.6 Návrh postupných krok  implementace metody BSC do 
prost edí KS  SML 

Pro zavedení metodiky BSC a její využití v prost edí KS  SML navrhujeme následující 
postupné kroky: 
 
Tabulka 1 Postupné kroky implementace metody BSC 
Krok Popis innosti Výstup 
Schválení využití 
metody BSC 

Ve volených orgánech SML je 
odsouhlaseno využití metody BSC jako 

Schválení 
volenými 



 

 

rozpracování a podpo ení principu 
KS  SML 

orgány 

Potvrzení strategických 
dokument   

Potvrzení dokumentu Aktualizace 
strategie rozvoje statutárního m sta 
Liberec 2014 – 2020  
 

Potvrzený 
dokument 

Sestavení strategické 
mapy  

Strategická mapa je p ehledovým 
nástrojem, který na jednom listu 
vizuáln  zobrazuje strategické cíle ve 
všech perspektivách BSC  

Strategická 
mapa 

Sestavení tabulky 
indikátoru a ur ení 
zp sobu m ení 

Pro schválené strategické cíle je 
zpracována tabulka indikátor  a jsou 
ur eny postupy, jak s indikátory 
pracovat 

Tabulka 
indikátor  

Schválení mapy a 
indikátor  

Ve volených orgánech SML je 
odsouhlasena strategická mapa a 
tabulka indikátor  

Schválení 
volenými 
orgány 

Dekompozice strategie 
na odbory a ZZO 

Cílem této dekompozice je promítnutí 
cíl  do pod ízených složek tak, aby 
každý zú astn ný v d l jak, a pro  
p ispívá v konkrétních krocích 
k napln ní strategie 

Díl í strategie 
pro MML a 
ZZO 

Ov ování Napl ování stanovených indikátor  je 
m eno a vyhodnocováno. 
Vyhodnocení je dokumentováno a  
jsou p ípadn  navržena opat ení na 
zlepšení  

Hodnotící 
dokumenty 
 
Dokumenty 
návrhu 
opat ení 

 

3.6.1 Strategická mapa  

V metod  BSC jsou používány techniky pro vizualizaci, které umož ují názorn ji aplikovat 
strategické myšlení. Nejnázorn jší je využití tzv. strategické mapy, kde se v návaznosti na 
globální strategický cíl provádí dekompozice díl ích krok , aktivit.  
 
Na následujícím schématu je formou strategické mapy rozpracován strategický cíl SML 
„Modern  spravované m sto“, kde jsou dále podrobn ji dekomponovány ásti, které mají 
p edevším vztah k rozhraní SML – ZZO  v logice korporátního ízení.  
 



 

 

 
 

3.7 P íklad sestavení tabulky metrik BSC dle strategie SML 
Cílem vzorové tabulky metrik BSC je promítnutí vybraných konkrétních strategických cíl  
z dokumentu „Aktualizace strategie rozvoje statutárního m sta Liberec 2014 – 2020“ pro 
demonstrování metodologie stanovení metrik. Následující tabulka demonstruje p íklad 
provázání konkrétních cíl  na metriky dle jednotlivých perspektiv metody BSC.  
 
Tabulka 2 P íklad sestavení tabulky metrik BSC 
Perspektiva  Metrika 
Ve ejnost

A1: Zlepšení spolupráce a komunikace 
mezi m stem, podnikatelským 
sektorem, vzd lávacími a v decko-
výzkumnými institucemi 

Po et spole ných aktivit s aktivní ú astí 
subjekt  SML ( íslo) 
Meziro ní porovnání po tu aktivit (v 
procentech) 

A6: Vytvo ení p íznivých podmínek pro 
turisty a návšt vníky m sta 

Meziro ní porovnání po tu návšetvník  (v 
procentech) 
Po et komplexních turistických produkt  ( íslo) 

B6: Zvýšení bezpe nosti obyvatel m sta 
a posílení prevence kriminality 

Pr zkum pocitu bezpe í obyvatel (v 
procentech) 
Po et kontrolních akcí ( íslo)  

C6: Budování a využívání ve ejných 
prostranství jako míst funk ních, živých, 
p íjemných a bezpe ných

Po et nových ve ejných prostranství ( íslo) 
Pr zkum hodnocení ve ejných prostranství (v 
procentech)

D2: Vytvo ení podmínek pro dopravní 
bezpe nost a bezbariérovost dopravy 
pro všechny

Po et dopravních nehod ( íslo) 
Pom r nehod se závažnými následky 
k celkovému po tu nehod (v procentech) 
Meziro ní srovnání (v procentech)

 
Obrázek 3 Strategická mapa - ást relevantní pro  KS  
 



 

 

Finance 
E1: Koncep ní ízení udržitelného 
rozvoje m sta za ú elem zvyšování 
kvality života jeho obyvatel a zvyšování 
kvality ve ejných služeb

Podíl provozních náklad  vs. zdroje (v 
procentech) 
Objem získaných dotací ( íslo) 
Míra zadluženosti (v procentech)

Pozn: zp sob rozpracování detailu metriky cíle pro konkrétní aktivitu je uveden v kapitole 4.4.2  

:  

Procesy 
E3: Zvyšování hodnoty ve ejné služby 
pro klienty 

Po et standardizovaných služeb podpo ených 
procesy ( íslo) 

:  

Perspektiva vzd lání a r st 
E3: Zvyšování hodnoty ve ejné služby 
pro klienty 

Po et nov  zavedených metod ( íslo) 
Meziro ní srovnání po tu proškolených 
pracovník  (v procentech) 
Pr m r hodnocení kompetencí v hodnotících 
pohovorech ( íslo) 
Meziro ní srovnání kompetencí v hodnotících 
pohovorech (v procentech) 

 

3.8 Aktualizace navrženého souboru opat ení pro optimalizaci 
ízení ZZO 

V dokumentu „Strategie pro z izované a zakládané organizace Statutárního m sta 
Liberec“, je formulován souhrnný soubor opat ení pro optimalizaci ízení ZZO. 
 
Na základ  analýzy vstupní dokumentace (výstupy viz dokument „Rozbor doposud 
zpracovaných analýz“), následn  provedených analytických pohovor  a zpracování 
souhrnného výstupu z analytických pohovor  v podob  dokumentu „Srovnávací analýza“ 
dochází k následujícím up esn ním formulovaného souboru opat ení:  
  
Tabulka 3 Aktualizace souboru opat ení pro optimalizaci ízení ZZO 
Klí ové téma P vodní navržená 

opat ení 
Navržené úpravy 
opat ení 

Zpracováno 

Sjednocení 
dokumentace v oblasti 
ízení ZZO 

 
 

Zpracovat Manuál 
editele PO, který slouží 

jako návodný dokument 
zacílený na ešení 
životních situací. 
 

Zavést sjednocený 
kompeten ní model pro 
všechny editele ZZO 
zam ený na 
napl ování cíl  
organizace a na 
osobnostní rozvoj 
editele 

 
Zavést proces 
periodického hodnocení 
editele ZZO ve form  

plánovaných 
hodnotících pohovor  
s vazbou na napl ování 
cíl  

v kapitole 7.1 
tohoto dokumentu 
(hodnocení 
editel )  

 
v kapitole 9 tohoto 
dokumentu 
(komunika ní 
portál) 



 

 

 
Zavést sjednocené 
udržování dokumentace 
prost ednictvím 
metodického a 
komunika ního portálu 

Jasné vymezení 
kompetencí 
odv tvových odbor  
MML, volených 
zástupc  SML a vedení 
z izovaných organizací 
 
 

Optimalizace 
organiza ního 
uspo ádání ízení 
proces  v rámci ZZO 
 
 
 
Centrální koordina ní 
jednotka pro oblast 
ízení ZZO 

 

Jako centrální 
koordina ní jednotku 
využít stávající 
organiza ní jednotku 
Odbor IT a ízení 
proces  
 
Pro optimalizaci zdroj  
v ur ených odborných 
oblastech využít tzv. 
virtuální týmy – nap . 
ízení projekt  

Kapitola 5 

Standardizovat 
datovou základnu pro 
pot eby ízení ZZO 
 

Unifikace dat, která 
budou poskytovat ZZO 
sm rem ke z izovateli 
sledování 
monitorovacích 
indikátor  
 

Navázat na projekt E K 
a zavést jednotnou 
reportingovou metodiku 
 
Metodiku vypracuje 
Odbor IT a ízení 
proces  

 

Zpracovat 
dlouhodobou koncepci 
rozvoje ZZO dle 
segment  
 

Stanovení jasných 
požadavk  na strukturu 
služeb, které bude SML 
prost ednictvím svých 
ZZO zajiš ovat 
 

Pro vazbu strategie  
cíl  služba  proces 
využít metodiku 
Balanced Scorecard 
aplikovanou do 
podmínek samosprávy 
 
Zohlednit zákaznický 
p ístup 

Kapitola 3.2 a dále 

Zavedení sledování 
efektivity a 
nákladovosti služeb 
 

Indikátory výkonnosti 
organizace a efektivity 
poskytovaných služeb 
 

Zavedení unifikované 
karty služeb 
 
Zavedení procesu ízení 
služeb 
 
Zavedení procesu ízení 
kvality služeb 

Dokument 
„Formulace 
zajiš ovaných 
služeb“ 

 
 
 



 

 

4 Návrh úprav navržených globálních strategických 
cíl  pro ízení organizací 

4.1 Návrh úprav globálních strategických cíl  
Následující tabulka zp es uje globální strategické cíle formulované v dokumentu 
„Strategie pro z izované a zakládané organizace Statutárního m sta Liberec“ na základ  
provedené analýzy dalších dokument  a na základ  analytických pohovor  se zástupci 
SML a vybraných ZZO. Pro udržení p ehlednosti strukturované tabulky je vždy uvedeno 
souhrnné zjišt ní a nutná podmínka (-y) realizovatelnosti daného cíle.  
 
Detailn jší rozpracování navrhovaných opat ení je pak sou ástí kapitoly 6 tohoto 
dokumentu, navazující formulace podp rných služeb a proces  je detailn ji obsažena 
v dokumentu „Formulace druh  zajiš ovaných ve ejných a podp rných služeb a návrh 
princip  systému hodnocení jejich kvality“. 
 
Tabulka 4 Úprava formulací globálních strategických cíl  
P vodní návrh Úpravy / komentá  / návrh opat ení 
1. Globální strategický cíl 

Vytvo it systém vzájemné provázanosti 
služeb poskytovaných a poptávaných 
z izovanými a zakládanými organizacemi 
Statutárního m sta Liberce, který umožní 
flexibilní sdílení a poskytování služeb, 
kapacit a zdroj  nejen mezi samotnými 
organizacemi, ale rovn ž ve vztahu 
organizace a z izovatel.  

 

Úprava formulace 
Ponechat beze zm ny 
 
Komentá  
Analytické aktivity potvrdili možnost 
centralizace vybraných služeb a zájem 
zú astn ných stran na spolupráci, formulace 
cíle je platná.  
 
Podmínka realizovatelnosti 
Existence centrálního koordina ního útvaru 
 

2. Globální strategický cíl 
Optimalizovat, sjednotit a p ípadn  
centralizovat podp rné procesy z izovaných 
a zakládaných organizací Statutárním 
m stem Liberec a vhodn  nastavit zp sob 
zajiš ování t chto proces  ve vazb  na 
minimalizaci náklad . Zavést centrální 
po izování vybraných služeb a komodit. 

 

Úprava formulace 
Ponechat beze zm ny 
 
Komentá  
Analytické aktivity potvrdili možnost 
centralizace podp rných proces . Myšlenka 
centralizovaného nakupováníu byla potvrzena 
pro vybrané typy komodit. Formulace cíle je 
platná 
 
Podmínka realizovatelnosti 
Zavedení vlastníka podp rných proces   
Existence centrálního koordina ního útvaru 
 

3. Globální strategický cíl 
Zafixovat klí ové prvky optimalizovaného 
systému ízení ve vztahu k neustále 
probíhajícím zm nám personálního 
obsazení a zajišt ní dlouhodob  udržitelné 
funk nosti a p enositelnosti pracovních 
postup  a dalších metodik v etn  nastavení, 

Úprava formulace 
Poslední v tu navrhujeme zp esnit do 
následovn  „Klí ovým opat ením je zavedení a 
udržování znalostní databáze ve form  
metodické ásti Metodického a komunika ního 
portálu“ 
 
Komentá  



 

 

fixace a aktualizace standard  pro oblast 
ízení lidských zdroj . Klí ovým opat ením je 

zavedení ízení znalostní databáze.  
 

Analytické aktivity potvrdili pot ebu dlouhodobé 
udržitelnosti funk nosti na bázi standardizace. 
Formulace cíle je platná 
 
Podmínka realizovatelnosti 
Zavedení metodického portálu pro sdílení a 
udržování klí ových dokument , metodik 

4. Globální strategický cíl 
Definovat a jasn  vymezit kompetence 
klí ových zam stnanc  MML, nastavit 
systém komunikace mezi organizacemi a 
MML/SML a vymezení odpov dnosti za 
metodickou podporu organizací. Vytvo it 
jednotnou koordina ní jednotku odpov dnou 
za celkovou koordinaci a ízení koncepce 
ZZO. 
 

Úprava formulace 
Navrhujeme úpravu formulace: 
„Definovat a jasn  vymezit kompetence 
klí ových zam stnanc  MML a ZZO, nastavit 
pravidelný sebehodnotící a hodnotící proces 
editel  ZZO.“  

 
Komentá  
Navrhujeme rozd lení cíle na dva samostatné, 
tento p vodní cíl navrhujeme ponechat ist  
v rovin  personálního ízení.  Samostatn  
navrhujeme definici dalšího cíle týkajícího se 
zavedení systému komunikace. P vodní 
formulace cíle v dob  zahrnuje dv  závažná 
témata, proto navrhujeme jeho rozd lení 
 
Podmínka realizovatelnosti 
Zavedení jednotné metodiky hodnocení editel  
ZZO 
Zavedení kompeten ního modelu hodnocení 
klí ových pracovník  ZZO a SML 

-  Nová formulace 
Nastavit systém komunikace mezi ZZO a 
MML/SML. Vytvo it jednotnou koordina ní 
jednotku odpov dnou za celkovou koordinaci a 
ízení koncepce ZZO v etn  metodické 

podpory“ 

5. Globální strategický cíl 
Sjednocení datové základny ve vazb  na 
optimální možnosti m ení a kontroly ZZO 
pro pot eby sledování efektivnosti a 
nákladovosti služeb.  
 

Úprava formulace 
Ponechat beze zm ny 
 
Komentá  
Analytické aktivity potvrdili pot ebu sjednocení 
metodiky vykazování a sledování ukazatel . 
Formulace cíle je platná 
 
Podmínka realizovatelnosti 
Zavedení sjednocené metodiky ízení 
prost ednictvím stanovení cíle, stanovení 
m itelných ukazatel  a metrik (BSC) 
 
Existence nástroje pro vyhodnocování 
ukazatel  (nástroje BI) 

6. Globální strategický cíl 
Realizovat optimaliza ní opat ení v oblasti 
úspor energie a materiálu a snižovat 

Úprava formulace 
Ponechat beze zm ny 
 
Komentá  



 

 

celkovou materiálovou náro nost fungování 
ZZO i samotného m sta. 
 

Analytické aktivity potvrdili pot ebu optimalizace 
Formulace cíle je platná 
 
Podmínka realizovatelnosti 
Zavedení centrálního nakupování pro vybrané 
komodity. 

 
Klí ovou podmínkou realizovatelnosti strategických cíl  a udržitelnosti metodik je 
podpo ení dodržování strategických cíl  konsensuální shodou politické 
reprezentace (nap íklad usnesením Zastupitelstva), aby bylo možno udržet strategii 
ve st edn  až dlouhodobém pohledu.  
 

4.2 Metodika základních princip  definování cíl  
Primárním podn tem pro stanovení cíle je reakce na podn t nebo problém vycházející ze 
strategického plánování a ízení (viz metodika BSC). Cíl m že být dekomponován v logice 
jemn jší struktury na cíle hlavní a vedlejší. Pokud se jedná o konkrétní definice 
realiza ního cíle, je nutné, aby cíl spl oval ur itá kritéria. Nejobvyklejší je v této definici 
využití metody SMART.  
 
Název metody SMART je akronymem p ti anglických slov, která vystihují, jaké parametry 
má každý správn  stanovený cíl reflektovat. Pro anglické výrazy lze nalézt o odpovídající 
eské ekvivalenty, proto je tato metoda mnemotechnicky vhodná i v eském jazykovém 

prost edí.  
 
Dle technicky SMART musí být cíl spl ovat následující: 

• S – specifický a specifikovaný (specific)  

• M – m itelný (measurable) 

• A – akceptovaný (agreed) 

• R – realistický (realistic) 

• T – termínovaný (time constrained) 

Specifický (dob e popsaný) cíl je takový, ze kterého je hned jasné, eho má vlastn  být 
dosaženo.  
 
M itelný cíl je ten, u n hož je z ejmé, zda byl spln n, nebo ne; p ípadn  nakolik byl 
spln n.  
 
Akceptovaný cíl je ten, který vychází z relevantních podklad  a rozhodnutí, tj. je nap . 
obsažen ve strategických dokumentech. 
 
Realistický cíl je ten, kterého lze v daných parametrech opravdu dosáhnout. Vždy je 
vhodné rad ji provést dekompozici na více díl ích dosažitelných cíl  než stanovit jeden 
„velký“ cíl, kde je p edem jasná problemati nost jeho dosažení 
 
Termínovaný cíl musí být vždy, protože bez ur ení asové souvislosti postrádá definice 
konkrétního cíle smysl.  



 

 

 

4.3 Správné ur ení granularity cíle 
U definice cíle je velmi d ležité, zda se pohybujeme na rovin  globální definice celkového 
strategického cíle, zda se jedná o konkrétní up esn ní nebo zda se již jedná o konkrétní 
definice realiza ního cíle, kterého má být dosaženo typicky ve form  projektu. Jestliže u 
globálního cíle je ješt  p ípustné, aby n který z parametr  metody SMART byl definován 
obecn ji (nap . asový rámec), u realiza ního díl ího resp. projektového cíle je již nutné 
dodržet zásadu SMART d sledn .  
 
P íklad správné definice realiza ního cíle: 
Pilotní implementace software pro manažerské vyhodnocování ekonomických informací ve 
3 vybraných organizacích neškolského typu do konce roku 2015 v návaznosti na díl í 
strategický cíl E 1.2.7. 
 
P íklad nesprávné definice realiza ního cíle 
Zvýšení transparentnosti ekonomických informací. 
 
Ve výše popsané logice je nutné stanovit cíle i pro konkrétní organizace ve skupin  SML. 
Typický asový horizont v liniovém korporátním ízení pro vyhodnocení díl ího cíle je 
jeden rok. Typickým zdrojem ov ení dosažení cíle jsou nap : následující zdroje:  

• výro ní zpráva 

• auditní zpráva 

• ú etní záv rka 

• procesní protokoly a audity 

• výro ní hodnotící pohovory s manažery 

• atd. 

4.4 Aplikace metodiky pro ízení cíl  organizací 
Ke stanovení konkrétního cíle organizace je možn  dojít na základ  dekompozice 
p íslušného strategického cíle SML. Jako p íklad provázání formulace cíle a metriky je 
uvedena tabulka, která rozpracovává oblast E 1.2 Zdravé finan ní ízení m sta a 
vytvá ení nástroj  realizace strategie rozvoje z dokumentu „Aktualizace strategie 
rozvoje SML 2014 -2020“ 
 
Na úrovni opat ení, aktivit i projekt  je nutné stanovit již zcela konkrétní metriky napln ní 
ur eného cíle.  
 
Tabulka 5 P íklad rozpracování metrik ve vztahu ke konkrétním cíl m 
Specifický 
cíl 

Formulace cíle Metriky 

E 1.2.1 Analýza pot eb a finan ního potenciálu 
m sta (možnosti a rizika) 

Existence dokumentu Analýza pot eb 

E 1.2.2 Propojení strategie a jejích priorit s 
rozpo tem a rozpo tovým výhledem 
reáln  podle výstup  analýzy pot eb a 

Existence dokumentu Analýza pot eb 



 

 

finan ního potenciálu m sta 
E 1.2.3  Aktualizace zásobníku projekt  – 

projekty, aktivity k realizaci strategie, z 
nichž se bude vybírat ak ní plán  

Po et projekt  v zásobníku ( íslo) 
 
Pom r realizovaných nám t  
v zásobníku vs. celkový po et 
realizovaných projektových nám t  ve 
skupin  SML (procento)  
 

E 1.2.4  Tvorba ak ního plánu na 1 - 2 roky 
(schválené projekty v souladu se strategií 
rozvoje m sta, p eklopené po finan ní 
stránce do rozpo tového výhledu a 
rozpo tu konkrétního rozpo tového roku)  

Existence ak ního plánu (ano/ne) 

E 1.2.5 Efektivní erpání vlastních i vn jších 
zdroj  na realizaci cíl  strategie rozvoje 
m sta 

Porovnání plánovaných a skute n  
erpaných zdroj  (v procentech) 

E 1.2.6  Stanovení závazných pravidel pro 
implementaci a aktualizaci strategie 
rozvoje m sta  

Existence pravidel (ano/ne) 

E 1.2.7  Zajišt ní ekonomického fungování 
m stských spole ností, kvalitního 
personálního obsazení orgán  
spole ností a zp tné vazby od zástupc  
m sta v orgánech spole ností 

Po et pohovor  s ved. pracovníky 
( íslo) 
Celkový po et pohovor  s ved 
pracovníky / po et pohovor  
s hodnocením vyšším než známka 3 (v 
procentech) 

E 1.2.8 Zlepšení spolupráce vedení m sta s 
editeli m stských organizací 

Formulace cíl  organizací a cíl  
editel  (ano/ne) 

 
Existence hodnotícího procesu editel  
ZZO (ano/ne) 

 
 

5 Návrh princip  systému ízení organizací a klí ových 
oblastí ízení 

 

5.1 Principy systému ízení organizací 
Klí ové principy systému ízení organizací ZZO jsou shrnuty v p ehledové tabulce. Jejich 
uplatn ní ve form  rozvojových aktivit je uvedeno v kapitole 6, zp sob praktického 
zajišt ní ve form  podp rných služeb je rozpracován v dokumentu  
 
Tabulka 6 Principy KS  SML 
Princip Konkrétní nápl  
Centralizovaná metodika napl ování 
strategických cíl  (Balanced Scorecard) 

Praktické uplatn ní metodiky BSC pro formulaci 
a ízení cíl  organizací 
 
Praktické uplatn né metodiky SMART pro 
formulaci cíl  a metrik pro ov ení jejich pln ní 

Jednotný postup výkonu vlastnických práv Koordinace komunikace prost ednictvím 
jednotné centrální organiza ní jednotky. 



 

 

 
Sjednocení a deklarace kompetencí 
zú astn ných stran v systému ízení – 
uplatn ní rolí  
 
Sjednocený reporting ZZO sm rem ke 
z izovateli 
 
Personální práce s editeli ZZO – kompeten ní 
model, hodnotící proces, plán rozvoje a 
vzd lávání 

Sjednocené a centrální operativní ízení Jednotné prost edí pro zadávání, p edávání, 
sdílení sledování a vyhodnocování úkol  

Efektivní využití zdroj  ve skupin  SML Sdílení odborných kapacit ve form  virtuálních 
tým   - typicky nap . specialisté na projektové 
ízení, IT, dota ní management 

 
Jednotný proces nakupování umož ující 
efektivní centralizované nakupování vybraných 
komodit bez nutnosti z izovat speciální odd lení 
centrálního nákupu 

 
Názorné zobrazení principu ízení je vizuáln  zobrazeno na následujícím schématu. 



 

 

  
Obrázek 4 Schématické zobrazení princip  KS  SML 
 
 
 
Klí ovou podmínkou praktického napln ní KS  SML je existence centrální koordina ní a 
organiza ní jednotky. Proto je v následující kapitole podrobn ji rozpracován funk ní model 
této organiza ní jednotky.   
 
 



 

 

5.2 Organiza ní zajišt ní KS  – transformovaný útvar 

 
Obrázek 5Schéma organza ního zajišt ní KS  SML 

 
Pro zajišt ní navrženého systému ízení organizací navrhujeme transformovat stávající 
odbor – Odbor informatiky a ízení proces  na dv  samostatná odd lení: 

• Odd lení ízení proces  SML 

• Odd lení informatiky 

Navržený princip – definovat postupy, procesy na rozhraní SML a ZZO a následn  je 
implementovat do SW nástroje „Komunika ní portál“ vyžaduje základní kompetence: 

• vést projekt - návrh procesních postup  v prost edí procesního modeleru, mít 
možnost sestavit týmy projektu v souladu s platnou sm rnicí a implementovat 
navržené postupy, procesy do praxe 

• vést projekt implementace odsouhlasených procesních postup  – tedy jejich 
transformace do prost edí „Komunika ní portál“ 

• kontrolovat, m it, udržovat a na základ  toho neustále zlepšovat již navržené 
postupy, procesy – role vlastníka proces  

Jednotlivé projekty týkající se definice procesních postup  a jejich následné implementace 
budou realizovány pomocí tým  sestavených na každý projekt z r zných organiza ních 
útvar  SML ve form  tzv. virtuálních tým . Personální obsazení tohoto odd lení pro 
po áte ní zavád ní KS  SML doporu ujeme v po tu 2-3 pracovníky. 



 

 

 
 
Obrázek 6 Organiza ní za len ní Odd lení ízení proces  SML 
 



 

 

5.2.1 Popis innosti Odd lení ízení proces  SML 

P ehled kompetencí a innosti transformovaného útvaru je následující: 
 

• navrhuje rozvojové aktivity – projektové nám ty v oblasti procesních postup  na 
rozhraní SML / ZZO 

• metodicky podporuje vlastníka (SML) p i definici a dekompozici strategických cíl  
pro konkrétní ZZO v logice metodiky BSC 

• metodicky podporuje vlastníka (SML) p i definici a kontrole metrik pro konkrétní 
ZZO v logice metodiky SMART 

• vede projekty návrh  procesních postup  na rozhraní SML / ZZO v prost edí 
procesního modeleru 

• vede projekty implementace odsouhlasených procesních postup  – tedy jejich 
transformace do prost edí SW „Komunika ní portál“ 

• sestavuje týmy projektu v souladu s platnou sm rnicí - implementace navržených 
procesních postup , proces  do praxe 

• plni roli Vlastník proces  - kontroluje, m í, hodnotí a udržuje implementované 
procesní postupy a na základ  toho je neustále zlepšuje 

• zajiš uje školení zam stnanc  SML v oblasti korporátního ízení 

• zajiš uje tvorbu procesních manuál , školicích manuál  

• zajiš uje metodickou podporu provozu SW „Komunika ní portál“ 

• zajiš uje metodickou podporu SW ATTIS 

 

5.2.2 Popis innosti Odd lení informatiky 

• komplexn  administrativn  zajiš uje agendu informa ních systém  MML; je 
garantem fungování informa ního systému MML 

• vytvá í koncepci rozvoje a zm n informa ních systém  MML; organizuje jejich 
realizaci 

• za MML spolupracuje s  centrálními orgány p i tvorb  celostátních informa ních 
systém  ve ejné správy a e-governmentu 

• podílí se na technickém vytvá ení elektronických komunika ních vazeb mezi MML a 
ve ejností (SMS kanály, internet, portály atd.), jakož i na využití informa ních 
technologií pro vzd lávání zam stnanc  MML a ov ování jejich znalostí 

• zajiš uje technické podmínky pro datovou a hlasovou konektivitu budov MML 

• ve spolupráci s  ostatními útvary MML se podílí na koncepci rozvoje geografických 
informa ních systém  a jejich realizaci 

• zajiš uje agendu tiskových a kopírovacích služeb a její provázanost s  informa ním 
systémem MML 



 

 

 

6 Návrh standardizovaných proces  a zdroj  
 

6.1 Návrh po tu standardizovaných proces  a po tu sdílených 
zdroj  

6.1.1 Definice cíl , m ení a vyhodnocování 

• Definice cíl  SML, jejich m ení a vyhodnocování – obecn  je definice cíl  pro 
jednotlivé ZZO postrádána, není proto možné ur it indikátory úsp šnosti ízení 
organizace a na základ  t chto indikátor  provád t efektivní m ení a zlepšování. 

• Nutno definovat strategické cíle ZZO a odbor  SML v návaznosti na poslání a vize 
SML uvedené v dokumentu „Aktualizace strategie rozvoje statutárního m sta 
Liberec 2014 – 2020“ dle doporu ené metodiky  

• Realizace strategických cíl  musí být podpo ena sledováním pln ní konkrétních 
úkol  v rámci definovaných cíl . 

• Strategické cíle musí být podpo eny konsensuální shodou politické reprezentace 
(nap íklad usnesením Zastupitelstva), aby bylo možno udržet strategii ve st edn  až 
dlouhodobém pohledu. 

6.1.2 St edn dobé plánování, financování 

• asový pr b h rozpo tového procesu na SML – hlavn  termíny odsouhlasení 
rozpo tu – nekorespondují s plánováním innosti ZZO a odbor  SML. 

• Chybí st edn dobé plánování financí – vzhledem k pod ízeným organizacím a 
odbor m SML 

• Možnosti financování z externích zdroj  - Dota ní management – podpora ZZO a 
odbor  SML – p ehled o možnostech dotací a propojení s projektovými nám ty – 
nabyde na d ležitosti v následujícím plánovacím období 2014 (15) -  2020. 

• Centrální podpora zpracování dota ních žádostí a požadavk  na financování 
projekt . 

• Grantový systém – další zdroj financí pro ZZO a odbory SML 

• Zásobník projektových nám t  – ve vztahu k možnostem rozpo tu a dotacím – a 
aktuální informace o stavu jednotlivých projektových nám t , v etn  veškeré 
dostupné dokumentace, resp. postup jeho zp ístupn ní ZZO v rámci KS  SML. 

• Centrální informace o pr b hu realizace projekt  (v cné i finan ní), možnost 
sledování pr b hu doby udržitelnosti jednotlivých projekt  

 

 



 

 

6.1.3 Personální politika sm rem k vedení ZZO 

• editel ZZO je SML jmenován, innost ZZO vyplývá ze z izovacích dokument . 

• editeli je p id len rozpo et, ale ne vždy jsou v rovnováze pravomoci a 
odpov dnost – hlavn  se to týká nákupních proces , do kterých n kdy vstupuje 
odpov dný odbor na SML. 

• D ležité téma - jmenování a hodnocení editel   pot eba vytvo ení 
kompeten ních model  a systém hodnocení editel . 

6.1.4 Výkon vlastnických práv SML 

• Pro výkon vlastnických práv je jedna z klí ových oblastí oblast finan ního ízení, 
výkaznictví 

o Finan ní kontrola – definice datových rozhraní, sjednocení výstup  
ekonomických informa ních systém  

o Reporting 

o Sb r a analýzy dat, r zné datové zdroje, informa ní systémy - datový sklad, 
MIS/BI nad sbíranými daty v datovém skladu. 

o Zpracování a vyhodnocování rozpo tu a jeho pln ní 

o Rozpo tový výhled a jeho vazba na zásobník projektových nám t , ak ní 
plán 

o Informace z oblasti nakupování – smlouvy, dodavatelé, pr b h výb rových 
ízení 

• Definice postup  – proces  na rozhraní SML x ZZO, SW podpora výkonu a ízení 
proces , práv a povinností, vlastníci proces , optimalizace proces , m ení 
proces  

• Systém hodnocení ZZO - pravidelné sledování a vyhodnocování napl ování 
stanovené strategie, poslání a vize 

• Komunikace ve vztahu k jednáním orgán  SML (RM, ZM) 

• Majetek m sta (movitý i nemovitý) - celý životní cyklus – jeho po ízení, provoz, 
zhodnocování až do fáze jeho prodeje, likvidace… 

• Vlastnické podíly – ne pouze evidence, ale i jejich zhodnocování/nezhodnocování – 
cíl definuje vlastník, odpov dná osoba – editel by m l být hodnocen podle napln ní 
t chto cíl . 

6.1.5 Podpora komunikace na rozhraní SML / ZZO 

Na rozhraní mezi SML a ZZO existuje intenzivní komunikace, dnes nepodpo ená IT 
technologiemi pro p íklad lze uvést: 

• Zadávání úkol  

• Nákupní procesy, schvalovací postupy, výb rová ízení 

• Jednání orgán  SML 



 

 

• Projektové nám ty 

• Pé e o majetek m sta 

• Dotace 

• Granty 

• Reporting ve sjednocené struktu e 

Jde o velmi administrativn  náro nou, v tšinou operativní komunikaci. Je n kdy velmi 
obtížné dohledat osud požadavk , jejich asový pr b h a stav, ve kterém se nachází 

6.1.6 Proces centrálního nakupování  

• Centrální nakupování se již osv d ilo v rovin  n kterých služeb, kdy SML má p i 
vyjednávání podmínek daleko lepší pozici. Konkrétn  se jedná o následující: 

o Dodávka energií 

o Služby mobilních operátor , telekomunika ní technologie (hlas, data) 

o Pojiš ovací služby 

o Za ur itých podmínek i vozový park 

• Tato výb rová ízení na centrální dodávky služeb lze organizovat i se stávajícími 
organiza ními jednotkami. Není v této oblasti nutné v rámci korporátního ízení 
budovat novou organiza ní jednotku, která by ešila centrální nakupování. 

• Proces nakupování je nutno mít popsán a následn  pak zajistit d sledné 
dodržování postup , sledování a vyhodnocení.  

• Opakované centrální nakupování u vybraných komodit je vhodné provád t na 
základ  informací z nákupních proces , tj. opakovan  je nutné dodržovat závazný 
postup nakupování. 

• Jako sou ást procesu nakupování je pot eba provád t i hodnocení dodavatel  

6.1.7 Koordinace Centrálních odborných kapacit 

V oblasti centrálních odborných kapacit lze využít stávajících organiza ních jednotek, je 
však nutné zlepšit koordinaci  n která ze stávajících organiza ních jednotek by m la 
p evzít garanci nad procesním a korporátním ízením jako celkem. 

Centrální podpora se jako smysluplná ukazuje v následujících oblastech: 

• Dotace – dota ní management 

o Podpora ZZO – dota ní management – kde a co je vypsáno, možnost 
porovnání se zásobníkem nám t   

o Odborné „m kké“ projekty – v kompetenci  ZZO – z pohledu efektivity, 
odborných znalostí a komplikacích p i komunikaci 

o Velké projekty / Investice – podpora ve fázi podání žádosti, financování, 
realizaci, udržitelnosti, monitoringu po celou dobu projektu 

• Vedení projekt  

o Metodika projekt  



 

 

o Dohled nad kvalitou 

o Dodávka odborných kapacit 

• IT služby 

o Informa ní strategie skupiny – samostatný projekt 

• Personalistika, vzd lávání 

o Vzd lávání, hodnocení, motivace – centrální metodika pé e o zam stnance 

o Využití odborných kapacit v rámci SML a ZZO 

• ATTIS 

o existuje v rámci SML znalost v této oblasti 

• Definice a hodnocení cíl  

o existuje v rámci SML znalost v této oblasti 

Centralizace by nep inesla efektivitu v následujících oblastech a z níže uvedených 
d vod : 

• Právní služby 

o Pot ebná vysoká specializace právník  

o Není reálné z ídit skupinu špi kových právník , kte í by byli finan n  
ohodnoceni srovnateln  s privátní sférou a sou asn  obsáhli celou 
legislativní problematiku SML a velmi r znorodých, odborn  zam ených 
ZZO. 

o ZZO mojí r zné zam ení a s tomu odpovídá i specializace v právních 
službách 

o ešením tedy není masivní posílení organiza ní jednotky – právního odboru, 
ale vytvo ení podmínek pro jeho schopnost analyzovat – „diagnostikovat“ 
problém a vytvo it virtuální tým na jeho ešení, p ípadn  doporu it ov eného 
specialistu. (model obvodní léka  – a specialisté) 

• Ú etní služby 

o V rámci SML existuje dvojí ú etnictví – podvojné, rozpo tové, musela by se 
vybudovat speciální organiza ní jednotka, která by obsáhla jak celou ú etní 
problematiku, tak by i kapacitn  pokryla požadavky zajišt ní dostupnosti 
služby (min. zdvojení odborných pracovník  – dovolené, nemoci atd.) Dalším 
problémem je informa ní systém, ve kterém by se ú etnictví realizovalo  - 
ZZO mohou mít úpln  jiné informa ní systémy, ze kterých erpají informace 
pro svoje ízení. 

o ešením je tedy ur itý stupe  volnosti ZZO p i zajišt ní ú etních služeb (a 
nejen ú etních služeb). Osv d enou praxí je existence rámcové smlouvy na 
dobu ur itou,(vysout ženou v souladu s pravidly, procesem nakupování) a 
periodické hodnocení dodavatel . 

 
Principy modelu (obchodní, technické, organiza ní) Obchodní innost v i jiným ÚSC -  
nap . služba nakupování nebo úkoly by mohly být poskytnuty i dalším ÚSC. 



 

 

 

6.2 Návrh vzd lávacího programu – podpora koncepce 
vzd lávání 

Lidské zdroje jsou klí em k dob e fungující organizaci a jsou zásadním statkem, se kterým 
organizace disponuje. V návaznosti na ešenou problematiku KS  SML navrhujeme využít 
kombinaci klasického vzd lávání za ú asti lektor  s v tším využitím e-learningového 
vzd lávání. To navrhujeme využít, jednak za ú elem dosažení požadované vstupní úrovn  
jednak p i samotném vzd lávání, možnosti opakování a ov ování znalostí. Dále pak 
využití možností vzdáleného a individuální p ístupu ke vzd lávacím obsah m.  
 
Pot ebné vzd lávací aktivity pro úsp šnou implementaci schváleného bussines modelu, je 
sestavení vzd lávacího programu pro cca 80 osob v etn  harmonogramu jeho realizace.     
Doporu eným základním vzd lávacím programem je: 
 
Balanced scorecard a jeho využití v samospráv  
Pro základní osvojení znalostí navrhujeme využít e-learningový kurz, který ú astníky 
seznámí s problematikou, názvoslovím a základními procesy. Dále bude následovat 
lektorované školení formou standardních seminá , na které bude navazovat tzv. pracovní 
workshop, kde si uživatelé budou moci prakticky potvrdit získané dovednosti, konzultovat 
a komunikovat svoji problematiku z praxe s odborným lektorem, ale i mezi uživateli 
navzájem. 
Cílová skupina: 80 osob ze všech zú astn ných organizací, kterých se dotýká 
problematika korporátního ízení (vedoucí zam stnanci, zam stnanci ešící interní 
procesy, finan ní rozhodování, m ení výkonu zam stnanc  ad.). P esný (adresný) po et 
bude up esn n v pr b hu implementace princip  korporátního ízení. 

asová dotace: kurz bude složen z celkové asové dotace 24 hod. 
o E-learning – 4 hod 
o Lektorovaný kurz – 16 hod 
o Pracovní workshop – 4 hod 

 
Další doporu ené vzd lávací programy pak navrhujeme:    
 
Procesní ízení v logice korporátního ízení a se zam ením na ve ejný sektor 
Tento vzd lávací program bude zam en na podrobné zmapování a p edstavení hlavních 
a podp rných proces  v závislosti na problematice korporátního ízení. 
Cílová skupina: vedoucí zam stnanci ešící problematiku proces  v organizaci, vedoucí 
projekt  a vybraní zam stnanci ú ad . Celkový (adresný) po et bude up esn n v pr b hu 
implementace princip  korporátního ízení. 

asová dotace: kurz bude složen z celkové asové dotace 16 hod. 
o E-learning – 4 hod 
o Lektorovaný kurz – 8 hod 
o Pracovní workshop – 4 hod 

 
Kompeten ní profil 
Tento vzd lávací program bude zam en na kompeten ní profil v závislosti problematiky  
korporátního ízení 



 

 

Cílová skupina: vedoucí zam stnanci ešící tuto problematiku proces  v organizaci a 
vybraní zam stnanci ú ad . Celkový (adresný) po et bude up esn n v pr b hu 
implementace princip  korporátního ízení. 

asová dotace: kurz bude složen z celkové asové dotace 12 hod. 
o E-learning – 2 hod 
o Lektorovaný kurz – 6 hod 
o Pracovní workshop – 4 hod 

 
Manažerská ekonomika pro vedoucí pracovníky a se zam ením na ve ejný sektor 
Tento vzd lávací program bude zam en na problematiku finan ního ízení a  všeobecné 
problematiky ekonomického charakteru ve ve ejném sektoru, zejména pak v závislosti na 
korporátním ízení. 
Cílová skupina: vedoucí zam stnanci ešící tuto problematiku proces  v organizaci a 
vybraní zam stnanci ú ad . Celkový (adresný) po et bude up esn n v pr b hu 
implementace princip  korporátního ízení. 

asová dotace: kurz bude složen z celkové asové dotace 12 hod. 
o E-learning – 2 hod 
o Lektorovaný kurz – 6 hod 
o Pracovní workshop – 4 hod 

 
 
I p ípadn  u dalších školících program , které mohou být b hem implementace 
korporátního ízení identifikovány, navrhujeme rámcov  stejný o vzd lávací model, tj. 
kombinace e-learningu a klasické výuky se záv re ným pracovním workshopem. 
P esný obsah a harmonogram školení v etn  ur ení studujících bude p edm tem dalších 
výstup  a p ípravných jednání v rámci implementace korporátního ízení.  



 

 

 

7 Návrh pravidel z izovatel – organizace 
Pro efektivní fungování zavedeného systému KS  je nutno mít jednozna n  vydefinovaná 
pravidla, která budou uplat ovat strany zú astn né systému, tedy z izovatel (SML) a 
konkrétní z izovaná organizace (obecn  jen ZZO). Pravidla by m ly být dokumentována 
formou procesu p ípadn  sm rnice závazné pro všechny zú astn né. Proces by m l 
zajistit, aby byly jednozna n  stanoveny: 
 
Kompetence a pravomoci klí ových osob zajiš ujících innosti KS . 

Nastavení kompetencí i pravomocí klí ových osob na stran  SML i ZZO je nezbytnou 
sou ástí dob e fungujícího KS . Pouze kvalifikovaní pracovníci s pot ebnými 
kompetencemi jsou schopni udržovat nastavovaný systém, tak aby byl funk ní a efektivní. 
Samoz ejmostí je nastavení kompeten ního modelu na základ  specifických pot eb ZZO 
tj. s p ihlédnutím k odbornosti a zam ení ZZO.  
 
Blíže eší oblast kompeten ních model  kap. 7.1 tohoto dokumentu. 
 
 
Komunika ní cesty mezi z izovatelem a z izovanou organizací. 

Pro bezproblémovou komunikaci mezi z izovatele a z izovanou organizací by m ly být 
stanoveny komunika ní cesty, které zajistí, aby ob  strany byli v as a úpln  informovány o 
všech relevantních skute nostech, které na n  mají vliv a m li možnost v as na n  
reagovat. Schematicky znázor uje komunika ní schéma tento obrázek: 

 
Obrázek 7 Schéma procesu komunikace 

D ležitým atributem efektivní komunikace je v asná a relevantní reakce na požadavek na 
informaci nebo na požadavek na získání informace. Postup je platný pro všechny varianty 
komunikace. Pot ebu p edat informaci m že mít SML sm rem k ZZO, stejn  jako ZZO 
sm rem k SML. Stejn  tak m že informaci požadovat SML od ZZO, ale také ZZO od SML.  
Nástroje pro efektivní komunikaci by m li zahrnovat osobní, elektronickou a telefonickou 
komunikaci. V sou asné dob  je nutné vyzdvihnout práv  pot ebu zefektivn ní 



 

 

komunikace elektronické zajišt ní využívání sdílených portál  a informa ních systém  
SML. astým rizikem p i využívání sdílených portálu je fakt, že ne všichni odpov dní 
pracovníci ví, jaké portály mají k dispozici, jak z nich mohou data erpat, nebo vkládat. Pro 
eliminaci tohoto rizika a pro zajišt ní efektivního využívání informací uložených na 
portálech a jejich stálou aktuálnost, doporu ujeme provést informativní akci pro zástupce 
ZZO, kde by byly up esn ny informace týkající se ú elu a p ístupu ke sdíleným portál m 
SML a možnosti jejich využití ze strany jednotlivých ZZO.  
 
Vzhledem k tomu že v komunikace mezi rámci SML a ZZO neustále vzniká velké množství 
úkol , a  již operativních nebo dlouhodobých, které v sou asné dob  nejsou jednotn  
vedeny (ústní zadání, e-mail, apod.), doporu ujeme, pro zefektivn ní vzájemné 
komunikace, zavedení jednotného systému zadávání a evidence úkol , který zajistí 
p ehled o zadaných úkolech a stavu jejich pln ní p ípadn  nutnosti eskalace p i nepln ní 
úkolu. 
 
Tato oblast je detailn  rozpracována v kapitole 9. 
 
 
Povinnosti pro každou zú astn nou stranu v systému. 

Díky jednozna nému vymezení povinností zú astn ných stran se zamezí problém m 
v komunikaci a p edávaní dat pot ebných pro monitoring proces  a uplat ování jejich 
optimalizace. Pokud každá strana ví, jaké jsou její povinnosti, je schopna v as a reagovat 
a realizovat požadavek, který je na ni kladen. Návrh KS  SML zavádí princip rozpracování 
globálních cíl  a p edpokládá zavedení centrálního metodického útvaru, který podporuje 
a sleduje proces zavedení a kontroly cíl . 
 
Povinnosti kladené na SML a ZZO v rámci KS  jsou podrobn  definovány v kap. 7.2 a 7.3 
tohoto dokumentu.  
 
Postupy tvorby, uplat ování a kontroly závazných postup . 

V souvislosti se zavád ním KS  vzniká pot eba vytvo it systém návrhu, tvorby, 
p ipomínkování, schvalování a následných aktualizací spole ných postup , vydávaných 
SML a závazných pro ZZO. P i nastavování systému doporu ujeme vycházet se systému 
ízení dokumentace zavedeného SML a definovaného v interním dokumentu (Sm rnice 

Tajemníka) „ ízení dokumentace a záznam “. V rámci systému ízení dokument  je t eba 
zohlednit požadavky ZZO pro n ž budou dokumenty závazné a to jak ve fázi návrhu a 
p ípravy dokumentu, tak p i jeho aktualizacích a zm nách.  
 
Princip ízení dokumentace se zapojením p ipomínkování dot ených organizací ilustruje 
níže uvedený obrázek: 

 



 

 

 
Obrázek 8 Schéma návrhu systému ízení spole ných dokument  SML a ZZO 

 

 



 

 

7.1 Kompetence klí ových osob  
Pro efektivní fungování každé ZZO a rovn ž celého KS  je nezbytné, aby ve vedení 
každé z ízené organizace stála osoba, která je pro danou pozici nejen profesn  zp sobilá 
tj. má pro danou pozici vhodnou kvalifikaci a profesní praxi ale rovn ž disponovala 
pot ebnými kompetencemi. Z tohoto d vodu doporu ujeme nastavené kompeten ních 
model  pro klí ové pozice jednotlivých ZZO. 

7.1.1 Význam kompeten ního modelu 

Kompeten ní model pozice definuje konkrétní soubor znalostí, schopností, dovedností a 
dalších osobnostních charakteristik, které jsou pot ebné k pln ní úkol  dané pracovní 
pozice. Kompeten ní modely jsou trendem posledních let a jsou d kazem posunu ve 
vnímání pracovník . V sou asné dob  již není kladen tak velký význam formální kvalifikaci 
(dosažené vzd lání a praxe), ale je zvažována také neformální kvalifikace tj. soubor 
znalostí, schopností a dovedností a p im eného (správného) jednání a chování pro danou 
pracovní pozici. 
 
Zavedení kompeten ního modelu umožní efektivn  využívat schopnosti a kapacity 
klí ových pracovník , což vede k jejich profesnímu, ale i osobnostním r stu, a celkov  ke 
zvýšení efektivnosti ízené organizace. Za klí ovou pozici, pro kterou by m l být 
zpracován kompeten ní model, považujeme (minimáln ) editele organizace, p ípadn  
další 1 – 2 osoby dle rozsahu inností a velikosti organizace, které se budou aktivn  
ú astnit aktivit KS . 

7.1.2 Typy kompeten ních model  

Kompeten ní modely m žeme d lit na n kolik základních kategorií: 

Modely klí ových kompetencí 

Tento typ kompeten ního modelu popisuje kompetence, které jsou spole né a nezbytné 
pro všechny zam stnance organizace bez ohledu na jejich pozici a roli v organizaci, Jedná 
se o nejzákladn jší typ kompeten ního modelu.  
 

Generické kompeten ní modely 

Generické kompeten ní modely jsou tvo eny šablonovitými popisy kompetencí pro 
konkrétní pozice (ú etní, technik, asistentka), vycházejí typologie pozice. Tyto modely 
nezohled ující specifika organizace. P esto je tento typ kompeten ního modelu dobrým 
základem nap íklad p i výb ru nových zam stnanc .  
 

Specifické kompeten ní modely 

Specifické kompeten ní modely jsou nejkonkrétn jším typem kompeten ních model , 
jedná se o modely p ipravený „na míru“ organizace, bez použití zažitých a opakovaných 
šablon. Tento typ kompeten ního modelu popisuje kompetence pracovníka, které jsou 
pot ebné pro kvalifikovaný a kvalitní výkon konkrétní pracovní pozice v konkrétní 
organizaci. Tento typ kompeten ního modelu doporu ujeme jako vhodný pro implementaci 
v SML a ZZO.  



 

 

 
Obrázek 9 Struktura kompeten ního modelu 

 

7.1.3 Kompetence a jejich d lení 

Kompetence m žeme rozd lit na dv  základní skupiny: 

Soft skills  
Tvo í skupinu požadavk , které jsou p edpokladem pro kvalitní výkon práce nezávislých 
na konkrétní odbornosti, ale závislých na osobnosti lov ka. Jedná se o psychosociální 
schopnosti, vrozeného (schopnost komunikace, tvo ivé myšlení, samostatnost) i 
získaného (vedení lidí, schopnost prezentace) charakteru.  
Soft skills jsou nástrojem, který umožní: 

• pochopení sebe i ostatních, 
• usnadní a zkvalitní spolupráci s kolegy a zainteresovanými stranami, 
• efektivn  plnit pracovní úkoly, 
• operativn  ešit problémy a zvládat krizové situace. 

 

Hard skills  

Jsou souborem odborných požadavk  (znalostí a dovedností) pot ebných pro požadovaný 
výkon práce. Odborné kompetence m žeme dále d lit na odborné znalosti a odborné 
dovednosti. Odborné znalosti jsou osvojenou informace teoretického rázu, vytvá ejí 
odborné zázemí pot ebné pro zvládání odborných dovedností. P íkladem odborné znalosti 
m že být práce se SW, znalost legislativy, znalosti v oblasti ekonomiky a ú etnictví.  
Odborná dovednost je schopnost fyzicky vykonávat ur itou pracovní innost. P íkladem 
odborné dovednosti (schopnosti) m že být schopnost ídit vozidlo, obsluha specifických 
stroj  a za ízení. Odborné schopnosti a dovednosti bývají asto podmi ovány dokladem 



 

 

odborné zp sobilosti (nap . odborná zp sobilost revizního technika k revizi elektrických 
za ízení podle §9 vyhlášky .50/1978 Sb., idi ský pr kaz). 
 

 
Obrázek 10 Hierarchie osobních kompetencí pracovníka uvažovaných p i tvorb  kompeten ního 

modelu 

7.1.4 Metodika tvorby kompeten ního modelu pozice 

7.1.4.1 Analýza pracovní pozice (role) 
Pro práci s kompetencemi je pot ebné nejd íve konkrétní kompetence identifikovat a ur it 
míru jejich pot ebnosti a napln nosti pro konkrétní pracovní pozici. Teprve pak m žeme 
míru kompetencí hodnotit a p ípadn  rozvíjet. Zp sob jak identifikovat kompetence pro 
pracovní pozici je tzv. analýza pracovní pozice. Nástrojem pro provedení analýzy pracovní 
pozice je studium dokumentace organizace (organiza ní ád, vnit ní sm rnice, popisy 
pracovních míst), dotazníková šet ení mezi pracovníky organizace (hodnotící a 
sebehodnotící dotazníky), ízené rozhovory s pracovníky p ípadn  dotazníková šet ení 
nebo pozorování. P i analýze pracovní pozice není nutné použít všechny uvedené 
nástroje, vždy jsou použity postupy, které jsou pro danou organizaci relevantní a p ínosné. 
V p ípad  analýzy pracovní pozice klí ových pracovník  odpovídajících za innosti KS  je 
vhodnou metodou zejména použití sebehodnotících a hodnotících dotazník . 
Metodika analýzy pracovní pozice: 

Typické kompetence vhodné p epokládané nebo požadované pro danou pozici (nap . 
editel ZZO) jsou specifikovány v hodnotícím a sebehodnotícím dotazníku. Specifikace 

kompetencí vychází jednak z „best practice“ jejímž nositelem je konzultující spole nost a 
dále s návrh  zástupc  SML, odbor , kte í jsou garanti jednotlivých ZZO. Dotazníky 
nemohou být univerzáln  použiteln , jejich obsah je vždy nutno p izp sobit konkrétní 
pozici, která je podrobována analýze.  
Vlastní hodnocení probíhá ve dvou krocích. 

Sebehodnocení provede osoba, která zastává analyzovanou pozici do sebehodnotícího 
dotazníku (viz níže uvedený vzor).  
 

 



 

 

Vzor sebehodnotícího dotazníku: 

V dotazníku osoba hodnotí jednotlivé navržené kompetence s pohledu jejich d ležitosti pro 
vykonávanou pozici a dále z pohledu intenzity ( astosti) jejich využití. 
Sou asn  probíhá hodnocení pozice nad ízeným subjektem (v p ípad  editele ZZO za 
nad ízený subjekt považujeme garanta ZZO na stran  SML). Hodnocení je provedeno do 
hodnotícího dotazníku (viz níže uvedený vzor). 
 

Vzor hodnotícího dotazníku: 

V dotazníku je zhodnocena d ležitost jednotlivých kompetencí, kterými by m l disponovat 
ízený pracovník (nap . editel ZZO) z pohledu jeho nad ízeného subjektu. Míra využití 

kompetencí by v p ípad  hodnocení nad ízeným subjektem nemusel být objektivní, proto ji 
neprovádíme. 

7.1.4.2 Definování kompeten ního modelu 
Po provedení analýzy konkrétní pracovní pozice, je provedeno její vyhodnocení. V p ípad  
analýzy pracovní pozice formou hodnotícího a sebehodnotícího dotazníku je provedeno 
srovnání údaj  z hodnocení a sebehodnocení. V p ípad  definování obecného 
kompeten ního profilu pozice „ editel ZZO“ provádíme extrapolaci dat ze všech získaných 
hodnotících a sebehodnotících dotazník , nicmén  p ihlížíme ke konkrétním specifik m 
jednotlivých ZZO.  
 
P ehled možnosti identifikovaný „hard skills“  

V rámci hard skills tj. odborných a technických kompetencí, se, pro pozici editele ZZO  
doporu ujeme zam it, na následující schopnosti a dovednosti: 

• Odborné a technické kompetence relevantní k odbornému zam ení ízené 
organizace. 

• Znalost podnikové ekonomiky. 

• Znalost marketingových nástroj . 

• Znalosti technik podnikového managementu. 

• Znalost legislativy vztahující se k innosti ízené organizace. 

• Práce s produkty ady MS Office. 

• Znalost cizího jazyka (Aj, Nj). 

 

P ehled možnosti identifikovaný „soft skills“  

V rámci soft skills (psychosociálních kompetencí) se, pro pozici editele ZZO 
doporu ujeme zam it na následující kategorie: 

• ídící a organiza ní schopnosti (koncep ní myšlení, organizování, plánování, 
delegování pravomocí apod.). 

• Schopnost efektivní komunikace (sm rem k ízeným pracovník m, ale i sm rem ke 
z izovateli, klient m a dalším zainteresovaným stranám – vedení osobních 
rozhovor, ízení porad, vystupování p ed médii apod.) 



 

 

• Motivace pod ízených (role „v dce, vizioná e“). 

• Schopnost strategického ízení. 

• Aplikace kontrolních inností. 

• Snaha o získávání zp tné vazby (na vlastní osobu, innosti i innosti ízené 
organizace). 

• ešení neo ekávaných a krizových situací. 

• Schopnost práce v týmu. 

• Empatie. 

Na základ  vyhodnocení dat z analýzy pracovní pozic (hodnocení a sebehodnocení) 
p istupujeme k ohodnocení pot ebné úrovn  jednotlivých hard skills a soft skills pro 
konkrétní pozici (roli). Primárn  kompletujeme data hodnotící/sebehodnotící dotazník pro 
konkrétní pozici a vytvá íme pr m rné zhodnocení pohledu pracovníka na hodnocené 
pozici a nad ízeného subjektu. V druhé fázi pak zobec ujeme získaná pr m rná 
hodnocení a získávám tak nejb žn jší model kompetencí manažera na pozici editele 
ZZO. 
 
Proces tvorby kompeten ního modelu (profilu pozice)nazna uje toto schéma: 

 
Obrázek 11 Schéma tvorby kompeten ního profilu 

 

Kategorizace hard skills i soft skills je vyjád ena na ty stup ové úrovni, kde 1 znamená 
nejnižší úrove  napln ní parametru a 4 nejvyšší, excelentní úrove  napln ní parametru. 
Podrobná kategorizace viz níže uvedené tabulky. 
  
 

Tabulka 7  Škála kategorizace Hard skills 

Úrove  1 2 3 4 

Odborné a 
technické 
kompetence 
relevantní 
k odbornému 

Základní p ehled 
v problematice 
odv tví doložené 
odbornou praxí 
v oboru. 

Znalosti 
v problematice 
odv tví doložené 
vzd láním 
a praxí v oboru. 

Hluboké znalosti 
problematiky oboru 
na základ  vzd lání 
a/nebo dlouholeté 
profesní praxe. 

Excelentní 
znalosti oboru na 
základ  vzd lání 
a /nebo 
dlouholeté praxe 



 

 

zam ení ízené 
organizace 

a doložené 
lektorským 
zkušenostmi. 

Znalost 
podnikové 
ekonomiky 

Základní 
orientace 
v oblasti. Pot eba 
využití 
odborných 
konzultací 
(poradce). 

Samostatná 
orientace 
v oblasti (na 
základ  praxe). 
Vhodné doplnit 
využitím 
odborných 
konzultací 
(poradce).  

Hluboké znalosti 
vhodné pro 
samostatné ízení 
ekonomických 
proces  (na 
základ  vzd lání 
a/nebo dlouhodobé 
praxe). 

Excelentní 
znalosti v oblasti 
na základ  
vzd lání a /nebo 
dlouholeté praxe 
a doložené 
lektorskými 
zkušenostmi. 

Znalost 
marketingových 
nástroj  

Základní 
orientace 
v oblasti. Pot eba 
využití 
odborných 
konzultací 
(poradce). 

Samostatná 
orientace v 
oblasti (na 
základ  praxe). 
Vhodné doplnit 
využitím 
odborných 
konzultací 
(poradce).  

Hluboké znalosti 
pro aplikaci 
marketingových 
nástroj  (na 
základ  vzd lání 
a/nebo dlouhodobé 
praxe). 

Excelentní 
znalosti v oblasti 
na základ  
vzd lání a /nebo 
dlouholeté praxe 
a doložené 
lektorskými 
zkušenostmi. 

Znalosti technik 
podnikového 
managementu 

Základní 
orientace 
v oblasti. Pot eba 
využití 
odborných 
konzultací 
(poradce). 

Samostatná 
orientace v 
oblasti (na 
základ  praxe). 
Vhodné doplnit 
využitím 
odborných 
konzultací 
(poradce).  

Hluboké znalosti 
oblasti vhodné pro 
samostatné ízení a 
rozhodování (na 
základ  vzd lání 
a/nebo dlouhodobé 
praxe). 

Excelentní 
znalosti v oblasti 
na základ  
vzd lání a /nebo 
dlouholeté praxe 
a doložené 
lektorskými 
zkušenostmi. 

Znalost 
legislativy 
vztahující se k 
innosti ízené 

organizace 

Základní 
orientace 
v oblasti. Pot eba 
využití 
odborných 
konzultací 
(poradce). 

Samostatná 
orientace v 
oblasti (na 
základ  praxe). 
Vhodné doplnit 
využitím 
odborných 
konzultací 
(poradce).  

Dostate né znalosti 
oblasti legislativy a 
schopnost reakcí 
na zm ny (na 
základ  vzd lání 
a/nebo dlouhodobé 
praxe). 

Excelentní 
znalosti v oblasti 
na základ  
vzd lání, 
dlouholeté praxe 
a doložené 
lektorskými 
zkušenostmi. 

Práce s produkty 
ady MS Office 

Základní - 
užívání SW 
k základním a 
b žným 
operacím (MS 
Outlook, Excel, 
Word, základní 
funkce).  

Dobrá - užívání 
operací 
základních 
modul  (MS 
Outlook, Excel, 
Word) na vyšší 
úrovni. 

Výborná - užívání 
specifických 
modul  a oparací 
(MS Publisher, 
Project, Visio, 
Acces) 

Excelentní 
znalost 
program , 
uživatel je 
schopen 
pracovat a 
využívat SW na 
100%. 

Znalost cizího 
jazyka  

A1  A2 – B1 B2 – C1 C2 

 

                                            
1 Znalost cizího jazyka dle ERR (Spole ný evropský referen ní rámec pro jazyky) viz: http://www.msmt.cz/mezinarodni-
vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky 



 

 

 

Tabulka 8 Škála kategorizace Soft skills 
 1 2 3 4 

Schopnost 
efektivní 
komunikace  

Standardní 
schopnost 
komunikace 
v b žném 
kontaktu, slabší 
oblast prezentace 
a ízení porad. 

Dobrá schopnost 
komunikace v . 
prezentace, a 
vedení porad. 

Velmi dobrá 
schopnost 
komunikace v . 
prezentace a 
efektivního ízení 
porad. 

Excelentní 
úrove  
komunika ních a 
prezenta ních 
schopností v . 
efektivního ízení 
porad. 

Motivace 
pod ízených 

Nízká až nulová 
schopnost 
motivovat 
pod ízené. 

Schopnost 
pozitivn  
stimulovat 
pod ízené, bez 
dlouhodobého 
efektu. 

Dobrá schopnost 
pozitivn  
motivovat a 
nadchnout 
pod ízené. 

Excelentní 
schopnosti 
v oblasti 
motivace 
pod ízených, typ 
„v dce“. 

Schopnost 
strategického 
ízení 

Nízká až nulová 
schopnost 
strategického 
ízení. 

Schopnost ízení 
se st edn dobým 
efektem, nejedná 
se o 
plnohodnotné 
strategické ízení. 

Dobrá schopnost 
strategického 
ízení se 

zam ením na 
výsledek. 

Excelentní 
schopnosti 
v oblasti 
strategického 
ízení p inášející 

výsledek 
Aplikace 
kontrolních 
inností 

Nízká až nulová 
schopnost 
aplikace 
kontrolních 
inností. 

Nesystematická 
aplikace 
kontrolních 
inností, bez 

zájmu o 
výsledek. 

Systematická 
aplikace 
kontrolních 
inností v . 

monitoringu 
výsledk . 

Excelentní 
úrove  
uplat ování 
kontrolních 
inností v . 

monitoringu 
výsledk  a 
související 
motivace 
pod ízených. 

Snaha o 
získávání zp tné 
vazby 

Nízká až nulová 
snaha o 
získávání zp tné 
vazby. 

Formální snaha o 
získávání zp tné 
vazby, bez zájmu 
na výsledku. 

Aktivní snaha o 
získávání zp tné 
vazby, zájem o 
ešení zjišt ní. 

Maximální zájem 
o získávání 
zp tné vazby, 
snaha o ešení 
zjišt ní. 

ešení 
neo ekávaných a 
krizových situací 

Nízká až nulová 
schopnost ešení 
situací, situace 
spíš ignoruje, 
ešení nechává 

na jiných. 

Snaha o ešení 
problémových 
situací, p i ešení 
je pasivní, 
o ekává pomoc. 

Aktivní snaha o 
ešení 

problémových 
situací. 

Maximální 
aktivita p i ešení 
problémových 
situací, proaktivní 
p ístup. 

Schopnost práce 
v týmu 

Nízká až nulová 
schopnost práce 
v týmu, 
individualista. 

Snaha o práci 
v týmu, je 
formálním 
lenem, 

pasivním. 

Schopnost práce 
v týmu jako jeho 
aktivní len. 

Vyhledává a 
iniciuje práci 
v týmu, motivuje 
ostatní leny, 
aktivní len týmu. 

Empatie Nízká až nulová 
schopnost 
empatie, nezájem 
o pod ízené. 

Formální zájem, 
bez lidského 
rozm ru. 

Zájem o 
pod ízené a jejich 
pot eby a 
problémy, v rámci 

Silný zájem o 
pod ízené, jejich 
pot eby a 
problémy, zájem 



 

 

pracovního 
vztahu. 

jde i nad rámec 
pracovního 
vztahu. 

7.1.4.3 Vzor zpracování kompeten ního modelu pro pozici „ editel ZZO“ 
 
Kvalifikace 

Vzd lání  

Praxe  

Kompetence 

Hard skills Soft skills 

Popis Úrove   Popis Úrove   

    

    

    

    

    

    

 

7.1.4.4 Hodnocení a aktualizace kompeten ního modelu 
Primární hodnocení kompeten ního modelu 

Vytvo ený kompeten ní model slouží jako rámec pro porovnání definovaných schopností a 
dovedností a jejich úrovní se skute ným konkrétním pracovníkem na dané pozici. Primární 
hodnocení (tj. první hodnocení po uplatn ní systému kompeten ního modelu) by m lo 
prob hnout formou ízeného rozhovoru mezi hodnoceným ( editel ZZO) a hodnotícím 
(garant SML pro danou ZZO). P edm tem hodnocení je porovnání obecného 
kompeten ního profilu pozice „ editel ZZO“ s jeho praktickým napln ním konkrétním 
pracovníkem editel ZZO „XY“. Výsledkem hodnocení je definování sm r  a cíl  pro další 
osobní a profesní rozvoj hodnoceného pracovníka (další vzd lávání, kurzy, stáže lektorská 
innost apod.), v . ur ení asového horizontu pro pln ní cíl . Pln ní nastavených cíl  se 

provádí v rámci periodického hodnocení kompeten ního modelu (viz níže). 
 
Periodické hodnocení a aktualizace kompeten ního modelu 

Kompeten ní model je nástrojem ízení a m ení výkonu pracovníka, není tedy vhodné, 
aby se jednalo o statický nem nný dokument. Kompeten ní model by m l být pr b žn  
aktualizován a to na základ  pot eb SML a požadavk  na ZZO. Aktualizace 
kompeten ního modelu by m la být realizována v rámci pravidelných p ehodnocení. 
Doporu ený interval je 1× za rok (maximáln  2 roky). 
Hodnocení by m lo probíhat s využitím obdobných technik jako p i tvorb  modelu tj. 
vypln ním hodnotícího a sebehodnotícího dotazníku. Na rozdíl od nastavení modelu 
(analýza pracovní pozice) probíhá jako další krok ízený rozhovor mezi hodnoceným a 



 

 

hodnotícím tj. mezi editelem ZZO (hodnocený) a garantem SML pro danou ZZO 
(hodnotící). Výsledkem interview je vyjasn ní p ípadných rozdíl  v hodnocení a 
sebehodnocení a snaha o dosažení konsenzu nad další podobou kompeten ního profilu a 
pot eb  rozvoje pracovníka na klí ové pozici ZZO (obdobn  jako v p ípad  primárního 
hodnocení) tj. definování sm r  a cíl , kterým se bude pracovník v následujícím období 
v novat, aby naplnil požadovaný kompeten ní model a dále se profesn  rozvíjel. 
Proces primárního a periodického hodnocení kompeten ního modelu (profilu pozice)a jeho 
aktualizace nazna uje toto schéma: 

 
Obrázek 12 Hodnocení a aktualizace kompeten ního modelu 

7.2 Povinnosti SML 
Z pozice SML, jako z izovatele organizací a hlavního garanta celého systému KS  
vyplývají tyto povinnosti: 

• Udržovat aktuální strategii SML. 

• Udržovat aktuální procesy pot ebné pro výkon všech inností SML a z ízených 
organizací. 

• Udržovat aktuální sm rnice popisující pravidla fungování proces  a inností SML a 
ZZO. 

• Provád t periodické hodnocení kompeten ního profilu klí ových osob ZZO a na 
základ  výsledk  hodnocení aktualizovat kompeten ní model typických rolí 
stanovených na stran  SML i ZZO. 

• Nastavování cíl  v etn  standard  zajiš ované ve ejné služby. 

• Koordinace a realizace monitoringu proces  (služeb) a hodnocení výsledk  
monitoringu dle nastavených metrik (KPI). 

• Schvalování opat ení ZZO p ijatých na základ  výsledk  monitoringu proces . 

Garantem napl ování povinností SML je centrální koordina ní odbor.  



 

 

7.3 Povinnosti ZZO 
Stejn  jako SML má definovány povinnosti vyplývající z jeho pozice garanta KS , mají 
i ZZO resp. osoby v jejich vedení (klí ové osoby) odpov dnosti ke svému z izovateli – 
SML. Hlavní povinností ZZO je informovat SML o všech zásadních skute nostech, které 
mají nebo potencionáln  mohou mít vliv na provoz a rozsah poskytování služeb ZZO 
a nezkreslen  reportovat ve výsledcích svých proces . P i této innosti musí ZZO používat 
definované postupy a procesy komunikace ur ené SML. 
 
Mezi hlavní povinnosti ZZO sm rem k SML pat í: 

• Poskytování podn t  pro aktualizaci strategie SML. 

• Zajiš ování ve ejné služby v souladu s její formulací na kart  ve ejné služby 
a v požadovaných parametrech 

• Spolupráce se z izovatelem p i popisu fungování proces  a definování pravidel 
fungování proces  formou sm rnice. 

• Informování o plánovaných nebo o ekávaných zm nách v zajiš ovaném procesu 
(služb ) na základ  interních (provozních) nebo externích (oprávn né požadavky 
klient  a jiných zainteresovaných stran, požadavky legislativy a jiných závazných 
p edpis ) vliv . 

• Provád t, na základ  pokynu z izovatele, sebehodnocení osob a hodnocení 
kompeten ního profilu osob na klí ových funkcích. 

• Spolupracovat p i nastavení cíl  a standard  zajiš ovaných služeb a realizovat své 
innosti tak, aby byly definované cíle napln ny. 

• Poskytovat data vyžadovaná SML pro monitoring proces  – ZZO je povinna data 
poskytovat v komplexní, nezkreslené form , ve formátu a termín  požadovaném 
z izovatelem. 

• P ijímat opat ení ke zlepšení inností na základ  výsledk  monitoringu služeb a tato 
opat ení v závazném termínu realizovat a podrobovat kontrole. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 Návrh základních nástroj  ízení organizací a služeb 
a odborný odhad jejich ekonomických p ínos  

Cílem této kapitoly je provést odhad ekonomických p ínos  implementace nástroj  ízení 
organizací a služeb, které budou implementovány v rámci systému KS  na SML. V rámci 
projektu byly navrženy systémové kroky k implementaci KS  formou aplikace specifických 
nástroj  ízení organizace. Jako osový princip aplikace metodik (BSC) je d sledné 
uplatn ní procesního p ístupu. Mezi navržené nástroje pat í systém procesního ízení a 
metoda BSC, ízení lidských zdroj . V první fázi pilotního ov ení projektu budou tyto 
nástroje ov eny na vybraných modelových procesech a vybraných ZZO.  
 

8.1 Procesní ízení  - obecn  
Procesní ízení je soubor inností týkajících se plánování a sledování výkonnosti 
p edevším realiza ních firemních proces . Systém procesního ízení, který bude 
implementován v rámci KS  SML p edstavuje v sou asné dob  asto používaný a 
efektivní systém ízení organizací. Principem procesního ízení je prvotní identifikace 
proces  organizace, kdy jsou procesy zmapovány v jejich aktuálním stavu a následn  
podle aktuálních znalostí pokud možno optimáln  nastaveny. Pro každý proces jsou 
stanoveny jeho parametry tj. vstupy, pr b h, výstupy z procesu a metriky (KPI) 
vypovídající o efektivit  procesu. Dále je procesu ur en garant (vlastník) tj. osoba (role, 
odpov dná organiza ní jednotka), která odpovídá za nastavení procesu, jeho parametr  a 
následn  m že rovn ž zajiš ovat monitorování (p ípadn  m ení procesu). Díky 
identifikace jednotlivých proces  a jejich vzájemných souvztažností tak lze sledovat 
všechny vazby v organizaci, lépe jim porozum t a zejména je efektivn  ídit. Procesní 
ízení má také tu další výhodu, že výkonnost procesu je možno m it a vyhodnocovat tak 

jeho výkonnost a práv  hodnocení výkonnosti proces  je hlavním nástrojem, kterým 
m žeme sledovat ekonomickou p ínosnost procesu, potažmo celého systému procesního 
ízení. Je samoz ejm  logické, že pokud se innosti procesního charakteru ídí jiným než 

procesním zp sobem, mohou na nich vznikat prodlevy, které zp sobují i finan ní ztráty. 
Pokud subjekt používá pro organizování vnit ních inností tzv. funk ní (hierarchické) ízení 
(vyjád ení pomocí organiza ního schématu), pak zajiš uje p edevším d lbu práce, kde 
vychází ze stav  nad ízenosti a pod ízenosti pracovník , potažmo organiza ních jednotek. 
Celý systém je pak organizován jako n kolik ohrani ených jednotek, které vytvá í vlastní 
mikrosv t a s okolím komunikují jen ve vztazích nastavených organiza ním schématem. 
Ne vždy je však zmín ný zp sob komunikace vhodný a vzniká ada kompeten ních a 
komunika ních bariér a tím již zmín ných finan ních ztrát. Další nevýhodou tohoto 
systému je jistá nepr hlednost – každá organiza ní jednotka (subjekt) provádí proces 
( innost) vlastním zp sobem, který je mírn  odlišný od zp sobu provád ní ostatních 
organiza ních jednotek. Této diskrepanci se není možno vyhnout ani v p ípad , že jsou 
využívány jednotné postupy zavedené závaznou dokumentací. 
 
Naopak procesní ízení vychází ze skute nosti, že každý produkt (výrobek nebo služba) 
vzniká ur itým sledem inností, tedy procesem. Tomu je p izp soben i zp sob 
zobrazování organiza ních vztah  pomocí procesního diagramu zahrnujícího všechny 
pot ebné innosti, vazby mezi nimi, jejich souslednost a zodpov dné pracovníky. Zp sob 



 

 

organizování také zahrnuje všechny pracovníky, kte í se na procesech podílejí, tedy ne jen 
vedoucí pracovníky a organiza ní jednotky jako u funk ního ízení. Snižuje se také 
pot eba direktivního ízení, protože organizace mezi pracovníky je dána popisem procesu, 
kde je v tšina kompeten ních a komunika ních rolí jasn  stanovena. Výhodou 
navrhovaného ešení v rámci KS  je aplikace procesního modelu do systému ATTIS 
formou workflow, které zajistí nejen nutnost využívání jednotného postupu ( ízeného 
workflow) na všech organiza ních jednotkách, ale rovn ž umožní sb r dat ve stejného 
rozsahu dat o procesu na všech organiza ních jednotkách a tím jejich lepší porovnatelnost 
a zpr hledn ní celého procesu a jeho pr b hu na všech ZZO. 
 
P íkladem m že být aplikace procesu Nakupování (jeden z proces  vybraných pro 
pilotního ov ení KS  na vybraných ZZO). V sou asné dob  je zpracován postup pro 
oblast nakupování na SML, v rámci systému procesního ízení by byl zpracován jednotný 
postup, který p i nakupování uplat ovali rovn ž ZZO. Nicmén  zpracování 
dokumentovaného postupu stále nezajistíme naprostou jednotnost aplikace postupu na 
všech ZZO a rovn ž nemáme p ehled o všech innostech p i nakupování (nap . 
transparentnost výb ru dodavatel , ceny za jaké je nakupováno apod.). Postup tedy bude 
zpracován do formy procesu, kde budou jasn  definovány vstupy, výstupy, innosti p i 
procesu, vlastník procesu a definovány metriky procesu, který budou vypovídat o jeho 
efektivnosti. V této fázi jsme již na velmi dobré cest  k monitorování procesu a získávání 
relevantních dat, která jsou porovnatelná nap í  r znými ZZO. Pro ješt  lepší unifikaci 
systému bude proces se všemi jeho parametry zpracován ve form  workflow (v systému 
ATTIS). Vzhledem k tomu že systém budou pro nakupování využívat všechny ZZO, 
dosáhneme aplikace procesu stejným zp sobem na všech ZZO a budeme získávat stejná 
data vypovídající o procesu, ímž bude celý proces nakupování pod kontrolou z hlediska 
efektivnosti (efektivní využívání finan ních zdroj ) a transparentnosti (osobními nebo 
jinými zájmy neovlivn né zadávání objednávek, zakázek). Zefektivn ním a zpr hledn ním 
systému samoz ejm  dosáhneme i ekonomických p ínos  ve form  optimalizace 
vynakládaných prost edk  za nákupy a dále budeme schopni identifkovat p ípadné 
odchylky sm rem od tohoto optima a pružn  na n  reagovat. 
 
Zavedení procesního ízení tj. jednotného systému ízení inností má i další výhody, které 
se projeví v ekonomické oblasti. Mezi tyto výhody bezpochyby pat í: 

• Zjednodušení ízení a delegování – omezené delegování pravomocí na nižší 
stupn  ídících pozic je možným problémem v tších organizací. V tšinu 
rozhodovacích pravomocí drží ve svých rukách ídící pracovníci, kte í tak musí 
rozhodovat i o marginálních záležitostech každodenního provozu o kterých by mohli 
rozhodovat i níže postavení pracovníci. Výsledkem je zahlcení ídících pracovník  
požadavky a s tím se pojící finan ní náklady. P enosem relevantním odpov dností 
a pravomocí na nižší pozice je ekonomicky efektivn jší. 

• Umožn ní m ení výkonu – p i správném nastavení ukazatele výkonnosti procesu 
– metriky – je možné identifikovat slabá místa a provést preventivní manažerský 
zásah namí ený proti prohlubování nastávajícího problému, který by mohl p inést 
ekonomické ztráty.  

• Usnadn ní školení nových zam stnanc  – díky nastavení procesního modelu a 
jeho standardizace pomocí workflow se zkracuje doba zaškolení nových pracovník  
a zvyšuje efektivnost provedeného zaškolení. I tuto skute nost je nutno zahrnout do 
bod , které podporují fakt ekonomického p ínosu implementace nástroje 
procesního ízení do práce SML a ZZO. 



 

 

 

8.2 Odborný odhad ekonomických p ínos  
Zavedení centralizovaných metodik a proces  následující typy p ínos , které lze 
ekonomicky vyjád it: 

• P ímé finan ní p ínosy ve form  úspory vynakládaných prost edk   

• Nep ímé p ínosy ve form  úspory asu pro provedení pracovní operace nebo 
úsporu pracovního fondu 

• P enesené p ínosy ve form  zvýšení kvality služby 

8.2.1 Odhad p ínos  pilotních proces  / metodik 

Centrální proces nakupování 
Centralizace a d sledné dodržování procesu nakupování dostává celý proces pod kontrolu 
a veškeré informace jsou centráln  k dispozici nejen pro vedení ZZO, ale i nad ízeným 
odbor m SML. Je možné získat veškeré informace o dodavatelích, kte í jsou poptáváni, 
kte í dodávají služby a celkový p ehled o pr b hu procesu nakupování, o všech 
vyjád eních, evidence o stavu ešení. Transparentnost informací p ináší úsporu p i nákupu 
služeb a materiálu. 
 
Odhadované p ínosy: 
Snížení ceny nakupovaných komodit prost ednictvím centralizace o 15 – 20% 
Snížení rizika výb ru chybného dodavatele díky hodnocení dodavatel  o 30%   
 
Centrální evidence projektových nám t  
Evidence projektových nám t , se všemi podklady, dokumenty, vyjád eními p ináší 
zejména dostupnost všech podklad , z nichž do n kterých byly nainvestovány n které 
prost edky m sta. Obvykle informace mizí, protože jsou na r zných po íta ích, u r zných 
osob. P i migraci lidí mizí informace a je t eba do nich investovat znovu. Dostupnost 
informací o nám tech, kdy je možné je efektivn  propojit s existujícími dotacemi a tak 
získat prost edky nap íklad z Evropské unie. 
 
Odhadované p ínosy: 
Snížení nep ímých náklad  na vyhledávání informací o 10% 
 
Centrální ízení úkol  
Centrální ízení úkol  umož uje evidenci a okamžité informace o stavu ešení. 
Elektronický záznam celého d je p sobí na sebekontrolu. Je do zna né míry eliminována 
pot eba ov ování informací nap . telefonicky, e-mailem, osobní sch zkou apod. 
Umož uje možnost manažersky zasáhnout, získat podklady pro hodnocení pracovník . 
Úkoly mohou být základním kamenem p i aplikaci metodologie BSC. 
 
Odhadované p ínosy: 
Snížení nep ímých náklad  na vyhledávání informací o 20%   
 
 
 
 



 

 

Kompeten ní model hodnocení editel  ZZO 
Zavedení kompeten ního modelu umožní efektivn  využívat schopnosti a kapacity 
klí ových pracovník , což vede k jejich profesnímu, ale i osobnostním r stu, a celkov  ke 
zvýšení efektivnosti ízené organizace. Sou asn  zavádí do personální politiky jednotící 
prvek hodnocení, který p ináší i princip prevence p edcházení problém  pramenících 
z nekompetentnosti, nutnosti personálních zm n apod. 
 
Odhadované p ínosy: 
Snížení náklad  spojených s personálními zm nami až o 20% 



 

 

 

9 Návrh struktury a designu komunika ního a 
metodického portálu pro Korporátní ízení 

Jedním z cíl  projektu je implementace komunika ního a metodického portálu pro podporu 
SK  SML.    

9.1 Celková struktura komunika ního portálu 
Základní logickou strukturu portálu navrhujeme roz lenit na následující oblasti: 

• Oblast metodická a dokumenta ní 

• Oblast komunika ní 

• Oblast administra ní 

9.1.1 Oblast metodická a dokumenta ní 

Tato oblast je primárn  zam ena na udržování všech metodik a sm rnic souvisejících 
s KS  SML. Protože je tato ást portálu ešena jako knihovna ízené dokumentace, je 
výhodné zde udržovat i konkrétní výstupy v podob  dokument . Knihovna ízené 
dokumentace p edstavuje zabezpe ené prost edí, kde pro p ístup k dokument m jsou 
aplikována p ístupová pravidla. Další vlastnosti knihovny ízené dokumentace jsou 
uvedeny v následujícím p ehledu: 
 

• P i azení logického typu dokumentu (tj. v cný obsah a souvislost dokumentu) 
• Editace metadat (atribut ) dokumentu p i vložení nebo kdykoliv pozd ji 
• Bezpe né odstran ní dokument  (v prvním kroku z stávají ve složce smazaných 

dokument , která je p ístupná administrátorovi. Ve druhém kroku je administrátor 
m že fyzicky smazat) 

• ízení verzí dokumentu 
• P ístup k vloženým dokument m prost ednictvím p eddefinovaných pohled  
• Vyhledávání dokument  podle metadat 
• Fulltextové vyhledávání  

 
V následujícím p ehledu je navržena první úrove  len ní metodické ásti, v etn  uvedení 
typických dokument , které do dané složky pat í 
 
Tabulka 9 Základní princip strukturování metodického portálu 
Složka na 1. úrovni len ní Obsah 
Výchozí klí ové dokumenty 
 

Aktualizace strategie rozvoje statutárního m sta Liberec 2014 
– 2020 
 
Výstupy projektu „Integrovaný systém ízení Statutárního 
m sta Liberce a jeho z izovaných a zakládaných organizací“ - 
„Preauditní zpráva“ a „Nový systém ídící kontroly pro 
statutární m sto Liberec“ 
 
Výstupy projektu „Zavedení procesního a projektového ízení 
na statutárním m st  Liberec a jim z izovaných i 



 

 

zakládaných organizacích“ 
Sm rnice a metodiky 
 

Sm rnice rady .  10RM - Projektové ízení 
 
Sm rnice rady .   3RM - Zadávání ve ejných zakázek 
Statutárním m stem Liberec 
 
Kritéria pro poskytování odm n editel m kulturních 
p ísp vkových organizací 
 

 
Karty ve ejných služeb 
 

Defini ní karty jednotlivých ve ejných služeb 
 
Karty jednotlivých ve ejných služeb – výro ní hodnocení  

Karty podp rných služeb 
 

Defini ní karty jednotlivých podp rných služeb 

Reporting ZZO 
 

Reporty ZZO ve sjednocené metodice 

Personální  
 

Vzorové karty pro hodnocení a sebehodnocení 
 
Sebehodnocení 
 
Výro ní hodnotící pohovory 

 

9.1.2 Oblast komunika ní  

V komunika ní oblasti bude portál len n následovn : 
 
Tabulka 10 Základní princip strukturování komunika ní ásti portálu 
Proces Obsah 
Úkoly Jednotné prost edí pro zadávání, evidenci, sledování úkol   
Proces nakupování Jednotné sledování procesu nakupování v etn  hodnocení 

dodavatel  
Zásobník projektových nám t  Sjednocený zásobník projektových nám t  ve skupin  SML 
Jednání orgán  RM a ZM P íprava materiál , podklady, záv ry z jednání – usnesení, 

úkoly a zápisy 
Rozpo tový proces Podpora rozpo tového cyklu ve všech 3 fázích dvouletého 

cyklu 
Majetek m sta Podpora ízení majetku m sta ve skupin  SML ve 3 fázích 

životního cyklu 
Projektové ízení Podpora p ípravné, realiza ní a ukon ovací fáze projekt  
Dota ní management Podpora všech 3 fází dota ního managementu 
Grantový systém Termíny p ísp vk  – p id lení pen z – smlouvy – kontroly – 

„grantový systém“ 
 

St edn dobé plánování st edn dobé finan ní plánování, rozpo tové výhledy i sm rem 
k ZZO 
 

 
 



 

 

 

9.1.3 Oblast administra ní  

Administra ní oblast Portálu je ur ena pouze vybraným pov eným pracovník m 
odpov dným za provoz a administraci. Administra ní ást portálu je ur ena pro ízení 
p ístupových práv, udržování šablon proces , tvorbu uživatelských reportu apod. 
 

9.1.3.1 Šablony proces , uživatelské reporty 
V administra ní ásti Portálu se nejedná jen o ist  technickou administraci, ale i o 
administraci na úrovni business proces , kdy jsou stávající resp. nové procesy 
modifikovány resp. vytvá eny na bázi tzv. šablon proces . Nástroj na vlastní modelování 
proces  umož uje krom  šablon proces  také tvorbu aplika ních formulá , tabulkových 
report  a tiskových sestav bez nutnosti programování. 
 

 
Obrázek 13 Tvorba uživatelského reportu 
 

9.1.3.2 P ístupová práva 
P ístupová pravidla hierarchicky ídí p ístupy na základ  p id lených atribut . Každé 
pravidlo se skládá z trojice údaj : 

  sady atribut  omezujících použití pravidla 
 definice práva pro p ístup  
 vymezení subjekt , pro které dané pravidlo platí. 

 



 

 

Sada atribut  je množina jedné nebo více dvojic atribut – jeho hodnota. Každý atribut lze 
uvést pouze jednou. Pravidlo se pak vztahuje na všechny soubory, které mají danou sadu 
atribut  nastavenou na vyjmenované hodnoty.  
 
Existují 4 druhy (úrovn ) p ístupových práv, která je možné p id lit jednotlivým pravidl m. 
Každé pravidlo obsahuje práva p edcházející úrovn  (nap . s právem write lze soubory i 
íst): 

 None – bez p ístupu k soubor m vyhovujícím danému pravidlu 
 Read – p ístup pouze pro tení k soubor m vyhovujícím danému pravidlu 
 Write – p ístup pro zápis, možnost vytvo it novou revizi dokumentu 
 Delete – možnost smazat soubory k soubor m vyhovujícím danému pravidlu 

 
Subjekty, pro které pravidlo platí,  mohou být definováni jako: 

 uživatelé  
 uživatelé s danou rolí 
 uživatelé pat ící do organiza ní jednotky 

 
Pravidla jsou aplikována hierarchicky v po adím daném konkrétností sady atribut . 
Konkrétnost se ur uje podle po tu atribut  v daném pravidle – ím víc atribut , tim 
konkrétn jší pravidlo. Pokud se sejdou stejn  konkrétní pravidla, pak se dá p ednost 
nejvíce liberálnímu pravidlu, nap . delete má p ednost p ed právem read. 
 

9.1.3.3 Integra ní nástroje Portálu  
Pro snadné za len ní aplikace Portálu do stávajícího IT prost edí Zadavatele slouží široké 
možnosti aplika ní a datové integrace. Z pohledu aplika ní integrace je primárn  
podporována integrace prost ednictvím webových služeb. Tato integrace m že být 
obousm rná. Z pohledu datové integrace jsou primárn  podporovány tyto metody: 

• Integrace pomocí databázových link  (DB link) – p ímá komunikace s databázi 
integrovaného systému.  

• Integrace pomocí souborového datového rozhraní. Preferovaný formát je CSV 
v r zných variantách. Pro data, u kterých se nep edpokládají velké objemy dat, lze 
využít i XML nebo Json formát.  



 

 

 
Obrázek 14 Integra ní nástroje Portálu 
 

9.2 Pilotní ešení komunika ního portálu 
Procesy a postupy, které se navrhnou a v rámci pilotního ešení nasadí do provozu 
(komunika ní portál) – ješt  v pr b hu 2014. Na základ  pilotní provozu bude možné 
ov ení p ínos . 

9.2.1 Úkoly 

V rámci procesu úkoly bude implementováná následující funkcionalita: 
• Sledování úkol , porady, jednání orgán  SML - RM, ZM… 
• Požadavky PO – SML, SML – PO 
• Odvolávky SML / TSML 
• Eskalace úkol  
• Dokumenty související s úkoly 
• Monitoring ešení úkol  
• Prov ení možnosti provázání na HelpDesk – požadavky na IT, údržbu atd. – 

n které z úkol  vyžadují napojení na HelpDesk 
• Evidence úkol , stav ešení 

 
Obrázek 15 Úkoly a vazba na HelpDesk 



 

 

 
Obrázek 16 Algorimtus zpracování úkol  

 



 

 

9.2.2 Centrální nakupování 

 

 
Obrázek 17 P ehledoví procesní schéma -  centrální nakupování 
 

• P evod stávajících sm rnic a postup  (Výb r dodavatele) do komunika ního 
portálu. 

• Vy ešení pot eby dohledu SML nad pr b hem nákup , poptávek, nabídek, smluv. 
• Pot eba informací o  

o dodavatelích a jejich hodnocení 
o kdo, jak a co odsouhlasil, jak se k tomu vyjád il, jak dodržel varianty pr b hu 

v návaznosti na stanovené objemy nákupu 
o o zadávací dokumentaci, nabídkách, hodnocení, smlouvách 



 

 

9.2.2.1 Požadavek na nákup 

 
Obrázek 18 Procesní schéma - požadavek na nákup 
 



 

 

9.2.2.2 Výb r dodavatel  

 
Obrázek 19 Procesní schéma - výb r dodavatel  



 

 

9.2.2.3 Realizace dodávky 

 
Obrázek 20 Procesní schéma – realizace dodávky 



 

 

9.2.2.4 Hodnocení dodavatel  

 
Obrázek 21 Procesní schéma - hodnocení dodavatel  
 
 

9.2.3 Zásobník projektových nám t  

 
Obrázek 22 P ehledové procesní schéma Zásobník projektových nám t  



 

 

 
 
 

• První fáze životního cyklu projektového nám tu - odsouhlasení nám tu, zajišt ní 
financování, evidence náklad  na p ípravu projektu, dotace 

• Celkový p ehled o pr b hu nám tu, v jakém stádiu se nachází, jaké dokumenty se 
na n j váží, jaký je pr b h financování projektu atd. 

• Po zprovozn ní „Zásobníku projektových nám t “ bude nutno po skon ení tohoto 
projektu p epracovat stávající metodiku týkající se projektového ízení a p ipravit 
ešení pro celkový proces – Životní cyklus projektu. 



 

 

9.2.3.1 Sb r nám t  - odbory SML 

 
Obrázek 23 Procesní schéma - odbory SML 



 

 

 

9.2.3.2 Sb r nám t  - PO 

 
Obrázek 24 Procesní schéma - sb r nám t  PO 
 



 

 

9.2.3.3 Sb r nám t  - obchodní organizace 

 
Obrázek 25 Procesní schéma - obchodní organizace 
 



 

 

9.2.3.4 Sb r nám t  - RM, komise 

 
Obrázek 26 Procesní schéma - sbor podn t  RM, komise 
 
 



 

 

9.2.3.5 Sb r nám t  - ZM, výbory 

 
Obrázek 27 Procesní schéma - sb r nám t  ZM, výbory 
 



 

 

9.2.3.6 Inicializa ní fáze 

 
Obrázek 28 Procesní schéma - inicializa ní fáze projektový zásobník 
 



 

 

9.2.3.7 Za azení do ak ního plánu 

 
Obrázek 29 Procesní schéma – za azení do ak ního plánu 
 
 
 



 

 

9.3 Struktura komunika ního portálu – další procesy KS  
Po ov ení základních proces  a postup  v praxi by následovaly další d ležité postupy 
identifikované na rozhraní SML a ZZO. Jejich vý et následuje v dalších podkapitolách. 

9.3.1 Jednání orgán  RM, ZM 

• Veškeré postupy, materiály, vyjád ení  
 P íprava materiál  
 Evidence, dostupnost podklad , p íloh 
 Pr b h odsouhlasení, vyjad ování k materiál m 
 Plán jednání orgán , za azení materiál  
 Záv ry z jednání – usnesení, úkoly… 

9.3.2 Rozpo tový proces 

• Prakticky dvouletý cyklus 
o I fáze – p íprava rozpo tu 
o II fáze – realizace rozpo tu, rozpo tová opat ení 
o III fáze – p íprava záv re ného ú tu 

• Rozpo et - p ísp vky m sta - stabilita / plánování 

9.3.3 Majetek m sta 

• T i fáze životního cyklu majetku 
o I fáze  - jeho získání, zhodnocování 
o II fáze – jeho provozování 
o III fáze – jeho prodej, likvidace 

• Evidence pr b hu celého životního cyklu majetku – nejen ú etní evidence, veškeré 
nákupy, smlouvy…. 

• Pravidla pro hospoda ení s majetkem – procesní, schvalovací postupy 

9.3.4 Životní cyklus projektového nám tu - dokon ení 

• T i fáze životního cyklu projektového nám tu 
o fáze – odsouhlasení nám tu, zajišt ní financování, evidence náklad  na 

p ípravu projektu, dotace ( ešeno v rámci projektu) 
o fáze - ízení projekt  – využít procesní podporu nap íklad podle metodologie 

IPMA 
o fáze  - doba udržitelnosti, provozování 

• Celkový p ehled o pr b hu nám tu, v jakém stádiu se nachází, jaké dokumenty se 
na n j váží, jaký je pr b h financování projektu atd. 

9.3.5 Dotace – dota ní management 

• Všechny t i fáze dotace 
o I. fáze – p íprava dotace – podání žádosti 
o II. fáze – výb rová ízení, realizace dotace, monitoring 
o III. fáze – doba udržitelnosti, monitoring 

• Know How o existujících dotacích 
• Zásobník projekt , nám t  – hledání financování, kofinancování 



 

 

• Podpora zpracování žádostí – v tšího rozsahu 
• Podpora ZZO – dota ní management – kde co je – jaké jsou možnosti dotací 
• Odborné „m kké“ projekty – sami útvary – efektivita, komplikovanost 
• Velké projekty / Investice – podpora ve fázi podání žádosti, financování, realizaci, 

udržitelnosti, monitoring po celou dobu projektu 
• Projektové ízení i u ZZO - SW podpora evidence a schvalování nám t  – zásobník 

nám t , ízení projekt , úkoly, dokumenty, doba udržitelnosti 
• Splátkové kalendá e ze smluv 

9.3.6 Grantový systém 

• Termíny p ísp vk  – p id lení pen z – smlouvy – kontroly – „grantový systém“ 
• Smlouvy, platnosti 
• P edkládání zpráv a dokument  
• Výsledky kontrol 

9.3.7 St edn dobé finan ní plánování (využití MIS, datový sklad) 

• st edn dobé finan ní plánování, rozpo tové výhledy i sm rem k ZZO 
• sjednocené finan ní plány – struktura p íjm , výdaj  
• proces schvalování krátkodobých i st edn dobých finan ních plán  ZZO 
• zásobník projekt  
• finan ní pr b h projektu 
• rozpo ty – tvorba, zm ny, pln ní procesn  a datov , v etn   
• finan ní nároky projekt  – p íprava, pr b h, provozování, udržitelnost u dotací 
• poskytování investi ního p ísp vku – sb r, evidence, p id lování 
• p esuny financí PO z rezervního do investi ního fondu, poskytování souhlasu o 

návratné finan ní výpomoci, nákupy, výb rová ízení, rozpo tové výhledy 

9.3.8 Metodologie Ballance Scorecard 

Využití funk nosti SW ATTIS v oblasti definice úkol , jejich vyhodnocování. 
• Propojení komunika ního portálu a SW ATTIS. 
• Na úrovni komunika ního portálu by se ešila procesní stránka pr b hu aplikace 

BSC. 
• Definice cíl  SML  a pr b h jejich odsouhlasení x uložení informací do SW ATTIS 
• Rozpad cíl  na jednotlivé úkoly – úkoly – komunika ní portál, data pro reporty 

v ATTIS 
• Sb r dat, reporting – úkoly – komunika ní portál, data ATTIS 

 
 

9.4 Návrh designu portálu 
Jako základ pro realizaci komunika ního portálu bude použita customizovaná aplikace 
TeamAssistant. Pro p ístup do aplikace není pot eba žádná instalace na koncových 
stanicích, uživatelé k aplikaci p istupují p ímo z webového prohlíže e na ur ené https 
adrese.   
 
 



 

 

Základ komunika ní procesní ásti portálu je založen na bázi vzorových šablon proces .  
 
Komunika ní portál má n kolik typických uživatelských rozhraní:: 
 
Uživatelská obrazovka – zde uživatel nap . 

• má p ehled o b žících procesech, svých úkolech atd. 
• m že spoušt t nový výskyt (instanci) procesu dle šablony 
• m že sledovat termíny k úkol m a proces m 
• m že filtrovat procesy dle zvolených parametr  

 

 
Obrázek 30 Základní obrazovka - procesy 
 
Manažerská obrazovka –  

• plocha, kdy nad ízený, odpov dná osoby, vlastník procesu dostane informace o 
všech spušt ných procesech 

• má možnost filtrovat data z proces  
• má možnost aktivn  vstoupit do probíhajícího procesu a ur it jeho další pr b h 
• obecn  manažer dostane informaci, o všech spušt ných procesech, v jakém jsou 

stavu a p ípadn , kde je „úzké“ místo 



 

 

 
Obrázek 31 Manažerská obrazovka 
 
Obrazovka reportu 
Ukázka reportu s p ehledem úkol  na dnešek (všechny s termínem vy ízení do dneška): 

 
Obrázek 32 Obrazovka reportu 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obrazovka návrhu procesu 
Vývojová obrazovka – zde vývojá  (dodavatel nebo vyškolený pracovník SML) m že 
šablony proces  

• nov  definovat 
• upravovat a modifikovat stávající šablonu procesu 

 
Obrázek 33 Obrazovka návrhu procesu 



 

 

 

10 Návrh využití existujících SW nástroj  informa ního 
systému SML 

10.1 Help Desk 
Help Desk – napojení úkol  ízených v komunika ním portálu – primární evidence úkolu a 
jeho ešení je v komunika ním portálu a pouze požadavky, které souvisejí s HelpDeskem 
by se do tohoto systému p edaly a zp tn  by byl p edán výsledek servisního požadavku. 
Komunika ní portál nebude mít nikdy specializované vlastnosti HelpDesku a nebude ho 
tedy nahrazovat. D ležitá je ale sjednocená evidence požadavk  a jejich vy ízení, tedy i 
t ch, které funkci HelpDesku nevyžadují (úkoly z usnesení orgán  m sta…., porady,…) 
 

10.2 ATTIS 
Je doporu eno využití funk nosti SW ATTIS v oblasti definice úkol , podpo e metodiky 
BSC a jejich vyhodnocování. 

Propojení komunika ního portálu a SW ATTIS. 

• Na úrovni komunika ního portálu by se ešila procesní stránka pr b hu uplatn ní 
metodologie BSC. 

• Definice cíl  SML  a pr b h jejich odsouhlasení x uložení informací do SW ATTIS 
• Rozpad cíl  na jednotlivé úkoly – úkoly – komunika ní portál, data pro reporty v SW  

ATTIS 
• Sb r dat, reporting – úkoly – komunika ní portál, data ATTIS 

SW ATTIS zahrnuje následující typové oblasti: 

• ATTIS.BPM 

o modelování proces , p íprava šablon pro další využití v komunika ním 
portálu – využití stávajících kapacit na SML, které již s tímto systémem 
pracují (LIS, DP, MP, ZOO) 

o komunika ní portál – výkon proces  

• ATTIS.MBO 

o Tvorba vrcholové úrovn  ukazatel  (BSC) 

o Systém tvorby metrik 

o Rozpad ukazatel  na nižší úrovn  spole nosti 

• ATTIS.MOT 

o Tvorba Karet zam stnanc  

o Tvorba kompeten ních model  

o ízení výkonnosti na základ  cíl  

o Hodnocení Karet zam stnanc  – kompetencí, výkonnosti 

 



 

 

10.3 MIS / datový sklad – p ipravovaná koncepce 
MIS je sou ástí p ipravované koncepce, logika napojení je následující:  

• Pot eba definovat struktury p edávaných dat, datové pumpy z r zných datových 
zdroj , možnost m ení proces , omezení administrativní náro nosti – požadavky 
na informace  - SML – ZZO, podklady pro ízení ZZO 

• Informace a jejich dostupnost - podklady z datového skladu, procesního SW  - 
omezení nár stu administrativy 

• Výkaznictví – sjednocení / snížení administrativy 

• V sou asné dob  se p ipravuje výb rové ízení IOP v rozsahu: 

o  jako nadstavba nad rozpo tem – „rozklikávací rozpo et“ 

o reportování vybraných ukazatel  z rozpo tu 

• D ležité je však i provázání jak ekonomických systém  SML a ZZO, tak i 
p ipravovaného E K a samoz ejm  komunika ního portálu – data z jednotlivých 
proces . Bylo by vhodné tyto požadavky zohlednit v rámci p ipravovaného 
výb rového ízení. 

10.4 Finan ní kontrola, E K 
Jedná se o paraleln  probíhající projekt k projektu SK , klí ové oblasti spolupráce jsou: 

• definice rizik u organizací 

• metodická podpora - standardní podp rné materiály 

• plán kontrol 

• ídící kontrola 

• evidence výsledk  kontrol, nápravných opat ení 

• proces p edávání ro ních zpráv o innosti PO 

• SW podpora proces  – evidence a dohledatelnost podn t , stížnosti 

• zákonné požadavky na informace 

10.5 e-Learning 
Platformu pro e-learning není vhodné napojit na komunika ní portál, ale je možné využití 
v rámci korporátního ízení: 

• p i školení v rámci implementace a následného provozu korporátního systému 
ízení. 

• vzd lávání ú edník , hlídání termín , hodnocení školení 

• ov ené seznamování s vydanými sm rnicemi 

• úložišt  dokument  – p íru ky, návody, obsahy kurs  



 

 

 

11 Návrh postupu implementace pilotního ešení 
 

11.1 Rozsah pilotního ešení 
V rámci pilotního ešení budou implementovány a zprovozn ny následující procesy na : 

• Úkoly 
• Centrální proces nakupování 
• Zásobník projektových nám t  

 
Sou ástí pilotního ešení bude ešena i problematika  

• Kompeten ní model editel  
 
Pilotní ešení vybraných proces , postup  bude implementováno u následujících 
organizací: 

• LIS 
• ZOO 
• ZŠ Lesní 

11.2 Harmonogram projektu pilotního ešení 
Fáze   P íprava projektu    5.10.2014 

•  
•  
•  
•  

 
Fáze   Analýza a Design   2.11.2014 

•  
• 
• 
• 
• 
• 
•  
•  

 
Fáze   Implementace   21.12.2014 

• 
•  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



 

 

Fáze  P íprava ostrého provozu  1.2.2015 
• Školení administrátor  
• 
• 
•  

 
Fáze  Provoz     1.3.2015 

• Support 
 
 
 


