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1. Úvod
1.1. Účel dokumentu
Cílem dokumentu „Metodika integrace projektových kanceláří v organizacích veřejného
sektoru“ (dále také „Metodika“) je poskytnout zástupcům organizací veřejného sektoru popis
základních pravidel a opatření zaměřených na implementaci projektového řízení.
Tento dokument vznikl v rámci projektu Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném
sektoru (KOZA SA VS) spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ) ve spolupráci se zaměstnanci odboru programového řízení Ministerstva vnitra (OPŘ MV).
Odbor programového řízení Ministerstva vnitra zajišťuje:


podporu přípravy a administrace projektů Ministerstva vnitra a jeho organizací,



věcnou, technickou a technologickou koordinaci projektů tak, aby byl zabezpečen jejich soulad
se strategií realizace Smart Administration (SA) v období 2007 – 2015 (strategie „Efektivní
veřejná správa a přátelské veřejné služby“),



meziprojektovou koordinaci a řízení projektů Ministerstva vnitra a jeho organizací (Project
portfolio management),



monitoring strategie realizace Smart Administration,



aktualizaci strategií a politik v oblasti Smart Administration.

Obrázek č. 1: Hlavní struktura odboru programového řízení Ministerstva vnitra (OPŘ MV)

Odbor programového řízení
MV (OPŘ MV)

Oddělení Programová
kancelář pro koordinaci
projektů Smart
Administration
(PMO SA)

Oddělení Útvar hlavního
architekta
(ÚHA)

Při tvorbě této Metodiky byly využity zkušenosti zaměstnanců organizací veřejného sektoru, kteří se
zúčastnili pěti workshopů1 zaměřených na problematiku projektového řízení. Zaměstnanci organizací

1

Workshopy byly realizovány v Brně ve dnech 25. 5. a 8. 6. 2010 a v Benešově ve dnech 18. 5., 1. 6. a 15. 6. 2010
pod názvem „Řídíme projektově - podpora při implementaci projektového řízení v organizacích veřejného sektoru“.
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veřejného sektoru se v rámci řízených debat na workshopech vyjadřovali k principům projektového
řízení na základě svých znalostí a praktických zkušeností.
Metodika integrace projektových kanceláří v organizacích veřejného sektoru byla vytvořena v několika
posloupných krocích. Prvním krokem byl předběžný návrh Metodiky, dalším krokem byl sběr námětů
pro potřeby nastavení systému ze strany organizací veřejného sektoru, jejichž zástupci se zúčastnili
realizovaných workshopů. Posledním krokem tvorby Metodiky byl připomínkovací proces k vytvořené
Metodice ze strany zástupců OPŘ MV.
Metodika je rozdělena do logicky navazujících kapitol, které se zaměřují na zdárnou implementaci
a následně i na bezproblémový provoz systému projektového řízení.
V úvodní části dokumentu jsou popsána teoretická východiska a základní systémy standardizace
projektového řízení, která jsou spíše informativní povahy a dávají přehled o hlavních standardech
a certifikacích v oblasti projektového řízení.
Další část dokumentu je zaměřena na samotné nastavení systému a stanovení požadavků na strukturu
analýz a procesů. Metodika popisuje kompetenční model, způsob zapojení jednotlivých členů
projektových týmů, systém komunikace, sledování kvality procesů a systém implementace
informačního systému.
Pro potřeby tvorby této Metodiky byly použity dokumenty tematicky zaměřené na projektové řízení,
jako jsou PRINCE2, PMBOK, IPMA a ISO 10006. Dalším zdrojem při zpracování tohoto dokumentu byla
Metodika řízení projektů Ministerstva vnitra PRINCeGON.

1.2. Zpracovatelé dokumentu
Organizace

Odbor programového
řízení Ministerstva vnitra

AQE advisors, a.s.

Jméno

Funkce v rámci organizace

Lucie Roučková

Hlavní
projektový
projektu KOZA SA VS

Petra Pilnajová

Technický gestor projektu manažer řízení kvality projektu
KOZA SA VS

Martin Havlík

Projektový manažer senior

Jana Kouřilová

Projektový manažer

Lucie Kratochvílová

Projektový manažer

Martina Trnková

Projektový manažer senior

Miloslav Kvapil

Projektový manažer senior

manažer
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2. Seznam zkratek
Níže uvedený seznam je výčet zkratek, které jsou použity v dokumentu Metodika integrace
projektových kanceláří v organizacích veřejného sektoru. Uvedené zkratky jsou řazeny
abecedně.
Zkratka

Vysvětlení – význam zkratky

CAF

Společný hodnoticí rámec- Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení
(Common Assessment Framework)

ČR

Česká republika

EU

Evropská unie

ICT

Informační a komunikační technologie (Information and Communication
Technologies)

IPMA

Mezinárodní asociace projektového řízení (International Project Management
Association)

IS

Informační systém

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for
Standardization)

IT

Informační technologie

KOZA SA VS

Projekt Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru

MV

Ministerstvo vnitra

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OSF

Odbor strukturálních fondů

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

PŘ

Projektové řízení
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Zkratka

Vysvětlení – význam zkratky

SF

Strukturální fondy

SW

Software

ÚHA

Útvar hlavního architekta
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3. Manažerské shrnutí
Metodika integrace projektových kanceláří v organizacích veřejného sektoru popisuje, jaké
jsou, nebo jaké by mohly být základní kroky zástupců veřejného sektoru při implementaci
projektového řízení. Metodika definuje postupy a rámcové požadavky na nastavení systému
projektového řízení. Zástupcům veřejného sektoru tato Metodika poskytuje rámec pro potřeby
implementace projektového řízení.
Obsahem kapitoly 4 Metodiky je základní popis teoretických východisek ve vazbě na osvětlení
základních pojmů používaných v oblasti projektového řízení. Součástí kapitoly je stručný popis metodik
a standardů. Tyto jsou cíleny na unifikaci systémů projektového řízení dle jasně definovaných klíčů.
Kapitola 5 Metodiky je věnována popisu kroků, které předcházejí samotnému rozhodnutí, zda zavádět
systém projektového řízení. Kapitola obsahuje výčet pomůcek, které poslouží implementátorovi
při jeho orientaci ve spleti požadavků na rozsah souvisejících činností při zavádění projektového řízení.
Konkrétně je obsahem popis procesů, které mají být analyzovány, popis kompetencí jednotlivých členů
projektových týmů, demonstrativní popis procesů a popis základních možností řízení organizační
struktury projektu. Neméně důležitou součástí je popis možného technologického řešení ve vazbě
na informační a komunikační technologie (ICT).
V kapitole 6 Metodiky je uvedena rekapitulace všech kroků, které musí být podniknuty pro potřeby
zavedení projektového řízení.
Závěrečná kapitola 7 Metodiky shrnuje informace a zkušenosti získané ve vazbě na výstupy
z realizovaných workshopů, které proběhly za účasti zástupců organizací veřejného sektoru.
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4. Teoretická východiska projektového řízení
Obsahem této kapitoly Metodiky je popis teoretických pojmů a postupů, jež budou dále základem
pro potřeby formulace jednotlivých opatření při zavádění projektového řízení v organizacích veřejného
sektoru.

4.1. Projektové řízení
Cílem projektového řízení je úspěšná realizace projektu. Projekty jsou prostředkem pro uskutečnění
změny, jsou svou povahou jedinečné, a proto se vyznačují vyšší mírou rizika oproti běžným provozním
činnostem organizace.
Projektové řízení je proces, ve kterém jednotlivci nebo organizace využívají své zdroje k realizaci
projektů. Jedná se o způsob plánování a realizace aktivit, které je potřeba uskutečnit v požadovaném
termínu s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo nadefinovaných cílů.
Projekt2 je jedinečný časově (s jasně ohraničeným začátkem a koncem), nákladově a zdrojově
omezený proces koordinovaných činností realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů co
do kvality, standardů a požadavků.
Program je portfolio projektů vybraných, plánovaných a řízených koordinovaným způsobem.
Programová kancelář je organizační jednotka určená k centrální koordinaci jí určených projektů.
Metodika projektového řízení je interním nástrojem organizace, který popisuje způsob a rozsah
nastavení systému projektového řízení v organizaci. Jedná se o individualizovaný popis řízení projektů
dle reálných podmínek organizace. Tato Metodika může rámcově vycházet z mezinárodních metodik
a standardů.
Standard je přesný systém, který definuje minimální požadavky na strukturu procesu, vstupů,
výstupů, zdrojů atp. Tyto požadavky mohou sloužit pro stanovení rozsahu a velikosti systému.

2

Příklady projektů:


implementace projektového řízení,



implementace nových IS,



vytvoření a implementace strategického plánu města,



komplexní regenerace městského jádra atp.

9

4.2. Metodiky a standardy v oblasti projektového řízení
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 potřeby realizace projektů, jejichž nositelem je Ministerstvo
vnitra.
PMBOK je metodikou, která je používána spíše v USA. Jedná se o metodiku, která je využívána
zejména komerčními subjekty a definuje projektové řízení v obecné rovině. Tato metodika tedy 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:
1. PRINCE2 (PRojects IN Cotrolled Environments)


je mezinárodně používaná metodika řízení projektů,



je 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
2. 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
3. Metodika řízení ICT projektů Ministerstva vnitra PRINCeGON (Metodika PRINCeGON)


definuje důležitá pravidla a postupy projektové přípravy a projektového řízení, která jsou
vymezena pro projekty realizované v rámci portfolia projektů Smart Administration,



vymezuje rozsah projektové přípravy, řídící a organizační struktury projektu, řídící postupy,
konvence, metodiky, techniky, nástroje a závaznou projektovou dokumentaci,



poskytuje relevantním členům projektu návodný nástroj pro realizaci projektu, a tím
zabezpečuje úspěšnou realizaci projektu.

Zdroj: www.pmo-mv.eu
4. 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
5. Norma ISO 10006:2004 (Směrnice pro management jakosti projektů)


je 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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5. Metodika
implementace
projektového
v organizacích veřejného sektoru

řízení

Cílem této kapitoly Metodiky je popis základních východisek pro potřeby nastavení systému
projektového řízení v organizacích veřejného sektoru. Členění kapitoly vychází z primární potřeby
identifikovat strukturu požadavků na nastavení systému. Kapitola obsahuje základní popis, jak a podle
jakého klíče mají být dílčí prvky projektového řízení alokovány a to od personálního zajištění až
po standardizaci související dokumentace.

5.1. Analýza stávajícího stavu projektového řízení
V této části Metodiky jsou popsány základní postupy v oblasti realizace analýz se zaměřením
na zjišťování stávajícího nastavení projektového řízení v organizacích veřejného sektoru a dalších
souvisejících procesů. Analýzy se týkají veškerých procesů se zaměřením na popis situace a identifikaci
optimálního stavu pro implementaci projektového řízení.
Před samotným začátkem realizace analýz by měli vybraní zaměstnanci absolvovat školení se
zaměřením na implementaci projektového řízení.
Cílem analýzy je:


identifikovat strukturu projektů a tím i požadavky na rozsah projektového řízení v organizaci
(zástupci organizace musí identifikovat jaké projekty či jaké činnosti budou projektově řízeny),



analyzovat strukturu lidských zdrojů využitelných pro potřeby nastavení kompetenčního
modelu v oblasti projektového řízení,



analyzovat strukturu a vlastnosti procesů včetně procesů souvisejících,



identifikovat stav vnitřní dokumentace,



popsat stav informačních a komunikačních technologií (infrastrukturu) a jejich využitelnost
pro projektové řízení.

Na základě výstupů z analýzy je vhodné:


sestavit návrhové části procesního modelu, včetně harmonogramu implementace,



vytvořit metodické příručky pro potřeby řízení procesu, včetně popisu postupu jejich změn
a odpovědnosti za jeho řízení,



připravit projekci zapojení projektového řízení do procesů organizace včetně vytvoření
komunikační strategie,



vytvořit kompetenční model včetně definice odpovědností.
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5.1.1. Základní východiska analýzy
Bez realizace plošné analýzy vybraných dílčích činností a stávajících podmínek v oblastech propojených
s implementací projektového řízení není možné zajistit dostatečně komplexní strategii implementace
projektového řízení do organizací veřejného sektoru. Z těchto důvodů je potřeba provést následující
dílčí analýzy:
A. Analýza dokumentů – cílem analýzy je zmapování veškerých dostupných relevantních
dokumentů, ze kterých vycházela organizace dosavadních aktivit. Tento přehled slouží jako
podklad pro následný sběr empirických dat (např. terénní a další šetření, osobní rozhovory
apod.).
B. Analýza stavu a rozsahu projektů – této analýze předchází rozhodnutí, v jaké šíři bude
projektové řízení uchopeno a integrováno do procesů organizace. Na základě popisu struktury
projektů se vedení organizace rozhodne, jestli bude projektově řídit všechny projekty, nebo
pouze projekty s určitým příznakem. Optimální je pro potřeby tohoto rozhodnutí identifikace
finančního vyjádření alokace zdrojů. Zároveň je nutné analyzovat veškeré potřebné zdroje.
Konkrétně se jedná o zdroje lidské, materiální a finanční.
C. Analýza zdrojů – součástí této analýzy je popis stavu využití a využitelnosti potřebných
zdrojů, které vstupují do procesu projektového řízení. Jedná se především o lidské zdroje,
technické prostředky (ICT) a finanční prostředky.
D. Analýza organizační struktury – jedná se o vazbu na provedenou analýzu dokumentů
(organizační řád) a vazbu na analýzu zdrojů. Výstupem je konfrontace požadavků na úpravu
organizačního uspořádání organizace ve vazbě na nastavení klíčových kompetencí jednotlivých
zaměstnanců.
E. Analýza souvisejících procesů – cílem této analýzy je prostřednictvím popisu konkrétních
a komplexních vazeb mezi jednotlivými procesy definovat rozsah všech potřebných činností.
Této analýze je dále věnována samostatná kapitola Analýza procesů.

6. měsíc

5. měsíc

4. měsíc

3. měsíc

2. měsíc

Předpokládaná činnost

1. měsíc

Tabulka č. 1: Harmonogram realizace analýzy projektového řízení

Realizace vstupní analýzy systému pro potřeby zavedení projektového
řízení
Sestavení návrhové části procesního modelu, včetně harmonogramu
implementace
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6. měsíc

5. měsíc

4. měsíc

3. měsíc

2. měsíc

1. měsíc

Předpokládaná činnost

Vytvoření metodické příručky pro potřeby projektového řízení, včetně
popisu postupu jejich změn a odpovědnosti za jeho řízení
Projekce zapojení projektového řízení do procesů organizace včetně
vytvoření komunikační strategie

5.1.2. Analýza silných a slabých stránek (SWOT analýza)
Cílem realizace SWOT3 analýzy v rámci procesů souvisejících s implementací projektového řízení je
primárně všestranné zhodnocení stávajícího nastavení systému a identifikace požadavků na funkčnost
systému po zavedení projektového řízení.
Zároveň lze díky provedení SWOT analýzy revidovat způsob zavádění systému a výstupy SWOT
analýzy použít k řízení rizik. Jedná se tedy o jeden z velmi komplexních a jednoduchých nástrojů
využitelných pro potřeby zavádění projektového řízení.
Více informací o analýze silných a slabých stánek (SWOT analýze) lze nalézt např. v knize „Projektový
management dle IPMA“4.

5.1.3. Analýza procesů
Cílem činností souvisejících s analýzou celkového nastavení procesů, které vstupují do projektového
řízení, je nastavení jejich optimálního rozsahu a nastavení požadavků na jejich funkčnost.
Mimo samotné realizace analýzy procesů musí dojít i k analýze stavu řízení projektů, což je
specifikováno v kapitole Základní východiska analýzy.
Předmětem analýzy procesů musí být především níže uvedené procesy:


strategické řízení a plánování,



personální procesy,



finanční řízení a plánování,



rozhodovací procesy,



proces tvorby interní dokumentace,



kontrolní procesy,

3

SWOT analýza je metoda, pomoci níž lze identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti
(Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem.
4

Projektový management dle IPMA, Jan Doležal, Pavel Machal, Branislav Lacko a kolektiv, 2009, Grada Publishing a.s., ISBN
978-80-247-2848-3.
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systém řízení kvality,



IT procesy,



komunikace.

V souvislosti s tímto musí dojít k provedení porovnání výstupů a zároveň ke zvážení možnosti
outsourcingu vybraných služeb.
Na základě výstupů z provedené analýzy procesů je sestaven Akční plán implementace projektového
řízení do struktury úřadu, včetně definice odpovědnosti a struktury jejich členů. Rozsah navržených
opatření záleží na stávající situaci a na stanovených požadavcích na strukturu a rozsah realizovaných
projektů.
Popis přístupu
Pro potřeby zhodnocení stávajícího stavu procesů souvisejících s projektovým řízením lze realizovat
dotazníkové šetření mezi zástupci cílové skupiny. Zjištěný konkrétní stav je vhodné upřesnit
prostřednictvím přímé komunikace se zástupci organizace. Dále je klíčové mapování interní
dokumentace a provedení komplexní analýzy IS ve vazbě na proces.
Strategické řízení a plánování
Strategické řízení a plánování je jedním ze vstupních předpokladů pro zavedení projektového řízení,
proto je nutné popsat, jakým způsobem jsou tyto systémy provázány a zda je strategické řízení
a plánování využíváno pro potřeby identifikace projektových záměrů a priorit.
Personální procesy
Cílem je zmapování stávající situace v oblasti vzdělávání zaměstnanců v projektovém řízení. Zároveň
je nezbytné zmapovat kompetence jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou, nebo kteří by mohli být,
zapojeni do projektového řízení. Výstupem procesu je nejen identifikace potřeb v oblasti vzdělávání
zaměstnanců se zaměřením na projektové řízení, ale i popis základních kompetencí zaměstnanců
zapojených do projektového řízení, případně vytipování zaměstnanců, kteří disponují potřebnými
předpoklady pro zapojení do projektových týmů.
Finanční řízení
Finanční řízení je jedna z povinných součástí řízení projektů, která však není téměř nikde
standardizována, proto je klíčové analyzovat reálně stav v této oblasti a identifikovat vhodné řešení
ve vazbě na skutečné potřeby. Pro projektové řízení a plánování je tato část důležitá především
s odkazem na rozpočtový výhled a řízení finančních toků. Je nutné primárně vyčíslit náklady
na zajištění projektového řízení v obecné rovině a následně identifikovat toky, které se váží
na realizaci již konkrétních projektů. Finanční aspekt by měl být promítnut i do skutečnosti, zda se
vyplatí „řídit projekty projektově“.
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Rozhodovací procesy
Vzhledem ke skutečnosti, že v řízení projektů je nutné standardizovat i odpovědnost za řízení
rozhodnutí, je nutné analyzovat nejen samotnou organizační strukturu, ale i způsoby a formy
rozhodování. Pokud proces projektového řízení vyžaduje úpravu odpovědností a kompetencí v rámci
organizace, je potřeba proces upravit, případně je nutné vhodně zakomponovat stávající nastavení
do systému před jeho spuštěním.
Proces tvorby interní dokumentace
Jedná se o klíčový proces, který má vliv na zavedení samotného projektového řízení. V první řadě je
nezbytné uvažovat nad vazbou stávající úpravy na nově zaváděný systém, ale zároveň je potřeba
zjistit, zda neexistují reálné překážky pro zavedení systému. Pro tyto účely je pak nutné revidovat
související dokumentaci.
Kontrolní procesy
Cílem je popsat stávající systém nastavení kontrol a to jak pracovních postupů, tak samotných výstupů
a stanovení kvality jejich měření. Pokud toto není nikterak ošetřeno, je nutné nastavit minimální
požadavky na nastavení monitoringu a kontroly systému tak, aby došlo k unifikaci systému
a stanovení jasných požadavků na jejich funkčnost.
Systémy řízení kvality
Mimo samotnou analýzu stavu implementace systému řízení kvality je žádoucí provést analýzu
za účelem zjištění potřebných kroků, které je třeba podniknout, aby mohl být zaveden systém řízení
kvality projektu. Součástí tohoto kroku může být certifikace systému dle výše specifikovaných
standardů (viz kapitola 4.2 Metodiky a standardy v oblasti projektového řízení).
V rámci systému řízení kvality je zásadní nastavit měření efektivity navázané na všechny fáze
projektového cyklu. Zároveň musí být uvedeny minimální požadavky na jednotlivé standardy postupu
– plošné nastavení systému a minimální požadavky na nastavení výstupů. Toto musí být zajištěno
pro každý projekt zvlášť dle jednotného nadefinovaného postupu.
IT procesy
V prvním kroku dochází k provedení analýzy stávajících IS, které mohou do procesu projektového
řízení vstupovat (vazba na využitelnost SW pro potřeby projektového řízení). Druhým krokem je pak
realizace rozhodnutí, zda projektové řízení podpořit prostřednictvím implementace SW nástroje
pro potřeby řízení projektů. Rozhodnutí o pořízení vhodného SW musí rovněž předcházet analýza
připravenosti pro přijetí SW ze strany zaměstnanců organizace.
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Komunikace
Komunikační strategie je klíčová pro podporu rozvoje projektového řízení (většinou se jedná
o uspořádání mimo organizační strukturu organizace), proto je žádoucí zajistit i optimalizaci
informačních a komunikačních toků, což lze realizovat až na základě identifikace případných úzkých
míst a stanovení jasných parametrů systému. Nastavení způsobů komunikace se však musí týkat
rovněž toku informací směrem k zástupcům cílové skupiny, což je většinou vně organizaci
(např. prezentace záměru realizace, výstupu atp.).
Po provedení veškerých analýz je klíčová identifikace hlavních výstupů, které musí splňovat veškeré
požadavky na hladký průběh implementace projektového řízení v organizaci. Veškeré výstupy musí
odrážet aktuální situaci a další požadavky na úroveň a strukturu systému projektového řízení včetně
vymezení kompetencí, potenciálu a požadavků na nastavení systému.
Mimo výše uvedené analýzy je důležité provést zhodnocení stávající situace v oblasti
projektového řízení. Výstupem je sumarizace realizovaných opatření v procentním vyjádření (vazba
na stupeň integrace, kvalitu integrace a rozšířenost prvku). Sumarizace se týká pouze vybraného
okruhu oblastí, což bude klíčem pro určení stupně naplnění cílů a zároveň dojde k revizi těchto cílů a
možné identifikaci nových oblastí rozvoje. Optimální je tento výstup navázat na standardizovaný
proces projektového řízení a zjistit soulad s tímto systémem.
Výstupem z realizace analýzy je dokument „Identifikace klíčových opatření zaměřených
na implementaci projektového řízení“. Cílem dokumentu je popis optimálního nastavení systému
a identifikace priorit v oblasti implementace projektového řízení. Mimo samotný postup prací ve formě
harmonogramu je v dokumentu definována odpovědnost za realizaci změn a za implementaci
navržených opatření. Součástí je rovněž podrobná specifikace postupu plánovaných prací. Zároveň je
nutné klást důraz na identifikaci vlastností systému (vazba na volbu možných metodických přístupů).
Obsahem dokumentu je v neposlední řadě závěrečné zhodnocení výstupů z provedené analýzy
pro potřeby prezentace stručných výstupů jak k vedení organizace, tak směrem k veřejnosti.
Součástí dokumentu „Identifikace klíčových opatření zaměřených na implementaci projektového řízení“
musí být především:


výstupy SWOT analýzy,



identifikace požadavků na minimální funkčnost systému – standardy,



zajištění vhodné kombinace zdrojů,



harmonogram implementace,



vymezení odpovědnosti za implementaci projektového řízení,



způsob komunikace,



vazba procesu na interní dokumentaci a promítnutí vlivu na stávající procesy.
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Výstupy musí být rovněž v souladu se zjištěními definovanými v provedených dílčích analýzách.

5.2. Standardy projektu
Mimo samotné standardy projektového řízení, které jsou popsány výše (viz kapitola 4.2 Metodiky a
standardy v oblasti projektového řízení), existuje možnost standardizovat i potřebnou projektovou
dokumentaci včetně standardizace procesu nakládání s dokumentací. Součástí této kapitoly je
primárně popis požadavků na standardizaci dokumentace a zároveň vyjmenování hlavní dokumentace,
která je vhodná pro standardizaci v podmínkách veřejného sektoru, který řídí pouze omezenou
strukturu projektů.

5.2.1. Standardy projektové dokumentace
Standardizace projektové dokumentace je podstatná pro potřeby řízení více projektů, kdy všichni
členové projektového týmu musí respektovat jednotnou strukturu a minimální požadavky na obsah
dokumentace. Vedení organizace pak může dle standardizovaného procesu lépe koordinovat
projektové řízení.
Základní zásady projektové dokumentace:


jasně definovaný obsah a struktura,



přehlednost a srozumitelnost,



aktuálnost,



snadná dostupnost.

Projektová dokumentace vhodná ke standardizaci:


priority ve vazbě na identifikace strategických opatření,



projektové záměry,



formuláře pro potřeby schvalování ve volených orgánech,



podklady pro řízení finančních toků v organizaci,



personální podklady,



osnova i struktura závěrečných i průběžných zpráv ve vazbě na hlášení o postupu realizace
projektů,



kontrolní listy ve vazbě na kontrolu struktury plnění,



harmonogram realizace a kontrola naplňování jednotlivých etap,



a další.

Ve většině případů je standardizace projektové dokumentace generována potřebou mít u velkého
množství projektů reálný přehled o jejich stavu realizace. Pokud mají dokumenty standardizovanou
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podobu, je snadnější zajistit efektivní dohled nad realizací projektu. Dalším důležitým aspektem je
lepší přenositelnost výstupů a vyšší míra zastupitelnosti. Zároveň jednotná data jsou lépe použitelná
pro nasazení ICT do procesu.

5.2.2. Úložiště projektové dokumentace
Pro potřeby zajištění ukládání a archivace projektové dokumentace je možné využít celou řadu
postupů. Je třeba nadefinovat a používat pravidla ukládání projektové dokumentace:


elektronická úložiště (sdílený přístup),



úložiště pro potřeby správy papírové dokumentace.

Dle přístupu lze pak rozlišovat úložiště na:


individuální,



lokální,



centrální.

Rozdíl v úložištích je především v charakteru přístupu, kdy na individuální úložiště má přístup pouze
jeden uživatel, na lokální má přístup skupina a na centrální všichni.

5.2.3. Archivace projektové dokumentace
Ve většině případů neexistuje jednotná forma archivace projektové dokumentace. Optimální forma
archivace je kombinace papírové a elektronické verze, kdy čas archivace se řídí vnitřními směrnicemi
organizace, související legislativou a případně podmínkami operačních programů Strukturálních fondů
Evropské unie.
Ideální je způsob archivace vázat na nastavení funkčnosti úložiště projektové dokumentace. Zároveň
je nutné, aby za každou takovouto činnost byla definována potřebná odpovědnost.

5.3. Systém řízení projektů
Tato kapitola Metodiky popisuje nastavení organizační a řídící struktury projektů ve vazbě na jejich
personální zajištění. Konečný rozsah systému závisí na nastavení kompetencí členů jednotlivých
projektových týmů a zároveň je nutné nastavit celkovou odpovědnost za správu systému vůči
celkovému chodu organizace. Je nezbytné jasně oddělit a popsat rozhodovací procesy, hierarchické
uspořádání a hlavně popis kompetencí jednotlivých členů projektového týmu. Struktura a šíře
projektových týmů je klíčová ve vazbě na velikost organizace, rozsah realizovaných projektů a jejich
charakter.
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5.3.1. Organizační struktura projektu
Organizační struktura projektu musí odpovídat jak velikosti organizace, tak velikosti předmětného
projektu. Samotná organizační struktura v rámci projektu je navázána na celkové podmínky řízení
v organizaci a musí z nich vycházet. Zároveň je nutné si uvědomit, že projekty jsou řízeny napříč
liniovou strukturou organizace. Může docházet ke kompetenčním sporům, proto je nutné tuto pozici
v organizaci jasně ukotvit, popsat a následně i respektovat.

Obrázek č. 2: Návrh složení projektového týmu

Vedoucí zaměstnanec
odboru rozvoje a
projektového řízení

Vedoucí zaměstnanec
odborně odvětvového
odboru

Vedoucí zaměstnanec
odboru ekonomického

Vedoucí zaměstnanec
odboru rozvoje a
projektového řízení

Odborný referent

Finanční manažer

Projektový
manažer

Odborný referent

Finanční manažer

Projektový
manažer

Odborný referent

Finanční manažer

Manažer kvality

Odborný referent

Finanční manažer

Finanční manažer

Projektový
manažer

Odborný referent
Finanční manažer
Manažer kvality

Projektová kancelář č. 1

Obrázek č. 2 demonstruje, že mnohdy lze reálně očekávat zásah do liniových struktur organizace
ve vazbě na vedení projektových týmů. Je nutné o tomto nejen uvažovat, ale celý systém tomuto
stavu přizpůsobit. V tomto případě přechází kompetence vedení všech zaměstnanců v týmu u činností
souvisejících s projektem na jednoho zaměstnance. Graficky je tedy uvedeno, jak mohou být
sestaveny projektové týmy. V dalším textu je tato možnost upravena dle vazeb na zapojení všech
vedoucích zaměstnanců jako členů řídícího výboru, či jinak nazvaného řídícího orgánu, který má
na starosti koordinaci procesu projektového řízení.
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Obrázek č. 3: Znázornění kombinace liniového a projektového řízení

Vedoucí zaměstnanec
odborně odvětvového
odboru

Vedoucí zaměstnanec
odboru ekonomického

Vedoucí zaměstnanec
odboru rozvoje a
projektového řízení

Projektový
manažer

Odborný referent
Finanční manažer
Manažer kvality
Projektová kancelář č. 1

Výše uvedený obrázek popisuje širší strukturu projektového týmu. Takto nadefinovaná struktura však
může generovat zbytečné prostoje a nižší operabilitu. Je vždy nutné navázat na reálné podmínky
v každé z organizací, kde je tento systém implementován. Každopádně je nezbytné ve vazbě
na zapojení jednotlivých členů definovat jejich konkrétní uplatnění. Uměle vytvořená funkce přináší
spíše komplikace.
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Obrázek č. 4: Systém řízení portfolia projektů

Statutární
zástupce

Volení zástupci

Volení zástupci

Ředitel portfolia
(správce strategie)

Volení zástupci

Projektový
manažer

Ekonom projektu

Manažer kvality

Programová kancelář

Projektový
manažer

Projektový
manažer

Projektový
manažer

Finanční manažer

Technický gestor

Finanční manažer

Technický gestor

Technický gestor

Technický gestor

Asistent projektu

Asistent projektu

Technický gestor

Projektová kancelář č. 1

Projektová kancelář č. 2

Projektová kancelář č. 3

Obrázek č. 4 znázorňuje možnou strukturu projektových týmů, které jsou členěny dle své odbornosti
a koordinovány z programové kanceláře organizace. Vrcholem vedení systému je Statutární zástupce
organizace a skupina reprezentovaná volenými zástupci jako je např. Sponzor projektu. Konkrétní
kompetence jednotlivých projektových rolí musí být nastaveny v souladu s podmínkami organizace
a ve vazbě na provedené analýzy. V souladu s předchozím textem lze však v obecné rovině použít
některou z výše uvedených organizačních struktur, ale tu je nutné upravit dle reálných potřeb
organizace.
Role projektu
Jak již bylo výše zmíněno v průběhu implementace projektového řízení, je nutné definovat přesné
projektové role, které vstupují do procesu projektového řízení. Tato specifikace následně usnadní
rozhodování o činnostech a rovněž o lidských zdrojích zapojených do procesu (vazba na kompetenční
model). V textu níže je uveden stručný popis projektových rolí, které do životního cyklu projektu
vstupují nejčastěji. Konečná organizační struktura a rozsah projektových týmů musí vždy vycházet
z reálných potřeb organizace.
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Seznam projektových rolí:


Sponzor projektu,



Ředitel projektu,



Vedoucí programové kanceláře,



Projektový manažer,



Ekonom projektu,



Věcný gestor projektu,



Technický gestor projektu,



Zástupce dodavatele,



Administrátor projektu,



Právník programové kanceláře,



Manažer kvality,



Manažer publicity a komunikace projektu,



Podpůrný projektový personál.

Sponzor projektu
Sponzorem projektu je ve většině případů Statutární zástupce organizace. Statutární zástupce
organizace (případně kolektivní orgán) rozhoduje o způsobu financování projektu, provádí strategická
rozhodnutí, která mají vliv na směřování projektu a řeší „super“ eskalované spory a problémy
projektu. Statutární zástupce organizace má právo část svých pravomocí delegovat na Vedoucího
programové kanceláře.
Ředitel projektu
Ředitel projektu je odpovědný za dohled souladu zadání projektu se strukturou výstupu po věcné
stránce. Kompetence Ředitele projektu jsou stanoveny Statutárním zástupcem organizace. Ředitel
projektu rozhoduje o jmenování členů projektových týmů a stanovení jejich odpovědností.
Vedoucí programové kanceláře
Vedoucí programové kanceláře (správce portfolia projektů) dohlíží na chod programové kanceláře
organizace, věcně a metodicky vede a koordinuje veškeré projekty organizace. Úlohou Vedoucího
programové kanceláře je také provádět hodnocení průběhu projektu v návaznosti na stanovený plán,
harmonogram a rozpočet projektu. Organizačně se může dle velikosti organizace jednat o samostatný
odbor.
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Projektový manažer5
Projektový manažer je odpovědný za úspěch projektu jako celku, především za včasné plnění cílů,
indikátorů projektů a ve spolupráci s Ekonomem projektu dohlíží na čerpání stanoveného rozpočtu
projektu. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu provádí rozhodnutí, která mají vliv
na úspěšné dokončení projektu. Je v trvalém styku se Sponzorem projektu a Ředitelem projektu.
Projektový manažer je povinen společně s Vedoucím programové kanceláře poskytovat Sponzorovi
projektu a Řediteli projektu potřebné informace o průběhu projektu.
Ekonom projektu
Ekonom projektu primárně dohlíží na naplňování rozpočtu a jeho čerpání. U rozsáhlejších projektů je
tato projektová role důležitou součástí programové kanceláře – zejména, když je nutné koordinovat
čerpání finančních zdrojů podle různých rozpočtových pravidel. Ekonom projektu je podřízen
Projektovému manažerovi.
Věcný gestor projektu
Věcný gestor projektu (odborný koordinátor projektu) zajišťuje odbornou koordinaci aktivit projektu,
dohlíží na jednotlivé aktivity po odborné stránce. Zajišťuje informovanost primárně vnitřní cílové
skupiny a zpracování reportingu o průběhu realizace projektu. Věcný gestor projektu je odpovědný
Projektovému manažerovi.
Technický gestor projektu
Technický gestor projektu je pro realizaci projektu hlavním zdrojem znalostí postupu řešení –
garantuje technickou správnost projektu. V případě potřeby a složitosti projektu je možné tuto roli
rozdělit na více rolí dle oblastí specializace6. Technický gestor projektu je odpovědný Projektovému
manažerovi.
Zástupce dodavatele
Odpovídá za dohled nad členy dodavatelských týmů, slouží jako hlavní kontaktní osoba dodavatele
a zároveň odpovídá za průběh celého plnění. Kontroluje kvalitu výstupů a řeší případné připomínky
ze strany zadavatele.
Administrátor projektu
Administrátor projektu je odpovědný za vedení kompletní dokumentace projektu a administrativní

5

Role Projektový manažer, Finanční manažer a další role zodpovídající za činnosti související se standardizací projektového
řízení mohou být součástí programové kanceláře. Konečné nastavení kompetencí vždy musí odpovídat reálným požadavkům
systému.
6

Př. v podobě IT specialisty např. spolupracuje s dodavatelem na IT řešení projektu a dílčích aktivitách zaměřených na tuto
problematiku; Personalista se podílí např. na realizaci aktivit a projektů zaměřených na oblast rozvoje a řízení lidských zdrojů.
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podporu členů projektových týmů. Je podřízen Projektovému manažerovi.
Právník projektu
Právník projektu je nepostradatelný člen projektového týmu, může být zapojen přímo do programové
kanceláře jako její člen. U menších organizací je však stejně jako u dalších rolí vhodné zapojit právníka
z jiné části organizace. Jeho úkolem je především koordinace a kontrola výběrových řízení a řešení
smluvních vztahů. Je podřízen Projektovému manažerovi.
Manažer kvality
Manažer kvality zajišťuje průběžnou kontrolu kvality plnění projektových cílů. Tím se předchází
potenciálním problémům při realizaci projektu. Manažer kvality navrhuje nápravná opatření v případě
odchylek od nadefinovaného

průběhu

realizace

projektu

a

zajišťuje

jejich

implementaci

do projektu. Manažer kvality zároveň zajišťuje metodickou podporu Projektovému manažerovi,
kterému je i podřízen.
Manažer publicity a komunikace projektu
Manažer publicity a komunikace projektu je do realizace projektu zapojen ve vazbě na potřebu
zajištění komunikace vůči zástupcům organizace i subjektům z vnějšího prostředí. Zodpovídá
za celkovou propagaci projektu či organizace ve vazbě na realizaci projektu. Manažer publicity
a komunikace projektu je odpovědný Projektovému manažerovi.
Podpůrný projektový personál
Počet členů projektových týmů ze strany podpůrného projektového personálu záleží na struktuře
systému implementovaného projektového řízení, ale v optimálním případě se jedná o členy týmu, kteří
do projektového cyklu vstupují pouze v omezené míře. Může se jednat např. o Účetní, Personalistu
ve vazbě na běžnou personální agendu, IT specialistu, který zajišťuje podporu týmu, Referenta
v oblasti evidence majetku atp.

5.4. Procesní rámec projektu – procesní mapa
Cílem této kapitoly Metodiky je popis základních procesů, které obecně souvisí s řízením a realizací
projektu. Struktura níže uvedených procesů vyplývá z obecných metodik projektového řízení
a reflektuje požadavky na nastavení systému ze strany organizací veřejného sektoru.
V úvodní části této kapitoly je popsána komplexní struktura procesní mapy, která definuje nejen
odpovědnost jednotlivých členů projektových týmů, ale jsou z ní patrné i požadavky na vstupy,
výstupy, časovou a finanční náročnost projektu, což jsou klíčové faktory pro potřeby sledování
naplňování procesů a sledování jejich kvality.
Konkrétní kroky a definice projektových rolí závisí na rozsahu činností, které jsou v organizaci
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projektově řízeny, na velikosti organizace, na její struktuře a na rozsahu systému. Je možné rozšířit
projektové řízení i směrem k organizacím řízeným, zřizovaným a zakládaným.
Součástí kapitoly je i popis základních kroků v rámci jednotlivých fází projektu. Tyto kroky jsou
uvedeny pouze pro inspiraci, jelikož bez optimálního navázání procesu na reálnou strukturu organizace
nelze uvedený návrh zcela převzít.

Tabulka č. 2: Vzor karty procesu

Proces

Vstup Výstup

Časová
Finanční
náročnost náročnost

R

A

S

C

I

Fáze projektu
Úroveň procesu I

Úroveň procesu II
Úroveň procesu III
………………………………….
Za vyplnění procesní mapy je odpovědný Vedoucí programové kanceláře nebo Projektový manažer –
ve většině případů se jedná o interního zaměstnance, který ale může být v případě potřeby vhodně
doplněn o externího dodavatele.
Struktura procesní mapy může být širší, ale výše uvedený vzor při dodržení standardních postupů
implementace je zcela dostačující. V textu níže je uvedena předběžná struktura procesu, avšak ne
všechny součásti lze paušalizovat a právě vymezení zdrojů a výstupů je velmi individuální.
Hlavní fáze procesu jsou:


Iniciace projektu



Plánování



Řízení kvality projektu



Řízení projektu



Realizace / implementace projektu



Provoz projektu



Monitoring



Ukončení projektu
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5.4.1. Iniciace projektu
Proces iniciace7 projektu je klíčový proces projektu. Musí být zrealizován na základě kvalifikovaných
a relevantních informací za předpokladu využití komplexních vstupů. Klíčové pro iniciaci projektu je
realizace analýz. Zároveň musí dojít k poskytnutí vhodných vstupů pro potřeby identifikace
projektového záměru (např. Akční plán strategického dokumentu atp.).

Tabulka č. 3: Iniciační fáze projektu
1. Iniciační fáze projektu
1.1 Plánování projektu
a)

Vznik potřeby projektu – vazba na strategické řízení a plánování

b)

Převedení potřeby na Projektový záměr

c)

Schválení Projektového záměru – vazba na interní schvalovací procesy

1.2 Realizace analýz souvisejících s upřesněním projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti
a)

Vymezení cílů projektu

b)

Analýza rizik projektu

c)

Specifikace finanční náročnosti projektu

d)

Schválení projektu k realizaci, včetně zajištění finančního krytí na jeho realizaci

1.3 Příprava projektu
a)

Podrobná specifikace předmětu projektu

b)

Rozpočet a časový plán realizace projektu (harmonogram)

c)

Plán řízení kvality projektu

d)

Technické řešení projektu

e)

Plán řízení rizik projektu

f)

Komunikace zahájení projektu - Komunikační plán

g)

Sestavení Plánu projektu

1.4 Schválení projektu k realizaci - vazba na vnitřní schvalovací procesy

7

Iniciace je soubor kroků, které vedou k zahájení realizace projektu.
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5.4.2. Plánování
Proces plánování se prolíná celým životním cyklem projektu. Proces plánování je klíčový nejen
pro potřeby nastavení rozsahu celého systému, ale i pro potřeby nastavení konkrétních požadavků
na nastavení struktury samotného procesu. Plán projektu je sestaven v iniciační fázi ve formě
Strategického záměru, následně musí dojít ke zpracování Plánu průběhu realizace projektu a jeho
průběžnému vyhodnocování, což je činnost mající vazbu na řízení kvality a monitoring projektu.

5.4.3. Řízení kvality projektu
Cílem řízení kvality projektu je identifikace základních východisek pro potřeby sledování naplňování
jeho cílů. Tato oblast je důležitá pro potřeby řízení projektu v rámci předem stanovených mantinelů
(např. naplňováním tzv. Plánu kvality).
Plán kvality je dokument, v němž je specifikováno, které procesy, postupy a související zdroje budou
použity ke splnění požadavků na specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu, kdo je použije
a kdy se použijí. Plán kvality je klíčový rovněž z hlediska stanovení rozsahu monitoringu projektu
a požadavku na minimální standard procesu, který s projektovým řízením souvisí.
Plán kvality projektu obsahuje specifikace:


procesů,



postupů,



kompetencí,



harmonogramu,



zdrojů.

Plán kvality tedy stanovuje metriky, které budou použity k monitoringu splnění požadavků kvality
konkrétního projektu.

5.4.4. Řízení projektu
Řízení projektu je klíčová činnost navázaná opět na celý proces přípravy, realizace, provozu
i udržitelnosti projektu, proto je nutné nastavit ji nejen v souladu s popisem kompetencí jednotlivých
členů projektového týmů, ale i v souladu s vazbou na vnitřní dokumentaci organizace.

5.4.5. Realizace / implementace projektu
Cílem realizační fáze projektu je zajištění veškerých činností, které předcházejí zajištění pilotního
a následného ostrého provozu projektu. Tato fáze projektu musí být naplánována ze všech fází
nejlépe, jelikož zde není možná stoprocentní standardizace a je nutné ji i přes standardizaci
přizpůsobit charakteru projektu.
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Tabulka č. 4: Realizační fáze projektu
2. Realizační fáze projektu
a)

Realizace projektu dle jednotlivých etap a klíčových aktivit dle nastaveného harmonogramu
projektu

b)

Vedení administrativy projektu

c)

Zajištění publicity projektu

d)

Zajištění toku informací

e)

Řízení projektové dokumentace

f)

Řízení rizik projektu

g)

Rozhodování o řešení eskalovaných problémů

h)

Průběžná kontrola realizace projektu

i)

Kontrola kvality a účinnosti dosažení jednotlivých dílčích cílů

j)

Kontrola harmonogramu, rozpočtu a milníků projektu

k)

Průběžná kontrola plnění monitorovacích indikátorů

l)

Ukončení realizace projektu

5.4.6. Provoz projektu
Cílem provozu projektu je nastavení optimální struktury výstupů, které povedou k zajištění dlouhodobé
udržitelnosti projektu. Tato fáze projektu je mimo jiné velmi náročná na vstupy, proto je nutné zajistit
správné plánování zdrojů.

Tabulka č. 5: Provozní fáze projektu
3. Provozní fáze projektu
a)

Pilotní provoz projektu

b)

Monitoring realizace projektu

c)

Průběžné vyhodnocení projektu

d)

Aktivní informační a propagační činnost

e)

Revize a doplnění nastavení projektu

f)

Archivace materiálů
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3. Provozní fáze projektu
g)

Ostrý provoz projektu

5.4.7. Monitoring
Cílem monitoringu projektu je na základě předem stanovených ukazatelů zajistit sledování jeho
průběhu. V iniciační fázi projektu je tedy klíčové nastavit vhodné ukazatele (výstupy ve vazbě
na milníky – etapy projektu), které budou po celý projektový cyklus sledovány a to včetně fáze
provozu a ukončení procesu. Průběžný monitoring projektu je zásadní pro udržení projektu
v mantinelech. Bez nastavení průběžné kontroly pokroku projektu může dojít k nežádoucímu
zpožďování, zdražování a v horším případě může vzniknout výstup, který nebyl plánován.
Za monitoring projektu včetně stanovení ukazatelů je odpovědny Projektový manažer ve spolupráci
s Technickým gestorem projektu.

5.4.8. Ukončení projektu
Cílem tohoto procesu je nejen zajistit zdárné ukončení realizace projektu, ale i nastavit jeho
udržitelnost a využívání všech potřebných výstupů. Zároveň musí dojít k celkovému zhodnocení
realizace projektu a stanovení Akčního plánu ve vazbě na jeho pokračování, případně na generaci
zcela nových opatření.

Tabulka č. 6: Ukončení projektu – závěrečná fáze projektu
4. Závěrečná fáze projektu
a)

Vyhotovení Závěrečné zprávy projektu

b)

Oznámení o oficiálním ukončení projektu

c)

Zpětná vazba pro plánování dalších projektů

d)

Převedení zdrojů (např. pracovníků, technologií) na jiné projekty

e)

Zpracování závěrečného vyhodnocení a shromáždění zkušeností využitelné pro přípravu
a řízení dalších projektů

f)

Ukončení a celkové vyhodnocení projektu

5.5. Implementace podpůrných technologií pro potřeby projektového
řízení
Díky informačním systémům je možné efektivně řídit realizaci projektů. Celá řada úkonů může být
realizována zcela automaticky za předem stanovených parametrů. Úkolem integrovaného systému je
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zajištění sledování veškerých úkonů souvisejících s procesem projektového řízení.
Možnosti funkčnosti integrovaného IS:


online systém hostovaný na externím serveru a spravovaný prostřednictvím sítě internet,



interní sdílený systém, který je provozován na vnitřní síti organizace.

Oba systémy mají stejnou strukturu a je možné s nimi plnohodnotně pracovat. Jediným rozdílem je, že
u vnitřního systému musí být zajištěna správa a údržba vlastními kapacitami.
Při implementaci systému se doporučuje postupovat následujícím způsobem:


analýza kompatibility stávajících informačních systémů (optimálně v předrealizační fázi
projektu),



zpracování architektury IS,



modelace systému a jeho integrace,



pilotní otestování implementovaného systému a doladění dílčích nedostatků,



vytvoření manuálu (uživatelská část, administrátorská část),



plné spuštění systému a jeho nabídnutí dalším organizacím.

5.5.1. Maximální úroveň systému pro potřeby sledování a realizaci projektů
Úkolem integrovaného systému je zajistit sledování veškerých úkonů souvisejících s procesem
projektového řízení. Konečný rozsah systému bude ale k dispozici až na základě provedených analýz.
Pro představu funkčnosti je zde uveden základní přehled funkcionalit IS.
Možnosti řešení dle jednotlivých uživatelských skupin:
A) Pro všechny zaměstnance zapojené do projektového řízení:
a. Podpora snadného sdílení informací spojených s řízením a realizací projektu
pro všechny členy projektového týmu.
b. Jednotné úložiště projektových dokumentů v souladu s metodikou.
c.

Jednotný prostor pro sdělování důležitých informací, událostí a změn.

d. Podpora správy a sdílení základních informací o projektu.
e. Podpora správy komunikační matice projektového týmu.
f.

Sledování a sdílení projektového plánu (např. pomocí Ganttova diagramu).

B) Pro všechny projektové manažery:
a. Nástroj pro podporu řízení projektu a snadného sledování úkolů.
b. Podpora správy úkolů a rizik projektu s možností delegace na členy projektového
týmu.
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c.

Souhrnné reporty s klíčovými daty pro projekt – plnění úkolů a stanovených termínů,
aktivita členů projektových týmů, úkoly a stav napříč všemi projekty.

C) Pro vedoucí programové kanceláře:
a. Nástroj sloužící k správě a řízení všech projektů organizace, podpora správy
projektového portfolia.
b. Shrnovací reporty napříč všemi projekty (úkoly, termíny, prodlení atp.).
Minimální požadovaná funkčnost systému:
a. Podpora vedení jednotlivých projektů v souladu se stanovenou metodikou projektového řízení.
b. Jednotné a bezpečné úložiště dokumentů pro veškerou podstatnou projektovou dokumentaci:
 šablony dokumentů,
 zálohování,
 verzování,
 sledování změn.
c. Snadný a rychlý přístup pro každého člena projektového týmu.
d. Rozsah pravomocí, funkčnosti a přístupů v rámci projektového portálu řízeného dle role
uživatele v rámci projektu (člen týmu / projektový vedoucí / správce projektového portfolia).
e. Možnost klasifikace projektů dle určených kriterií do skupin projektů (malé, střední, velké), ale
jednotná základní struktura pro všechny projekty.
Pro potřeby nastavení systému je však žádoucí postupovat po jednotlivých krocích. Plné spuštění
systému může být otázkou několika let či desetiletí vývoje v organizaci. Největší chybou je
jednorázové zavedení systému, který by neodpovídal jak procesům v organizaci, tak zvyklostem a
dispozicím zaměstnanců, kteří na tuto změnu nebudou vhodně připraveni.
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6. Postup
integrace
odpovědnosti

systému

včetně

vytyčení

Cílem této kapitoly Metodiky je popis zavedení systému projektového řízení. Tento proces může být
realizován v několika posloupných krocích. Rozhodně není optimální zavádět projektové řízení
bez rozmyšlení a jednorázově. Zároveň, jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách Metodiky, nelze
nastavit hned nejvyšší úroveň systému bez vhodně volených dílčích kroků. Postupy a praktické rady se
prolínají celým textem tohoto dokumentu a v této kapitole je uveden ucelený abstrakt jednotlivých
kroků.

6.1. Vazba na procesy
Implementace systému projektového řízení je sumářem všech výše popsaných kapitol Metodiky.
Obsahem této kapitoly je popis základních činností souvisejících s implementací samotného systému
a jeho spuštěním prostřednictvím realizace pilotních analýz.
Struktura kroků při zavádění projektového řízení:


provedení vstupní analýzy,



sestavení plánu implementace projektového řízení včetně vyčíslení nákladů na zavedení
systému,



schválení implementace systému a jeho zavedení do praxe,



identifikace kompetencí a sestavení týmů,



optimalizace procesů,



pilotní otestování systému,



evaluace systému,



plné spuštění systému.

V poslední době je velkým trendem zavádění projektového řízení, resp. uplatňování ad hoc
projektového řízení, což je způsobeno realizací projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů
Evropské unie. Takto živelně vznikají různé systémy projektového řízení s různým podkladem pro svou
činnost. Tímto způsobem zaváděné systémy komplikují průběh realizace projektů a je potřeba znovu
revidovat celkové nastavení systému.

6.2. Vazba na dokumentaci
Při zavádění projektového řízení je nutné zajistit relevanci veškeré související vnitřní dokumentace.
Klíčová je tvorba formulářů a šablon, které ulehčí práci členů projektového týmu a rovněž zpřehlední
tok informací a informační zdroje.
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Příklad projektové dokumentace zohledňující rámcově implementaci projektového řízení:


strategické materiály a dokumenty ve vazbě na prioritizaci projektů,



vnitřní směrnice a organizační řád ve vazbě na zakotvení systému v organizaci,



metodika projektového řízení včetně potřebných šablon a vzorů pro potřeby standardizace
procesů v organizaci.

6.3. Vazba na kompetenční model
Do procesu řízení implementace projektového řízení vstupuje celá řada zaměstnanců organizace. Je
však nutné jmenovat jednoho, nebo skupinu zaměstnanců, kteří samostatně, nebo ve spolupráci
s dodavatelem zajistí implementaci projektového řízení v organizaci.
Samotné implementaci musí předcházet rozhodnutí kolektivního orgánu, který je reprezentován
Statutárním zástupce organizace. Tento pak nominuje členy projektového týmu a zajistí komunikaci
směrem

k

ostatním

za implementaci

zástupcům

součinnost.

organizace,

Postup

kteří

implementace

následně
pak

poskytují

odpovídá

týmu

procesům

odpovědnému
identifikovaným

v předchozí části Metodiky.

6.4. Evaluace stavu implementace
Jedná se o činnost, která se prolíná od doby zavedení (pilotního zavedení) projektového řízení
v organizaci po celou dobu jeho funkčnosti, a podává průběžný obraz o stavu systému a o jeho
souladu s požadavky, které vedly k jeho zavedení (optimální nastavení procesů). Zároveň se jedná
o soubor nástrojů, které mohou sloužit pro potřeby vyhodnocení způsobu a stavu implementace
systému projektového řízení. Nastavení způsobu evaluace musí být součástí vnitřní dokumentace a to
buď ve formě příruček, nebo ve formě interních směrnic, které musí být závazné.
Ve vazbě na stanovení indikátorů je nutné sledovat minimálně:


nákladovost,



míru chyb,



naplňování indikátorů a termínů,



soulad procesu.

Pro potřeby tvorby příručky musí být provedena:


identifikace struktury sledovaných indikátorů,



způsob nastavení velikosti a kvality indikátoru,



míra odchylky od žádoucího stavu a její stanovení.
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7. Zkušenosti získané z realizovaných workshopů
V současné době je implementace projektového řízení v organizacích veřejného sektoru na svém
vzestupu a podmínky pro implementaci projektového řízení jsou příznivé. Tato situace je dána
především skutečností, že potřeba projektového řízení byla vyvolána zejména ze strany požadavků
na způsob řízení projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. Nyní se dostávají
organizace veřejného sektoru do fáze, kdy je v realizaci velké množství takovýchto projektů.
V mnoha organizacích veřejného sektoru došlo v minulosti díky realizaci projektů k úpravě vnitřního
chodu včetně popisu kompetencí projektových týmů a popisu základních procesů v různé míře
podrobnosti a komplexnosti. U některých organizací byl zaveden i podpůrný informační nástroj.
V rámci realizovaných workshopů, jejichž cílem bylo informovat zástupce veřejného sektoru
o problematice projektového řízení a o možnostech jeho implementace, představili zástupci účastných
organizací stav implementace projektového řízení.
Na základě zpětné vazby z realizovaných workshopů lze konstatovat, že zhruba 30 % organizací
veřejného sektoru má upraveny procesy v organizaci pro potřeby 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
uvítalo vytvoření metodiky řízení izolovaných projektů8, aniž by muselo zasahovat do celkových
procesů organizace. Zbylých 5 % organizací buď nevědělo, nebo implementaci zcela odmítalo.

8

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. 1: Zájem organizací veřejného sektoru o další pokračování workshopů zaměřených
na projektové řízení
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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.

Graf č. 2: Zájem organizací veřejného sektoru o projektové řízení a jednotnou metodiku projektového
řízení
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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.
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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.
Problémem zůstává neznalost možností, postupů a nekoncepční přístup k implementaci projektového
řízení, které se děje spíše živelně a na základě nepodložených rozhodnutí.
Dalším identifikovaným nedostatkem je nedostatečná koordinace projektového řízení z centrální
úrovně. Vzhledem k výše uvedenému lze doporučit vytvoření pracovní skupiny, optimálně
v rámci OPŘ MV, která bude zaměřena právě na přenos zkušeností směrem k zástupcům
organizací veřejného sektoru. Do této skupiny musí být primárně zapojeni zástupci napříč
veřejným sektorem z řad odborníků na projektové řízení. Tato skupina bude zajišťovat
koordinaci činností spočívající v implementaci a naplňování principů projektového řízení.
Zároveň je nutné upozornit na skutečnost, že celá řada organizací veřejného sektoru, především krajů
a obcí, má zkušenosti s implementací procesního modelu, nebo s modelem CAF9, který může být
využit pro potřeby řízení kvality implementovaného systému. Je nutné reflektovat skutečnost, že tyto
organizace disponují dostatečným personálním potenciálem, je však nezbytné zajistit vhodnou finanční
motivaci těchto zaměstnanců.
Obecně platné odborné poznatky navázané primárně na průběh jednotlivých procesů byly popsány
v ostatních kapitolách Metodiky. Jedná se konkrétně o podrobnější definici vstupů v iniciační fázi
a o popis stanovení priorit v oblasti realizace klíčových záměrů.

9

CAF je jeden z modelů řízení kvality ve veřejné správě. Na základě jednotných kritérií prostřednictvím sebehodnocení sleduje
naplňování celé řady kvalitativních kritérií v oblasti funkčnosti procesů ve veřejné správě a může tedy být využit pro všechny
složky projektového řízení.

37

