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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Cílem dokumentu je popsat základní východiska pro potřeby realizace koordinačních činností
zaměřených na implementaci projektového řízení v organizacích veřejné správy prostřednictvím
navržení struktury projektů a jednorázových opatření.
Jedním ze zásadních výstupů projektu „Analýza stavu implementace Smart Administration a
projektového řízení“ je stanovení postupů a opatření, které ve svém závěru povedou obecně
k zefektivnění využívání prostředků při realizaci projektů ve státní správě – a to bez ohledu na způsob
financování těchto projektů.
Při návrhu plánovaných opatření předpokládáme budoucí roli MVČR jako koordinátora, na kterého
potom připadá odpovědnost za přípravu prostředí pro rozvoj projektového řízení a to jak v oblasti
rozšiřování znalostí o projektovém řízení, tak v oblasti poskytnutí metodických i systémových nástrojů
pro jeho realizaci.
Dokument rozpracovává do konkrétních projektů opatření, která byla navržena jako výstup Fáze 2.
Jedná se zejména o následující kroky:
1. Zajistit aktualizaci metodiky PRINCeGON pro potřeby veřejné správy
2. Zajistit publicitu metodiky prostřednictvím nastavení systému komunikace
3. Zajistit kompetenční rozvoj v oblasti projektového řízení a zavést certifikace a sledování
odborné způsobilosti úředníků veřejné správy
4. Poskytnout atestované nástroje pro projektové řízení
5. Vytvořit odbornou komunitu a poskytovat podporu pro projektové řízení ve veřejné správě.

V další části dokumentu je analýza metodiky PRINCeGON z pohledu její využitelnosti ve veřejné
správě a definice oblastí, ve kterých by tato metodika měla být aktualizována.
Celkově lze návrhy na aktualizaci stávající metodiky PRINCeGON shrnout do následujících bodů:
1. Oddělení částí, které jsou pouze pro projekty spolufinancované ze SF do samostatného
dokumentu.
2. Oddělení částí, které jsou řízeny právními předpisy nebo nařízením programů (např. výběrové
řízení) do samostatných dokumentů.
3. Redukce rozsahu procesů tak, aby byly použitelné na projekty v rozsahu do 2 miliónů –
vytvoření minima projektového řízení.
4. Redukce projektových rolí tak, aby byla projektová struktura aplikovatelná na projekty malého
rozsahu nebo na projekty řešené v malých obcích.
5. Rozpracování/přidání části řízení projektu o procesy, které jsou standardní součástí (např.
řízení rizik) projektového řízení.
6. Vytvoření sady šablon dokumentů s definovanou jmennou konvencí a sadu odpovídajících
příkladů vyplněných dokumentů.
7. Vytvoření sady manuálů a životních situací pro konkrétní projektové role a typy projektů.
8. Oddělení realizace projektu a procesu řízení provozu včetně sledování udržitelnosti.
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2 ÚVOD
Tento dokument je výstupem Fáze 4 projektu „Analýza stavu implementace a řízení projektů Smart
Administration“.

2.1 Ú ČEL

A OBSAH DOKUMENT U

Účelem tohoto dokumentu je na základě výstupů z dotazníkového šetření, realizovaného ve Fázích 1
a 2 výše uvedeného projektu, rozpracovat navržená opatření, navrhnout systém komunikace a
aktualizaci stávající metodiky projektového řízení tak, aby byla vhodná a použitelná pro všechny
projekty, realizované ve státní správě a samosprávě.
V první části je uveden návrh opatření, která by měla být zrealizována, aby došlo ke zlepšení
projektového řízení ve státní správě a samosprávě a ke zvýšení povědomí o projektovém řízení. Tato
opatření jsou popsána až do úrovně návrhu projektů, které by měly podle autorů tohoto dokumentu být
zrealizovány, aby k tomuto zlepšení došlo.
V další části dokumentu je systematicky připomínkována stávající metodika a je v hlavních bodech
navržena její aktualizace. Samotná aktualizace metodiky není obsahem tohoto dokumentu.

2.2 P ODKLADY
Pro návrh aktualizace projektové metodiky a návrh opatření na zlepšení projektového řízení jsme
vycházeli z následujících dokumentů:
1. Metodika PRINCeGON ve verzi 1.4
2. Analýza stavu projektového řízení, výstup z Fáze 2 tohoto projektu
3. Metodiky PRINCE2, PMI (PMBok), IPMA

2.3 Z KRATKY

A TERMÍNY

Zkratky a termíny použité v dokumentu.
Zkratka /Termín

Popis

Projekt

Jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces
realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů co do
kvality, standardů a požadavků s definovaným sledem aktivit.
Cílem projektu je zajištění dodávek.

Programová kancelář

Organizační jednotka určená k centrální koordinaci jí určených
projektů.

Program

Sada projektů realizovaných jako součást jednoho zadání
s definovaným výstupem, plánovaných a řízených koordinovaným
způsobem.

Metodika projektového řízení

Způsob řízení projektu.

Projektové řízení

Představuje způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla
jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném
termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených
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Zkratka /Termín

Popis
cílů.

Strukturální fondy

Fondy EU sloužící k financování cílů regionální a strukturální
politiky EU, čili hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti
evropských region.

Řízení rizik

Zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a použití logického a
systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci,
analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik
spojených s projektem takovým způsobem, který dovolí
minimalizovat ztráty.

Zájmové skupiny
(stakeholders)

Zájmové skupiny představují aktéry projektu, kteří jsou
charakterizováni různou mírou zájmu a rozdílnou motivací, kterou
mají k ovlivnění projektu.

Projektový záměr

Konkrétní představa o budoucím projektu, která obsahuje základní
informace o projektu - cíle projektu, zdroje financování, způsoby
realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu.

Udržitelnost projektu

Doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu.

Obec I. stupně

Obcí I. stupně je každá obec a mezi její agendy patří vedení
evidence obyvatel, zajišťování voleb, zabezpečování ochranu
veřejného pořádku atd.

Obec II. stupně

Neboli obec s pověřeným obecním úřadem vykonávající v rámci
přenesené působnosti na svém území státní správu v rozsahu
přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Zajišťuje různé
činnosti (stavební úřady, matriky,…) za malé obce na základě
dohody mezi obcemi nebo rozhodnutí.

Obec III. stupně

Neboli obec s rozšířenou působností mají oproti ostatním obcím
některé oblasti působnosti navíc (přenesená působnost státní
správy), a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale
zpravidla i pro další obce v okolí. Zajišťují například činnosti
živnostenských úřadů, vydávání cestovních a osobních dokladů,
řidičských průkazu, vedení registru motorových vozidel, péče o
nepřizpůsobivé občany, vyplácení sociálních dávek … (nahradily
činnosti okresních úřadů)

ÚSC

Územně samosprávný celek

PK

Projektová kancelář

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

PMI

Institut projektového řízení (Project Management Institut)

PMO

Programová kancelář (Program Management Office)

PRINCE2

Metodika PRINCE2 - Projekty v řízených prostředích (PRojects IN
Cotrolled Environments)

PRINCeGON

Metodika řízení ICT projektů MV ČR PRINCeGON
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Zkratka /Termín

Popis

PŘ

Projektové řízení
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3

NÁVRH OPATŘENÍ NA PODPORU IMPLEMENTACE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Jedním ze zásadních výstupů projektu „Analýza stavu implementace Smart Administration a
projektového řízení“ je stanovení postupů a opatření, které ve svém závěru povedou obecně
k zefektivnění využívání prostředků při realizaci projektů ve státní správě – a to bez ohledu na způsob
financování těchto projektů.
Při návrhu realizace plánovaných opatření předpokládáme budoucí roli MVČR jako koordinátora, na
kterého připadá odpovědnost za přípravu prostředí pro rozvoj projektového řízení a to jak v oblasti
rozšiřování znalostí o projektovém řízení, tak v oblasti poskytnutí metodických i systémových nástrojů
pro jeho realizaci.
Opatření, která byla navržena jako výstup Fáze 2, jsou dále rozpracována v této kapitole. Jedná se
zejména o následující kroky:
6. Zajistit aktualizaci metodiky PRINCeGON pro potřeby veřejné správy
7. Zajistit publicitu metodiky prostřednictvím nastavení systému komunikace
8. Zajistit kompetenční rozvoj v oblasti projektového řízení a zavést certifikace a sledování
odborné způsobilosti úředníků veřejné správy
9. Poskytnout atestované nástroje pro projektové řízení
10. Vytvořit odbornou komunitu a poskytovat podporu pro projektové řízení ve veřejné správě.

3.1 P ŘEHLED

NÁVRHŮ OPATŘENÍ

Opatření uvedená v této kapitole navazují na opatření navržená v dokumentu „Analýza stavu
projektového řízení ve veřejné zprávě“, který byl předán jako výstup Fáze 2 tohoto projektu.
Rekapitulace seznamu návrhů opatření:
-

Vytvoření informačního portálu pro organizace veřejné správy

-

Vytvoření databáze realizovaných projektů

-

Vytvoření rozcestníku pro témata projektového řízení ve státní správě

-

Každoroční konference projektového řízení ve veřejné správě

-

Cena pro nejlepší projektové řízení projektu ve veřejné správě

-

Školení a certifikace projektového řízení

-

Mezinárodní konference projektového řízení ve veřejné správě

-

Metodika projektového řízení ve veřejné správě

-

Materiály podpory procesů projektového řízení

-

Služby projektového řízení

-

Zajištění odpovědí na dotazy v oblasti řízení projektů a výměna zkušeností

Tato opatření jsou dále sloučena dle obsahu a rozpracována do návrhu projektů, detailní rozpracování
a zadání projektů se předpokládá v dalších krocích.
Ze seznamu k rozpracování byl po úvaze a konzultaci vyjmut návrh „Mezinárodní konference
projektového řízení ve veřejné správě“, který přesahuje rozměry realizovatelných opatření v rámci
MVČR. Doporučujeme zvážit jeho začlenění a rozsah (aktivní organizace vs. pasivní účast) při
plánování projektu Propagace projektového řízení ve veřejné správě (kap. 3.2.3).
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3.2 N ÁVRH
3.2.1

PROJEKTŮ NA REALIZACI NAVRŽENÝCH OP ATŘENÍ

Metodika projektového řízení ve veřejné správě

Opatření, realizovaná v rámci tohoto projektu:
-

Metodika projektového řízení ve veřejné správě

-

Školení a certifikace projektového řízení

-

Služby projektového řízení

Cíl projektu
-

Zvýšení transparentnosti při plánování a realizaci projektů sjednocením postupů projektového
řízení ve státní správě

-

Zvýšení efektivity vedení projektů ve veřejné správě

-

Snížení nákladů na přípravu odborníků pro vedení projektů ve veřejné správě

Klíčové aktivity
1) Aktualizace metodiky PRINCeGON tak, aby byla využitelná pro všechny projekty ve veřejné
správě
Zahrnuje:
a. Návrh úpravy
Úprava metodiky PRINCeGON podle zjištěných potřeb veřejného sektoru. Definice
potřebných úprav je součástí tohoto dokumentu v kapitole Definice potřebné
aktualizace metodiky PRINCeGON, str. 17.
b. Obhajoba úpravy
Upravená metodika bude předložena ke schválení Odboru programového řízení a
bude připomínkována zejména vzhledem k dalším projektům, zabývajícím se definicí
standardu projektového řízení MVČR.
2) Vytvoření standardu projektového řízení MVČR pro projekty ve veřejné správě, založeného na
aktualizované metodice PRINCeGON
Zahrnuje:
a. Vytvoření manuálů projektového řízení
Na základě aktualizované metodiky projektového řízení pro veřejnou správu bude
vytvořena sada manuálů pro jednotlivé projektové role a sada dokumentů pro životní
situace v projektech.
b. Vytvoření sady standardních projektových dokumentů
Vytvoření sady vzorových dokumentů pro přepoužití v projektech. Ke každému
dokumentu bude popsáno workflow dokumentu a bude připojen vzor použití pro různé
typy projektů.
3) Vytvoření atestovaného školicího programu podle standardu projektového řízení MVČR
Zahrnuje:
a. Sada školení pro různé projektové role
b. Sada školicích materiálů
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c. Definice znalostní báze pro školitele
4) Vytvoření certifikačního programu pro projektové řízení podle standardu projektového řízení
MVČR
Zahrnuje:
a. Seznam certifikací pro projektové role
b. Volba a vytvoření nástroje pro certifikaci
5) Vytvoření certifikačního centra pro nástroje projektového řízení
Zahrnuje:
a. Stanovení pravidel pro nastavení nástrojů projektového řízení ve veřejné správě
b. Stanovení pravidel pro ověření nastavení nástrojů projektového řízení ve veřejné
správě
6) Vytvoření kompetenčního centra pro projektové řízení podle standardu projektového řízení
MVČR
Zahrnuje:
a. Popis služeb kompetenčního centra
Vytvoření seznamu a podrobného popisu služeb, které bude kompetenční centrum
v gesci MVČR poskytovat. V rámci těchto služeb by zejména měly být zahrnuty:


odborná podpora pro komunitu užívající systému komunikace (portálu) pro
projektové řízení



poskytování služeb pro projektové řízení organizacím, které nejsou schopny si
tyto služby zajistit z vlastních zdrojů



odborná gesce a správa obsahu pro konference a soutěže v rámci propagace



odborná gesce a správa obsahu pro odborné sekce v rámci systému
komunikace (portálu) pro projektové řízení

b. Vytvoření pravidel pro poskytování služeb kompetenčního centra
Sestavení vnitřních pravidel pro práci kompetenčního centra, která zajistí efektivní
využívání odborných služeb pracovníků kompetenčního centra. Tato pravidla stanoví
rozsah poskytovaných služeb a dále stanoví systém vzdělávání a sledování odborné
způsobilosti pracovníků.
c. Definice podmínek, za kterých je možno využívat služeb kompetenčního centra.
Sestavení sady podmínek pro uživatele služeb kompetenčního centra, za kterých
mohou jeho služby využívat. V rámci podmínek bude stanoven i rozsah poskytované
podpory podle úrovně uživatelů.
Předpokládaná doba realizace
6 – 8 měsíců
Klíčové výstupy
1) Aktualizovaná metodika PRINCeGON
2) Manuály pro jednotlivé projektové role a vzorové dokumenty
3) Školicí program pro jednotlivé role projektového řízení
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4) Systém certifikací pro jednotlivé role včetně certifikačních nástrojů
5) Postup a pravidla certifikace nástrojů projektového řízení ve veřejné správě
6) Pravidla pro poskytování služeb kompetenčního centra, personální zajištění kompetenčního
centra
Kritické faktory úspěchu
-

Propagace přínosů využívání standardu projektového řízení MVČR

-

Zajištění atestace pro standard projektového řízení MVČR a jeho standardizace pro projekty
ve veřejné správě

-

Zajištění a ověření praktické využitelnosti služeb kompetenčního centra
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3.2.2

Podpora systému komunikace v e veřejné správě pro oblast PŘ

Opatření, realizovaná v rámci tohoto projektu:
-

Vytvoření informačního portálu pro organizace veřejné správy

-

Vytvoření databáze realizovaných projektů

-

Vytvoření rozcestníku pro témata projektového řízení ve státní správě

-

Materiály podpory procesů projektového řízení

-

Zajištění odpovědí na dotazy v oblasti řízení projektů a výměna zkušeností

Cíl projektu
-

Zvýšení informovanosti zástupců z řad orgánů veřejné správy, kteří se podílejí na realizaci
projektů v oblasti projektovém řízení.

-

Snížení časové náročnosti vybraných procesů projektového řízení (plánování, monitorování
apod.)

-

Zvýšení komunikace a transferu vědomostí mezi realizátory projektů z řad orgánů veřejné
správy.

Klíčové aktivity
1) Definice funkčních a technických požadavků na obsah, funkčnosti, technologie a požadavků
na integraci portálu na ostatní systémy
Zahrnuje:
a. Analýza požadavků
b. Návrh architektury portálu a nástrojů pro jeho realizaci
c. Pravidla pro bezpečnost
d. Definice rozhraní
2) Implementace technického řešení včetně ověření funkčností
Zahrnuje:
a. Dodávka HW a SW technologií pro portál
b. Instalace HW technologií
c. Implementace základního SW
3) Příprava struktury, prvotního obsahu a pravidel správy obsahu
Zahrnuje:
a. Rozcestník zdrojů financování
Vytvoření webové aplikace, která usnadní žadatelům orientaci v možnostech a
podmínkách financování projektů. Aplikace umožní na podle základních výběrových
kritérií (typ orgánu veřejné správy, druh projektu, atd.) vyhledat jednotlivé vhodné
zdroje financování (fondy EU, Norské fondy, Národní programy apod.). Žadateli při
jejím použití stačí pouze zadat parametry projektu a výstupem je seznam možných
zdrojů s odkazy na stránky daného programu nebo instituce, která je řídícím orgánem.
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b. Databáze projektů
Vytvoření aplikačního rozhraní mezi nástrojem pro evidenci projektů v rámci MV a
webovým portálem, které umožní automatický přenos a prezentaci vybraných
informací o projektech. Pro žadatele bude v rámci této části portálu vytvořeno
uživatelské rozhraní pro zápis informací o projektech. Prezentace informací o
projektech bude podporovat vyhledávání a rozpad informací na dvě úrovně detailu (1.
Úroveň obecný popis a parametry projektu pro vyhledávání, 2. Úroveň popis aktivit,
harmonogramu, rozpočtu apod.).
c. Informační rozcestník
Analýza informačních zdrojů týkající se projektového řízení dostupných na internetu a
roztřídění nalezených odkazů do vytvořených kategorií (metodiky projektového řízení,
nástroje pro podporu projektového řízení, poskytovatelé školení projektového řízení,
projektové řízení v zahraničí apod.)
d. Dokumenty projektového manažera - praktický rádce
Vytvoření jednoduchého webového rozhraní pro přístup k uložené dokumentaci, která
bude obsahovat šablony pro vstupní a výstupní dokumenty, členěné dle typických
situací v rámci řízení projektu a zároveň dle jednotlivých procesů projektového řízení,
včetně názorných ilustrativních příkladů, případně doplněné o reálné příklady těchto
dokumentů z realizovaných projektů. Rozhraní bude poskytovat seznam dokumentů
dle kategorií doplněný u každého dokumentu krátkým popisem obsahu, data
vytvoření, autora apod. Dále bude umožňovat vyhledávání dokumentů dle parametrů,
vkládání dokumentů a jejich stahování.
e. Diskusní fórum
Vytvoření standardního diskusního fóra, které umožňuje registrovaným uživatelům
vkládat diskusní příspěvky do diskusních témat a moderátorům (odborným garantům)
slouží k zodpovídání zaslaných otázek. Uživatelům (i neregistrovaným) bude dále
umožněno vyhledávat v zaslaných příspěvcích a ukládat k příspěvkům přílohy.
Řešení bude poskytovat administrativní funkčnosti zahrnující například mazání
příspěvků, správu uživatelských účtů, archivování apod.
4) Příprava odborných garantů /moderátorů jednotlivých sekcí
Zahrnuje:
a. Nominace osob pro zajištění moderování a garance obsahu jednotlivých sekcí
Pokud v době realizace portálu bude již založeno a personálně zajištěno
Kompetenční centrum projektového řízení (viz návrh projektu Metodika projektového
řízení ve veřejné správě, str. 8), odpovědnými osobami pro jednotlivé sekce budou
pracovníci Kompetenčního centra.
b. Kapacitní zajištění odborných garantů včetně uzavření smluv, pokud odbornými
garanty budou osoby mimo MVČR
c. Vyškolení odborných garantů
Jednotliví odborní pracovníci projdou školením na poskytování podpory a školení,
pokud v dané oblasti bude třeba jejich kvalifikaci rozšířit.
5) Průběžné naplnění obsahu portálu
Zahrnuje:
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a. Analýza a vyhodnocení relevantnosti informačních zdrojů
b. Zpracování plánu naplnění obsahu jednotlivých sekcí
c. Zajištění naplnění obsahu portálu v sekcích:
- rozcestník zdrojů financování
- informační rozcestník
- dokumenty projektového manažera
6) Zajištění podpory provozu portálu a jeho dalšího rozvoje
Zahrnuje:
a. Moderování diskusí v diskusním fóru, sledování obsahu diskusí a revize příspěvků
b. Doplňování a aktualizace obsahu
c. Správa požadavků uživatelů
Předpokládaná doba realizace
6 – 9 měsíců
Klíčové výstupy
Výstupy odpovídají číslům klíčových aktivit.
1) Návrh technického řešení a architektury, grafický návrh
2) Administrátorský a systémový manuál
3) Aplikace portálu, odpovídající návrhu
4) Přiřazení odborných garantů k jednotlivým sekcím
5) Analýza informačních zdrojů a plán naplnění obsahu, základní naplnění obsahu portálu pro
jednotlivé sekce
6) Plán provozu portálu
Kritické faktory úspěchu
-

Forma a rozsah propagace včetně komunikace přínosů využívání portálu

-

Kvalita obsahovaných aplikací, zdrojů a dokumentace

-

Množství příspěvků od realizátorů z orgánů veřejné správy
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3.2.3

Propagace projektového řízení ve veřejné správě

Opatření, realizovaná v rámci tohoto projektu:
-

Každoroční konference projektového řízení ve veřejné správě

-

Cena pro nejlepší projektové řízení ve veřejné správě

Cíl projektu
-

Zvýšení zájmu o projektové řízení ve veřejné správě.

-

Rozšíření sdílení zkušeností mezi zástupci orgánů veřejné správy

-

Vytvoření sociálních vazeb mezi pracovníky veřejné správy zodpovědnými za realizaci
projektů

Klíčové aktivity
1) Zajištění propagace a publicity projektového řízení ve veřejné správě
Zahrnuje:
a. Odborný dohled a zajištění konzistence
Zajištění jednotného designu (PR i grafického) pro všechny aktivity a současně
zajištění souladu těchto aktivit a materiálů s pravidly publicity EU.
b. Vytvoření manuálu pro publicitu
c. Vytvoření grafického manuálu
2) Příprava a realizace konference projektového řízení ve veřejné správě
Zahrnuje:
a. Obsahová příprava konference
Vytvoření návrhu tematických okruhů pro jednotlivé dny, z kterých je vytvořen
program konference. Následně jsou k okruhům přiřazeni kandidáti se kterými je
domluvena účast a rozsah přednášky včetně termínů a formy dodání.
b. Organizační zajištění konference
Na základě odhadovaného počtu účastníků (počet oslovených organizací x počet
účastníků z každé organizace) je vybráno místo konání se zohledněním dopravní
dostupnosti, možnosti ubytování a nákladovosti. Dále jsou zajištěny cateringové
služby, podpora AV techniky a služby moderátora.
c. Příprava podkladů pro účastníky
Vytvoření grafického návrhu a obsahu (včetně výběru realizátora) následujících
podkladů:
- pozvánky pro účastníky
-

katalog přednášek

-

informační podklady pro účastníky (mapa sálu, plán přednášek, mapa města
konání, informace o dopravě apod.)

d. Zajištění publicity konference
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Vytvoření komunikačního plánu, který bude obsahovat zvolené druhy komunikačních
kanálů – články v odborných časopisech, příprava webových stránek (výběr
realizátora, grafický návrh a návrh obsahu) atd. Příprava časového plánu publikace a
spouštění informační kampaně před, v rámci a po uskutečnění konference.
e. Realizace konference
Řízení průběhu konference zahrnující organizační činnosti (akreditace účastníků,
dodržování časového programu konference) a ad hoc řízení vzniklých problémů.
f.

Závěrečné zhodnocení
Po skončení konference je provedena analýza problémů, které se projevily v průběhu
přípravy a realizace. Dojde k vyhodnocení dotazníků spokojenosti, které účastníci
anonymně vyplnili a veškeré poznatky a zkušenosti jsou zdokumentovány pro
přípravu následujícího ročníku

3) Organizace a realizace soutěže o nejlepší projekt ve veřejné správě
a. Vytvoření pravidel pro účast v soutěži
Vytvoření zadání soutěže z hlediska vymezení termínů (trvání soutěže, termín
vyhlášení, termín uzavření přihlášek atd.) obsahu a formy soutěžních projektů
(elektronický formát, rozsah stránek, struktura) a soutěžících (pouze orgány veřejné
správy, pouze 1 projekt za stejný OVS, povinné informace o soutěžících atd.)
b. Vytvoření hodnotící komise
Vytvoření seznamu potenciálních kandidátů, příprava smluvního zajištění a výběr
definovaného počtu na základě zvolených parametrů (finanční požadavky, profil
odbornosti, termíny dostupnosti atd.).
c. Příprava materiálů pro hodnocení soutěže
Vytvoření celkového procesu hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků včetně
stanovení hodnotících kritérií, hodnotících stupnic, kontrolních mechanismů, rozdělení
příspěvků mezi hodnotitele atd.
d. Určení a zajištění cen pro výherce soutěže
Na základě rozsahu finanční dotace je zvolen počet cen (1. – 3. popř. 5. místo),
odstupňování (2. místo 30% 1.místa apod.), adresát (organizace, projektový tým,
projektový manažer apod.) a forma (dotace na školení, dotace na licence apod.).
e. Zajištění publicity soutěže
Vytvoření komunikačního plánu, který bude obsahovat zvolené druhy komunikačních
kanálů – články v odborných časopisech, příprava webových stránek (výběr
realizátora, grafický návrh a návrh obsahu) atd. Příprava časového plánu publikace a
spouštění informační kampaně před, v rámci a po uskutečnění soutěže.
f.

Vyhodnocení soutěžních projektů
Vytvoření výsledného pořadí v rámci hodnotící komise na základě porovnání
hodnocení jednotlivých projektů. Složitost celkového vyhodnocení závisí na zvolené
formě hodnocení projektů (bodové vs. slovní zhodnocení vs. volba 3 nejlepších
projektů za každého hodnotitele atd.)

g. Závěrečné zhodnocení
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Po skončení soutěže je provedena analýza problémů, které se projevily v průběhu
přípravy a realizace. Dojde k vyhodnocení dotazníků spokojenosti, které účastníci
anonymně vyplnili a veškeré poznatky a zkušenosti jsou zdokumentovány pro
přípravu následujícího ročníku
Předpokládaná doba realizace
4 – 6 měsíců
Klíčové výstupy
Výstupy odpovídají číslům klíčových aktivit.
1) Manuál pro publicitu projektového řízení, grafický manuál
2) Projektový a komunikační plán, propagační materiály (webové stránky konference, plakáty,
inzerce v tisku apod.), podkladové materiály pro účastníky
3) Projektový a komunikační plán, propagační materiály (webové stránky soutěže, plakáty,
inzerce v tisku apod.), podkladové materiály pro soutěžící
Kritické faktory úspěchu
-

Počet účastníků

-

Kvalita příspěvků

-

Forma a rozsah publicity

-

Zvolená forma motivace pro účastníky
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4 DEFINICE POTŘEBNÉ AKTUALIZACE METODIKY PRINCEGON
Cílem této kapitoly je popis hlavních doporučení se zaměřením na oblasti vyvolávající požadavky na
úpravu Metodiky PRINCeGON ve vazbě na její využití v územní veřejné správě.
Metodika PRINCeGON je k datu zpracování tohoto dokumentu platná ve verzi 1.4, vydané dne
8.10.2010 a publikované oficiálně k datu 27.10.2010 na webových stránkách www.pmo-mv.eu. K této
verzi jsou adresovány návrhy na aktualizaci.

4.1 M ETODIK A PRINC E GON
Metodika PRINCeGON vychází z metodiky PRINCE2. Jedná se o metodický rámec částečně dobře
využitelný pro potřeby velkých projektů, spolufinancovaných ze strukturálních fondů, ale pro potřeby
organizací územní veřejné správy je v této podobě příliš komplexní a těžce použitelný. Pro menší
projekty do 2.000.000,- Kč, které jsou nejčastějšími typy realizovaných projektů (dle dotazníkového
šetření 34,6% všech realizovaných projektů), je tato metodika příliš robustní a fakticky nevyužitelná.
Struktura projektových rolí a organizace projektu je zřejmě cíleně určená pro projekty vedené MVČR,
rozhodně je nepoužitelná pro organizace veřejné zprávy, zejména pro menší obce.
Celkově lze návrhy na aktualizaci stávající metodiky PRINCeGON shrnout do následujících bodů:
1. Oddělení částí, které jsou pouze pro projekty spolufinancované ze SF do samostatného
dokumentu.
2. Oddělení částí, které jsou řízeny právními předpisy nebo nařízením programů (např. výběrové
řízení) do samostatných dokumentů.
3. Redukce rozsahu procesů tak, aby byly použitelné na projekty v rozsahu do 2 miliónů –
vytvoření minima projektového řízení.
4. Redukce projektových rolí tak, aby byla projektová struktura aplikovatelná na projekty malého
rozsahu nebo na projekty řešené v malých obcích.
5. Rozpracování/přidání části řízení projektu o procesy, které jsou standardní součástí (např.
řízení rizik) projektového řízení.
6. Vytvoření sady šablon dokumentů s definovanou jmennou konvencí a sadu odpovídajících
příkladů vyplněných dokumentů.
7. Vytvoření sady manuálů a životních situací pro konkrétní projektové role a typy projektů.
8. Oddělení realizace projektu a procesu řízení provozu včetně sledování udržitelnosti.

4.2 P OŽAD AVKY

NA AKTUALIZ ACI METODIKY

PRINC E GON

V následujícím textu uvádíme seznam požadavků na aktualizaci stávající metodiky PRINCeGON
směrem k její využitelnosti pro organizace veřejné správy. Požadavky jsou odkazovány na čísla a
názvy kapitol v dokumentu PRINCeGON v. 1.4.¨
4.2.1

Standardy a pravidla projektu

Kap. 6.1 – Standardy projektové dokumentace
Kapitola obsahuje obecné pojednání o tom, že v rámci projektu vznikají dokumenty, které by měly
splňovat standardy projektu. Z textu kapitoly vyplývá, že standardy si organizace a projektový
manažer tvoří sám projekt od projektu, zde jsou uvedeny pouze základní rysy, které by měly
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standardy mít (např. by standardy měly zajišťovat, že projektové dokumenty budou právně relevantní
…). Oproti obecným prohlášením v prvních částech kapitoly je poměrně dobře a detailně popsána
Jmenná konvence dokumentů.
Návrh změn:
-

stanovit základní strukturu a obsah projektové složky

-

ke každému dokumentu v projektové složce přiložit šablonu a vzor vyplněného dokumentu

-

pro každý dokument stanovit workflow, dobu vzniku dokumentu v rámci životního cyklu
projektu a pravidla archivace, je-li to relevantní

Kap. 6.2 – Úložiště projektové dokumentace
Obecný popis určení projektové knihovny. Předpokládá se centrální úložiště elektronických
dokumentů, což zejména u menších obcí nemusí být relevantní bez zajištění vhodného nástroje.
Návrh změn:
-

obecný popis přesunout do výkladu pojmů

-

požadavky na úložiště přesunout do standardů projektové dokumentace

Kap. 6.3 - Archivace projektové dokumentace
Kapitola obsahuje seznam legislativních předpisů pro archivaci, pro projekty financované ze SF cituje
z Příručky pro žadatele.
Návrh změn:
-

kapitolu zcela zrušit

-

archivační lhůty uvést u přislušných dokumentů

Kap. 7.4 – Procedury a pravidla projektu
V úvodu této kapitoly je uvedeno, že detailní popis je v příloze 5 metodiky PRINCeGON, přičemž hned
v úvodu této přílohy je uvedeno, že pravidla jsou vztažena ke klíčovým projektům MV. Z tohoto
pohledu je jasné, že tato kapitola je pro obecný projekt veřejné správy těžko využitelná. Na druhou
stranu rozsah kapitoly její důležitosti neodpovídá – jsou zde pouze pravidla porad a obecně je
zmíněno řízení času v projektu – tedy ve dvou odstavcích je popsáno, jak by se měl sestavovat
harmonogram. Dále je v kapitole uvedeno, jaké jsou úlohy jednotlivých rolí – toto je duplikace popisu
odpovědností, který by měl být u popisu rolí v předchozí kapitole.
V rámci procedur a pravidel projektu by mělo být popsáno, jakým způsobem projekt organizovat a jaká
pravidla by měla být obecně nastavena (podle jakých principů) v iniciační části projektu. Tedy:
-

seznam povinných a doporučených dokumentů, které v rámci řízení projektu vzniknou a jejich
případná četnost (např. status projektu, jeho obsah a četnost)

-

nastavení systému komunikace (četnost pravidelných schůzek, způsob předávání informací a
způsob jejich potvrzování apod.)

-

eskalační pravidla, řízení změn, řízení rizik, řízení kvality.

Tato pravidla by měla vždy zohledňovat typ projektu – pro menší projekty s jasně definovaným
rozsahem bude rozsáhlá iniciační dokumentace nadbytečná, naopak pro větší dlouhodobé projekty je
nadbytečná týdenní frekvence schůzek řídícího výboru.
Návrh změn:
-

podrobně rozpracovat procedury a pravidla podle typu projektu
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-

4.2.2

navázat na kapitolu „Standardy projektové dokumentace“, vložit do širší kapitoly „Standardy
projektu“
Organizační struktura projektu

Kap. 7.1 – Organizační struktura projektu
V této kapitole je popisována struktura projektového řízení a řízení portfolia, zcela zřejmě cíleně pro
projekty realizované MVČR. Pro menší organizace je struktura neaplikovatelná – zahrnuje více než 20
různých rolí, což v menších obcích vysoce přesahuje i jen počet zaměstanců úřadu. Struktura
předpokládá rozsáhlé portfolio a velké projekty, není uvedena minimální doporučená struktura a
seznam rolí.
Návrh změn:
-

redukce projektových rolí na povinné smysluplné minimum použitelné obecně pro všechny
projekty

-

zpracování manuálů pro projektové role ze stanoveného minima včetně řešení životních
situací pro danou roli

Kap. 7.2 – Role před jmenováním oficiální organizační struktury projektu
Tato kapitola popisuje „projektové role“ před vlastní definicí projektu – tedy před rozhodnutím o tom,
zda se daný požadavek vůbec bude řešit a pokud ano, tak jakým způsobem. Z pohledu standardů
projektového řízení je takový postup neakceptovatelný – projekt je vnímán jako projekt od okamžiku
své definice a od tohoto okamžiku je také stanovena osoba, zodpovědná za jeho přípravu (projektový
manager). Stanovení toho, kdo je odpovědný za definici a schválení projektového záměru v rámci
organizace není součástí projektové metodiky, ale vnitřních předpisů organizace.
Návrh změn:
-

kapitolu zcela zrušit

Kap. 7.3 – Projektové role
Jak již bylo uvedeno výše, struktura projektových rolí je určena pro rozsáhlé projekty MVČR,
financované ze SF. Pro potřeby obecného projektu, realizovaného v organizaci veřejné správy, je tato
struktura nepoužitelná.
Další slabinou definované struktury projektových rolí je přiřazování průřezových rolí k projektu (např.
právník, ekonom), což predikuje aktivní účast těchto rolí na každém projektu, přičemž jejich faktická
účast může být i nulová. Pro většinu projektů je potom charakteristická účast těchto průřezových rolí
na úrovni schvalování konkrétních výstupů projektu (právník – povinně ve workflow všech smluv,
ekonom – povinně schvaluje rozpočet).
Návrh změn:
-

redukce povinných projektových rolí včetně definice možného slučování rolí pro potřeby
projektů malých či realizovaných čistě dodavatelsky

-

stanovení doporučené struktury podpůrného týmu včetně příkladů jeho naplnění či nahrazení
(zejména pro menší obce, kde organizační struktura některé role prostě nezahrnuje).
Doporučená struktura by měla obsahovat i doporučení naplnění struktury podle typu projektu.
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4.2.3

Životní cyklus projektu

V rámci této kapitoly je popsán životní cyklus velkého projektu, financovaného ze SF a realizovaného
MVČR. Deklarativně je řečeno, že části, popisující řízení projektu, který je financován z jiných než EU
zdrojů, jsou oddělitelné, ale fakticky toto oddělení není vzhledem k vazbám realizovatelné.
Pro projekty veřejné správy, realizované mimo MVČR, je popsaný životní cyklus nepřehledný a není
možno ho použít ani jako rámcové vodítko.
Projektové fáze nejsou definovány zcela v souladu s principy projektového řízení, kdy některá
z takzvaných fází by měla být standardně součástí jiné. Pro potřeby obecného nastavení projektového
řízení doporučujeme použít pouze hlavní okruhy fází.
Z metodického pohledu je zmatečné začlenění provozu do životního cyklu projektu. Provoz jako
takový je samostatný proces, vždy vykonávaný až po ukončení projektu, zpravidla i s jinými finančními
zdroji a jiným týmem. Další metodický problém je ustavení projektu při velké změně, což je proces
definovaný v rámci životního cyklu ve fázi definice projektu, ale fakticky k němu dochází ve fázi
realizace, což musí být zohledněno.
Dále je součástí životního cyklu projektu i proces Definice projektového záměru, který popisuje
činnosti předcházející vzniku samotného projektu. Tento proces však do řízení projektu nepatří, jedná
se o interní manažerské rozhodnutí dané organizace, které může být dále podpořeno interní směrnicí
dané organizace. Životní cyklus projektu a samotné řízení projektu začíná až právě po rozhodnutí
realizovat danou aktivitu formou projektu.
Velmi diskutabilní je řazení kapitol – fáze Plánování je zařazena na závěr životního cyklu, stejně jako
fáze Řízení projektu (pomiňme v tuto chvíli otázku, zda řízení projektu je fáze či kontinuální proces).
Z tohoto pohledu se vlastně v rámci této části dokumentu nejedná o životní cyklus, ale o soupis
činností, vykonávaných v rámci projektu.
Stanoviska dotčených subjektů – v rámci celého popisu životního cyklu jsou vždy uváděna stanoviska
ÚHA, MF, MPSV a dalších orgánů, která určitě nebudou standardní součástí metodiky pro veřejnou
správu. Schvalování dokumentů by mělo být součástí workflow dokumentu, schvalování dalších kroků
je v pravomoci řídících orgánů projektu.
Navrhovaná struktura projektových fází životního cyklu obecného projektu:


Zahájení projektu



Plánování projektu



Realizace / implementace projektu



Ukončení a vyhodnocení projektu

Kap. 8.1.1 – Vznik a popis projektového záměru

proces
vznik a popis projektového
záměru

vykonávané činnosti

výstup

převedení potřeby na projektový záměr
vytvoření karty projektu
vznik potřeby

projektový záměr
karta projektu
cíl projektu a jeho přínosy

Proces, jehož deklarovaným smyslem je utřídit si v hlavě myšlenky natolik, aby bylo možné definovat
cíl projektu. Výstupem je schválená karta projektu v eGONis.
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Jak již bylo uvedeno, metodicky tato část do řízení projektu nepatří, jedná se o interní proces v rámci
dané organizace.
Návrh změn:
-

kapitolu zcela zrušit

Kap. 8.1.1 – Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového záměru

proces
rozhodnutí o
realizovatelnosti proj.
záměru

vykonávané činnosti

výstup

předložení karty projektu ke schválení
schválení karty projektu

-schválená karta projektu

Proces schválení nebo zamítnutí projektu vedením organizace.
Tento proces stejně jako předchozí do řízení projektu, jedná se o interní proces v rámci dané
organizace.
Návrh změn:
-

kapitolu zcela zrušit

Kap. 8.2.1 – Popsání projektu

proces
popsání projektu

vykonávané činnosti
doplnění karty projektu
vyjádření zprostředkujícího subjektu
OP
získání stanoviska rPMO
získání stanoviska ÚHA

výstup
aktualizovaná karta projektu
stanovisko zprostř. subj. OP
aktualizovaná karta projektu
stanovisko rPMO
stanovisko ÚHA

Smyslem daného procesu je předložení karty projektu ke schválení resortnímu PgMO.
Nadbytečně detailní popis workflow, který navíc není nutno aplikovat vždy, jen u specifických projektů
financovaných ze SF.
Návrh změn:
-

workflow přesunout k dokumentu

-

kapitolu zrušit

Kap. 8.2.2 – Ustavení projektu

proces

vykonávané činnosti

ustavení projektu

jmenování Sponzora a Ředitele
projektu

výstup
jmenovací dekret Ředitele
jmenovací dekret Sponzora
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předložení karty projektu ke schválení
schválení projektu

-schválená karta projektu

Proces popisující akt ustavení projektu, jehož výstupem je jmenování orgánů, zřejmě pro projekt
MVČR (Předseda Rady pro koordinaci).
Návrh změn:
-

kapitolu zcela zrušit

Kap. 8.2.3 – Příprava projektu

proces
příprava projektu

vykonávané činnosti
jmenování Projektového manažera

výstup
jmenovací dekret PM

ustavení Projektového týmu

seznam členů projektového
týmu

vypracování projektových dokumentů

analýza nákladů a přínosů
harmonogram projektu
logický rámec projektu
riziková analýza projektu
rozpočet projektu
studie proveditelnosti

Proces, v rámci něhož je stanoven projektový tým a jsou alokovány zdroje. Výstupem jsou základní
projektové dokumenty, které jsou až v této kapitole vyjmenovány.
Návrh změn:
-

vypustit seznam projektových rolí a základních projektových dokumentů – ty by měly být
součástí projektových standardů

-

kapitolu přesunout do fáze Zahájení projektu.

Kap. 8.2.4 – Potvrzení ustavení projektu při velké změně

proces
potvrzení ustavení projektu
při změně

vykonávané činnosti

výstup

předložení karty projektu ke schválení

aktualizovaná karta
projektu

schválení karty projektu

schválená aktualizovaná
karta projektu

vyjádření stanoviska rPMO

aktualizovaná karta
projektu

zapracování změn do karty projektu

aktualizovaná karta
projektu

Proces definovaný v rámci životního cyklu ve fázi definice projektu, ale fakticky k němu dochází ve fázi
realizace.
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Tento proces by neměl být součástí životního cyklu, ale měl by být uveden jako postup v rámci
Standardů projektu – řízení změn. Je odlišný pro projekty financované ze SF, kde je řízen přísnými
kritérii, naopak při obecném projektu může být tento proces velmi zjednodušen.
Návrh změn:
-

přesunout do kapitoly Standardy projektu

Kap. 8.3.1 – Příprava, zpracování a podání žádosti o finanční podporu ze SF EU

proces
příprava žádosti

vykonávané činnosti
nastudování podmínek výzvy

výstup
--

podání žádosti

potvrzení o převzetí
projektové žádosti

podepsání žádosti
vložení požadovaných příloh
vyplnění formuláře žádosti

podepsaná žádost o fin.
podporu
vypracované přílohy
žádost o finanční podporu

Pouze pro projekty, financované ze SF, navrhujeme zachovat, pouze přesunout do popisu životního
cyklu projektu, financovaného ze SF.
Dále proces popisuje workflow, které by mělo být uvedeno u dokumentu.
Návrh změn:
-

workflow přesunout k dokumentu

-

kapitolu přesunout do samostatného dokumentu metodiky pro projekty, financované ze SF

Kap. 8.4.1 – Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti

proces

vykonávané činnosti

výstup

kontrola formálních
náležitostí

kontrola formálních náležitostí

výsledek kontroly žádosti

výzva k doplnění žádosti
zaslání potvrzení o přijetí žádosti

doplněné informace a
dokumenty
výzva k doplnění žádosti
potvrzení o přijetí žádosti

Pouze pro projekty, financované ze SF, navrhujeme zachovat, pouze přesunout do popisu životního
cyklu projektu, financovaného ze SF.
Dále proces popisuje workflow, které by mělo být uvedeno u dokumentu.
Návrh změn:
-

workflow přesunout k dokumentu

-

kapitolu přesunout do samostatného dokumentu metodiky pro projekty, financované ze SF

Kap. 8.4.2 – Věcné posouzení a vyhodnocení žádosti

proces

vykonávané činnosti

výstup
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věcné posouzení a
vyhodnocení žádosti

rozhodnutí o schválení žádosti
věcné posouzení žádosti

vyrozumění ředitele projektu

vyžádání doplňujících informací

rozhodnutí o schválení
žádosti
doporučení k financování
odborný posudek
podmínky poskytnutí
podpory
vyrozumění žadatele o
schválení
výzva k opravě / doplnění

Opět se zbytečnou podrobností popisované workflow dokumentu. Pouze pro projekty, financované ze
SF, navrhujeme zachovat, pouze přesunout do popisu životního cyklu projektu, financovaného ze SF.
Návrh změn:
-

workflow přesunout k dokumentu

-

kapitolu přesunout do samostatného dokumentu metodiky pro projekty, financované ze SF

Kap. 8.4.3 – Rozhodnutí o přidělení finanční podpory ze SF EU

proces

vykonávané činnosti

výstup

rozhodnutí o přidělení
podpory

informace řídícímu výboru

--

podpis rozhodnutí

rozhodnutí o přidělení
podpory

Pouze pro projekty, financované ze SF, navrhujeme zachovat, pouze přesunout do popisu životního
cyklu projektu, financovaného ze SF.
Návrh změn:
-

kapitolu přesunout do samostatného dokumentu metodiky pro projekty, financované ze SF

Kap. 8.5.1 – Monitoring projektu na úrovni Řídícího výboru

proces

vykonávané činnosti

výstup

monitoring na úrovni
Řídícího výboru

pravidelná porada Řídícího výboru

zápis z porad Řídícího
výboru

Zde se vůbec nejedná o proces v rámci životního cyklu, ale o nadefinovaný standard projektu.
Začlenění do životního cyklu je chybné.
Návrh změn:
-

přesunout do kapitoly Standardy projektu

Kap. 8.5.2 – Kontrola realizace projektu

proces
kontrola realizace projektu

vykonávané činnosti
monitorování rizik projektu

výstup
report o stavu rizik
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realizace metodického auditu

závěrečná zpráva
metodického auditu

realizace smluvního auditu

závěrečná zpráva smluvního
auditu

realizace věcného auditu

závěrečná zpráva věcného
auditu

reportování o výsledcích auditu

zhodnocení výsledků auditů

Opět se nejedná o proces v rámci životního cyklu, ale o nadefinovaný standard projektu. Začlenění do
životního cyklu je chybné.
Návrh změn:
-

přesunout do kapitoly Standardy projektu

Kap. 8.5.3. - Kontrola provozu projektu

proces
kontrola provozu projektu

vykonávané činnosti

výstup

kontrola vznikajících výrobků/ služeb

vyhodnocení kontroly
vznikajících výrobků/služeb

kontrola základních procesů provozu

vyhodnocení kontroly
provozu

vyhodnocení monitoringu provozu

vyhodnocení monitoringu
provozu

Jak již bylo uvedeno výše, provoz není součástí projektu.
Návrh změn:
-

přesunout do samostatného dokumentu „Metodika řízení provozu“

Kap. 8.5.4. – Kontrola fáze

proces
kontrola fáze

vykonávané činnosti
monitorování rizik projektu
pravidelné projektové porady
reporting
řízení požadavků projektu
řízení rizik

výstup
report o stavu rizik
zápis z porady projektového
týmu
status report
krizový plán
výkaz výjimek
registr rizik
seznam identifikovaných
rizik

Tento podproces je zařazen do fáze „Kontrola kvality“ – pokud by vůbec měl být součástí životního
cyklu, což lze rozporovat, měl by být ve fázi Realizace projektu. Navíc v textu se uvádí, že se jedná o
řízení pravidelných aktivit projektu, tedy projektových porad, monitoring rizik a reporting. Z toho
vyplývá, že činnosti, uvedené v tomto procesu by měly být ve standardech projektu.
Návrh změn:
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-

přesunout do kapitoly Standardy projektu

Kap. 8.5.5 – Změnové řízení

proces

vykonávané činnosti

výstup

změnové řízení

akceptování změny projektu
vznik návrhu na změnu projektu

akceptace / neakceptace
změny
návrh na změnu projektu

Změnové řízení by mělo být uvedeno jako samostatný podproces ve standardech projektu, v rámci
řízení projektu se potom tento podproces s vlastním životním cyklem pouze vyvolává. Tento
subproces bývá v dodavatelských projektech i součástí smluvní dokumentace, protože může vyvolat a
zpravidla vyvolává změnu rozsahu projektu.
Jeho součástí by mělo být i změnové řízení při velké změně pro projekty financované ze SF, uvedené
v kapitole 8.2.4.
Návrh změn:
-

zpracovat jako subproces s vlastním životním cyklem

-

přesunout do kapitoly Standardy projektu

Kap. 8.5.6 - Monitoring projektu „shoda se žádostí o finanční podporu“

proces

vykonávané činnosti

výstup

monitoring "shoda se
žádostí o fin.podporu"

kontrola harmonogramu a milníků
projektu

vyhodnocení kontroly
harmonogramu

kontrola realizace dle schválené
žádosti

vyhodnocení kontroly
realizace

nadefinování monitorovacích
indikátorů

monitorovací indikátory
projektu

Standard projektu pro projekty financované ze SF – v rámci životního cyklu projektu se jedná o
opakovanou činnost, která se děje v souladu se Standardy projektu.
Návrh změn:
-

přesunout do kapitoly Standardy projektu v metodice projektů financovaných ze SF

Kap. 8.5.7 – Kontrola splnění podmínek uvedených v žádosti o finanční podporu

proces

vykonávané činnosti

výstup

kontrola plnění podmínek v
žádostí o fin. podporu

finanční kontrola projektu

vyhodnocení finanční
kontroly projektu

kontrola administrativy projektu

vyhodnocení kontroly
administrativy projektu

kontrola harmonogramu projektu

vyhodnocení kontroly
harmonogramu

kontrola publicity projektu

vyhodnocení publicity
projektu
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kontrola uvedených výstupů projektu

vyhodnocení kontroly
výstupů

vyhodnocení kontroly plnění podmínek celkové vyhodnocení plnění
v žádosti o fin.podporu
podmínek
Standard projektu pro projekty financované ze SF – v rámci životního cyklu projektu se jedná o
opakovanou činnost, která se děje v souladu se Standardy projektu.
Návrh změn:
-

přesunout do kapitoly Standardy projektu v metodice projektů financovaných ze SF

Kap. 8.6.1 – Výběr Dodavatele

proces

vykonávané činnosti

výstup

výběr dodavatele

posouzení a vyhodnocení nabídek

protokol vyhodnocení
nabídek

realizace výběrového řízení
výběr dodavatele a uzavření smlouvy
vyhlášení výběrového řízení
vytvoření zadávací dokumentace

nabídky uchazečů
splňujících podmínky
smlouva s dodavatelem
oznámení o zakázce
zadávací dokumentace

Tato kapitola rámcově dobře popisuje subproces výběru dodavatele. V rámci životního cyklu projektu
je nicméně tato kapitola volitelná, protože projekt může být realizován vlastními silami organizace.
Návrh změn:
-

přesunout do nové kapitoly

-

v rámci životního cyklu pouze uvést body, ve kterých může být subproces vyvolán

Kap. 8.6.2 – Realizace / implementace projektu

proces

vykonávané činnosti

výstup

realizace / implementace
projektu

ukončení fáze projektu

akceptační protokol
plán následující fáze
předávací protokol
registr ponaučení z projektu
seznam výstupů z fáze
zpráva o ukončení fáze
věcné výstupy projektu
balíček práce

ukončení realizace projektu
vlastní realizace fáze projektu

nadefinované výstupy
projektu
status report
zápisy z porad projektového
týmu
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zahájení fáze projektu
zahájení realizace projektu

zápis ze zahájení fáze
projektu
zápis z úvodní schůzky

Jediná připomínka k této kapitole je k činnosti Pilotní provoz projektu – pokud se jedná o obecně
platnou metodiku, tuto činnost je třeba vyznačit jako volitelnou.
Návrh změn:
-

vyznačení činnosti Pilotní provoz projektu jako volitelné

Kap. 8.7 – Provoz projektu

proces

vykonávané činnosti

výstup

provoz

ostrý provoz projektu

nadefinované výstupy
projektu

Jak již bylo uvedeno výše, provoz není součástí projektu.
Návrh změn:
-

přesunout do samostatného dokumentu „Metodika řízení provozu“

Kap. 8.8.1 – Příprava a realizace publicity projektu

proces

vykonávané činnosti

příprava a realizace publicity
projektu
aktivní informační a propační činnost

výstup
PR a reklamní materiály

archivace materiálů týkajících se
publicity

archivované propagační
materiály

volba nástrojů pro zajištění publicity

zvolené nástroje pro
zajištění publicity

Standard projektu pro projekty financované ze SF – v rámci životního cyklu projektu se jedná o
opakovanou činnost, která se děje v souladu se Standardy projektu.
Návrh změn:
-

přesunout do kapitoly Standardy projektu v metodice projektů financovaných ze SF

Kap. 8.9.1 – Podání žádosti o platbu

proces
podání žádosti o platbu

vykonávané činnosti
vyplnění a odeslání žádosti o platbu

výstup
žádost o platbu

Pouze pro projekty, financované ze SF, navrhujeme zachovat, pouze přesunout do popisu životního
cyklu projektu, financovaného ze SF.
Návrh změn:
-

kapitolu přesunout do samostatného dokumentu metodiky pro projekty, financované ze SF
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Kap. 8.9.2 – Kontrola žádosti o platbu

proces

vykonávané činnosti

výstup

kontrola žádosti o platbu

dokladová kontrola žádosti o platbu
převedení finančních prostředků

výsledek kontroly žádosti o
platbu
převedené fin prostředky

vyžádání odstranění nedostatků
žádosti o platbu

žádost o platbu opravená

Pouze pro projekty, financované ze SF, navrhujeme zachovat, pouze přesunout do popisu životního
cyklu projektu, financovaného ze SF.
Dále proces popisuje workflow, které by mělo být uvedeno u dokumentu.
Návrh změn:
-

workflow přesunout k dokumentu

-

kapitolu přesunout do samostatného dokumentu metodiky pro projekty, financované ze SF

Kap 8.10.1 - Kontrola oprávněnosti čerpané finanční podpory ze SF EU

proces
kontrola oprávněnosti
čerpané fin. podpory

vykonávané činnosti

výstup

kontrola budoucího dopadu projektu

zhodnocení kontroly
budoucího dopadu projektu

kontrola udržitelnosti projektu

zhodnocení udržitelnosti
projektu

Pouze pro projekty, financované ze SF, navrhujeme zachovat, pouze přesunout do popisu životního
cyklu projektu, financovaného ze SF.
Návrh změn:
-

kapitolu přesunout do samostatného dokumentu metodiky pro projekty, financované ze SF

-

stejnou kapitolu vložit do metodiky Řízení provozu projektu, financovaného ze SF

Kap. 8.11.1 – Navržení plánu

proces
navržení plánu

vykonávané činnosti
navržení podoby plánu

výstup
plán projektu

Kapitola popisuje vznik šablony pro plán. Zde se vůbec nejedná o proces v rámci životního cyklu, ale o
nadefinovaný standard projektu. Začlenění do životního cyklu je chybné.
Návrh změn:
-

přesunout do kapitoly Standardy projektu

Kap. 8.11.2 – Definice a analýza výstupů projektu

proces

vykonávané činnosti

výstup
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definice a analýza výstupů
projektu

identifikace věcných výstupů projektu

hierarchická struktura
výstupů
popis výstupů projektu
vývojový diagram výstupů

nadefinování metodických prvků
projektu

hierarchická struktura
výstupů - metodické prvky

popis a odsouhlasení kvalitativních
parametrů

indikátory výstupů

Dobře popsaná fáze tvorby WBS. Připomínka je k výstupu činnosti Nadefinování metodických prvků
projektu, kterými by měly být standardy toho kterého konkrétního projektu, ukotvené v zakládací
dokumentaci projektu. Dále je poněkud zmatečné směšování věcných výstupů projektu a výstupů
procesu řízení projektu.
Návrh změn:
-

rozdělení na definici věcných výstupů projektu a definici výstupů procesu řízení projektu

Kap. 8.11.3 – Identifikace aktivit a potřebných zdrojů

proces

vykonávané činnosti

výstup

identifikace aktivit a
potřebných zdrojů

identifikace aktivit nutných k vytvoření
produktů
seznam aktivit
Identifikace zdrojů nutných k zajištění
aktivit

seznam zdrojů

odhad náročnosti aktivit na jednolivé
zdroje

doba trvání aktivit

vytvoření závislostí mezi jednotlivými
aktivitami

závislosti aktivit

Popis zpracování detailní WBS spolu s alokací zdrojů. Tato kapitola popisuje se zbytečnou
podrobností běžnou práci projektového managera při plánování – mělo by se jednat o standardní
aktivity, které stačí popsat jednou větou. Pokud projektový manager tyto aktivity nezná, je k diskusi,
zda byl zvolen správně a tato metodika mu zcela jistě nepomůže.
Vlastnosti výstupu této fáze by měly být součástí kapitoly Standardy projektu.
Návrh změn:
-

redukovat na jednu činnost v rámci fáze Plánování projektu

Kap. 8.11.4 – Tvorba harmonogramu a rozpočtu projektu

proces

vykonávané činnosti

výstup

tvorba harmonogramu a
rozpočtu

identifikace zdrojů

přímé náklady na aktivity

vytvoření harmonogramu projektu
vytvoření rozpočtu projektu
vytvoření síťového diagramu

zdroje přidělené k aktivitám
hamonogram projektu
rozpočet projektu
síťový diagram
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Popis zpracování harmonogramu a rozpočtu. Kapitola opět popisuje se zbytečnou podrobností běžnou
práci projektového managera při plánování – mělo by se jednat o standardní aktivity, které stačí
popsat jednou větou.
Vlastnosti výstupu této fáze by měly být součástí kapitoly Standardy projektu.
Návrh změn:
-

redukovat na jednu činnost v rámci fáze Plánování projektu

Kap. 8.11.5 – Analýza a řízení rizik

proces
analýza a řízení rizik

vykonávané činnosti
identifikace rizik
identifikace vhodných opatření
ohodnocení rizik

výstup
registr rizik
registr rizik
registr rizik

Detailní popis analýzy rizik. Kapitola opět popisuje se zbytečnou podrobností běžnou práci
projektového managera při plánování – mělo by se jednat o standardní aktivity, které stačí popsat
jednou větou.
Vlastnosti výstupu této fáze by měly být součástí kapitoly Standardy projektu.
Návrh změn:
-

redukovat na jednu činnost v rámci fáze Plánování projektu

Kap. 8.11.6 – Kompletace plánu

proces
kompletace plánu

vykonávané činnosti
kontrola úplnosti plánu
vysvětlení textu vysvětlujícího plán

výstup
plán projektu
text vysvětlující plán

Popis zpracování dokumentu Plán projektu, k reálnému použití nedostatečný, pro projektového
manažera s minimální maturitou v oblasti řízení projektů nadbytečný. Vlastnosti výstupu této fáze by
měly být součástí kapitoly Standardy projektu, jako samostatná aktivita v rámci životního cyklu je tento
„proces“ zcela nadbytečný.
Návrh změn:
-

zcela vypustit

Kap. 8.12.1 - Schválení iniciace

proces

vykonávané činnosti

výstup

schválení inicializace

komunikace zahájení projektu
schválení karty projektu

interní sdělení relevantním
pracovníkům o projektu
schválená karta projektu

vytvoření plánu Popsání(2.1) a
Ustavení (2.2)

plán následujících činností

Tato kapitola popisuje „proces“ schvalování iniciace projektu, již uvedený v kapitole 8.1.2. Ve
skutečnosti se nejedná o proces, pouze o workflow dokumentů, navíc před ustavením projektu, tedy
zcela mimo životní cyklus projektu.
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Návrh změn:
-

kapitolu zrušit

Kap. 8.12.2 – Schválení projektu

proces

vykonávané činnosti

výstup

schválení projektu

odsouhlasení organizační struktury
schválení projektu

schválená organizační
struktura
schválená karta projektu

Tato kapitola popisuje „proces“ schvalování projektu, již uvedený v kapitole 8.1.2. Ve skutečnosti se
nejedná o proces, pouze o workflow dokumentů.
Návrh změn:
-

workflow přesunout k dokumentu

-

kapitolu zrušit

Kap. 8.12.3 – Schválení fáze či Krizového plánu

proces

vykonávané činnosti

výstup

schválení fáze či krizového
plánu

nastavení tolerance plánu následující
fáze

definice tolerančních mezí

rozhodnutí o předčasném ukončení
projektu
schválení Krizového plánu

rozhodnutí o ukončení
projektu
krizový plán-schválený

schválení plánu následujcící fáze
schválení výstupů fáze

plán následují fázeschválený
schválené uzavření fáze

V této kapitole je směs projektových postupů a volitelných subprocesů: načrtnutého subprocesu
Návrhu, vypracování a schválení krizového plánu a subprocesu Návrhu a rozhodnutí o předčasném
ukončení projektu.
Návrh změn:
-

postupy pro schvalování a plánování fáze přesunout do fáze Realizace projektu

-

standardy pro stanovování tolerančních mezí přesunout do kapitoly Standardy projektu

-

volitelné subprocesy Návrhu, vypracování a schválení krizového plánu a Návrhu a rozhodnutí
o předčasném ukončení projektu rozpracovat a přesunout do nové kapitoly.

Kap. 8.12.4 – Řízení ad hoc stylem

proces

vykonávané činnosti

výstup

řízení ad hoc stylem

problémy eskalované na
eskalace problémů na nadřízené složky rezortní PMO
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rozhodování o řešení eskalovaných
problémů

řešení eskalovaných
problémů

schvalování změn týkajících se
projektu
zajištění toku informací

schválený návrh na změnu
pravidelný reporting

Směs projektových postupů a subprocesů, které musí být uvedeny v zakládací dokumentaci projektu a
jejich zpracování se řídí Standardy projektu. Některé uvedené činnosti se opakují (viz kap. 8.5.5 Řízení změn).
Návrh změn:
-

kapitolu zcela zrušit, relevantní položky přesunout do Standardů projektu

Kap. 8.12.5 – Potvrzení uzavření projektu

proces

vykonávané činnosti

výstup

potvrzení uzavření projektu

oznámení o oficiálním ukončení
projektu

oficiální ukončení

vypracování Závěrečné zprávy

návrh aktivit návazných
projektu
plán post-projektového
přezkoumání
závěrečná zpráva projektu
znalostní objekt

V kontextu s podrobností některých kapitol je tato velmi důležitá část životního cyklu projektu popsána
pouze ve dvou činnostech.
Návrh změn:
-

rozpracovat v rámci Standardů projektu požadavky na dokumenty

-

oddělit a rozpracovat činnosti související s vyhodnocením projektu

4.2.3.1 Návrh změn Životního cyklu projektu - shrnutí
-

celý životní cyklus zásadně přepracovat, redukovat proces na nezbytné minimum, využitelné
pro obecný projekt, doplnit chybějící části

-

zpracovat variantu obecného procesu pro projekty financované ze SF

-

zpracovat sadu manuálů pro řízení projektů různých typů dle rozsahu a obsahu – praktické
průvodce pro projektového manažera

-

oddělení volitelných subprocesů do samostatné kapitoly (např. Výběr Dodavatele, Změnové
řízení)

-

oddělit řízení provozu – zpracovat pro něj zcela samostatnou metodiku ve variantách pro
obecný provoz a provoz nad výstupy projektu, financovaného ze SF
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4.3 C ELKOVÉ

ZHODNOCENÍ

Metodika PRINCeGON je rozsáhlý materiál pro potřeby realizace velkých projektů MV, ale pro potřeby
malých projektů a organizací územní veřejné správy je v této podobě nepoužitelná.
Podrobnost a naopak povrchnost zpracování metodiky je velmi nevyvážená, zatímco v některých
oblastech metodika popisuje jednotlivé oblasti až do nadbytečného detailu, v jiných se spokojuje
pouze s konstatováním, že taková oblast existuje.
Z připomínek k dokumentu plyne, že metodiku je třeba pro její využití ve veřejné správě aktualizovat a
poskytnout tak všem organizacím veřejné správy kvalitní nástroj, který v současné době není
k dispozici. Absence tohoto nástroje je o to více palčivá, že organizace územní veřejné správy mají již
zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z EU a jejich snahou je zavést projektové řízení
v obecné rovině.
1

Toto dokládá i provedený průzkum , který proběhl v rámci přípravy Metodiky implementace
projektového řízení v organizacích veřejné správy. Na základě zpětné vazby z realizovaných
workshopů lze konstatovat, že zhruba 30 % organizací veřejného sektoru má upraveny procesy
v organizaci za účelem řízení projektů, 20 % má systémově nastavenou odpovědnost a asi 6 % má
nasazen informační nástroj na podporu projektového řízení.
Zhruba 70 % organizací veřejného sektoru má představu o tom, co proces projektového řízení
znamená a přibližně stejné procento má zájem o implementaci systému ve své organizaci. Podrobnost
znalostí projektového řízení je velmi rozdílná a to i přes skutečnost, že se realizovaných workshopů
zúčastnila homogenní skupina zástupců organizací veřejného sektoru. Dalších 25 % organizací by
2
uvítalo vytvoření metodiky řízení izolovaných projektů , aniž by muselo zasahovat do celkových
procesů organizace. Zbylých 5 % organizací buď nevědělo, nebo implementaci zcela odmítalo.
Graf č. 1: Zájem organizací veřejného sektoru o další pokračování workshopů zaměřených na projektové
řízení

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že účastníci workshopů mají zájem dozvědět se o projektovém
řízení více informací. Tato skutečnost by měla být vodítkem pro OPŘ MV v plánování realizace
dalších obdobných činností zaměřených na přenos zkušeností v oblasti projektového řízení.

1

Zdroj: „Metodika integrace projektových kanceláří v organizacích veřejného sektoru“

2

Izolovaným projektem / projekty je myšleno nastavení procesu pouze ve vazbě na dílčí projekty, což znamená, že organizace
nechce zasahovat do celkových procesů organizace a postup realizace projektu stanoví individuálně na každý realizovaný
projekt.
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Graf č. 2: Zájem organizací veřejného sektoru o projektové řízení a jednotnou metodiku projektového
řízení

Většina respondentů odpověděla na otázku, zda by uvítali jednotnou metodiku projektového řízení
kladně, což by mělo být impulzem pro OPŘ MV k zajištění tvorby obecné metodiky projektového řízení
pro organizace veřejného sektoru. Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 93 % respondentů.
S ohledem na data ve výše uvedených grafech lze konstatovat, že organizace veřejného sektoru, a to
od úrovně územně samosprávných celků až po organizační složky státu, mají zájem o zavedení
projektového řízení a podpora ze strany Ministerstva vnitra je organizacemi vítána.
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5 PŘÍLOHA 1 - PŘEHLED VYUŽITELNÝCH METODIK
Cílem této kapitoly je sumarizace možných metodik, kterých je možno využít jako východisko pro
aktualizaci metodiky PRINCeGON pro územní veřejnou správu.
Nejvýznamnější metodikou projektového řízení je mezinárodně používaná metodika PRINCE2, která
řeší nejrozšířenější spektrum oblastí projektového řízení. Tato metodika vznikla ve Velké Británii a
byla primárně zaměřena na standardizaci postupů při řízení dodávek pro veřejný sektor (vnitřních
i vnějších). V současné době však řeší standardizaci celého procesu. Konkrétním příkladem aplikace
metodiky PRINCE2 je Metodika PRINCeGON (Metodika řízení projektů Ministerstva vnitra
PRINCeGON), která je uzpůsobena pro realizace projektů, jejichž nositelem je Ministerstvo vnitra.
PMBOK je metodikou, která je používána spíše v USA. Jedná se o metodiku využívanou zejména
komerčními subjekty, jež definuje projektové řízení v obecné rovině. Tato metodika řeší pouze
základní rámec, což je způsobeno důrazem na potřebu vyšší individualizace systému.
Důležitou roli na poli standardů projektového řízení hraje IPMA, která se zabývá převážně
Certifikačním systémem odborníků na projektové řízení a velice kvalitně řeší také interpersonální
a měkké dovednosti.
V neposlední řadě je pro projektové řízení a převážně nastavení kvality tohoto řízení důležitá norma
ČSN ISO 10006 – Systémy managementu jakosti projektů. Norma ISO 10006 je zatím nepovinná
a není plně certifikovatelná, jelikož neexistují závazné standardy. Standardizace certifikace
projektového řízení dle norem ISO bude pravděpodobně zavedena na základě připravované normy
IS 21500.
Stručná charakteristika výše zmíněných metodik a standardů v oblasti projektového řízení:
PRINCE2 (PRojects IN Cotrolled Environments)
Je mezinárodně používaná metodika řízení projektů univerzálně použitelná – popisuje principy,
procesy a techniky umožňující jednotlivcům i organizacím úspěšně realizovat projekty, je určena pro
všechny relevantní role projektu od vrcholových přes liniové i projektové manažery, členy projektových
týmů až po členy řešitelských týmů.
Zdroj: www.prince2.com
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) nositelem standardu je Project Management
Institute (PMI)
Poskytuje komplexní náhled na různé aspekty projektového managementu v celé jeho šíři, přičemž si
zachovává obecný přístup, tzn., že je aplikovatelný v různých profesních specializacích (např. IT,
stavebnictví, bankovnictví atd.), chápe projektový management jako „specifickou skupinu souběžně
působících, vzájemně navazujících nebo se podmiňujících procesů s relativně omezenou dobou
trvání, která je zaměřena na splnění stanovených cílů projektu s přidělenými zdroji a limity pro jejich
čerpání".
Zdroj: www.pmi.org
IPMA (International Project Management Association)
Je certifikační systém zaměřený na projektové řízení, je určena pro projektové / programové
manažery a ostatní členy projektových nebo řídicích týmů projektu / programu, slouží k rozšíření a
zdokonalení znalostí, zkušeností a osobního přístupu osob zainteresovaných do realizace a řízení
projektů, slouží ke zvyšování kvality řízení projektů / programů / portfolia a v neposlední řadě
i k efektivnímu dosažení cílů projektů / programů / portfolií.
Zdroj: www.ipma.cz
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Norma ISO 10006:2004 (Směrnice pro management jakosti projektů)
Mezinárodní norma pro řízení jakosti projektů podávající návod, jak uplatnit management jakosti v
procesech řízení projektu (navazuje na normu rf ISO 9004:2000), na rozdíl od ostatních norem ISO
má pouze doporučující charakter a není proto vydávána pro účely certifikace, zahrnuje v sobě pravidla
týkající se vedení organizace, zásady pro procesy vztahující se k zdrojům, zaměstnancům,
prostředkům pro realizaci a finančním zdrojům, zásady pro procesy realizace a procesy monitorování,
analyzování a zlepšování.
Zdroj: www.csq.cz
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