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Úvod
Tato zpráva je výstupem projektu „Vytvoření návrhu začlenění OPŘ do struktur implementace Smart
Administration a koordinace realizace opatření navržených v rámci projektu“ (dále také „projekt“). Zprávu
vytvořila společnost Ernst & Young, s.r.o., která byla na základě výsledku veřejné zakázky a smlouvy ze
dne 18.2.2010 zpracovatelem projektu (dále „Ernst & Young“).
Zpráva je určena pro zadavatele veřejné zakázky Ministerstvo vnitra ČR (dále i „Klient“ nebo „MV“),
zejména pro Odbor programového řízení (dále „OPŘ).
Hlavním cílem projektu bylo navrhnout roli, kterou by měl plnit OPŘ, resp. jeho dvě podřízená
oddělení Programová kancelář MV (dále „PMO“) a Útvar hlavního architekta (dále „ÚHA). Hlavním
důvodem pro realizaci projektu byla absence specifikace činností OPŘ a z toho plynoucí nejasnosti
v komunikaci odboru se spolupracujícími osobami (subjekty), které mohou mít významný negativní dopad
na implementaci strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a její financování ze
Strukturálních fondů (dále také „SF“). Vzhledem k tomu, že se jedná o vládní strategii na úrovni ČR
o značném finančním objemu, je případné nedostatečné fungování OPŘ velkým rizikem a zdrojem
případných neúspěchů nejen v dosažení cílů této strategie, ale i v potenciálním vzniku nezpůsobilých
výdajů a tedy nároků na finanční krytí strategie ze státního rozpočtu ČR.
Pozitivně hodnotíme fakt, že na MV došlo k vytvoření odboru, jehož náplní by mělo být především
průřezové řízení projektů souvisejících s implementací zmíněné strategie napříč celým resortem,
případně poskytování podpory v oblasti naplňování strategie dalším relevantním subjektům. I když byl
v nedávné době proces efektivního nastavení OPŘ zahájen, v současné době tento odbor ještě neplní
svoji funkci dostatečně. V daném období se vedení OPŘ podařilo zejména posílit odbor dostatečnými
personálními kapacitami a zajistit prostředky na financování činností odboru. Činnost odboru je rámcově
upravená v několika strategických a řídících dokumentech, jeho konkrétní náplň, respektive vykonávané
činnosti na úrovni pracovních postupů však specifikovány již nejsou. Tato skutečnost se promítá
především v nesystémové práci zaměstnanců a nedostatečné komunikaci uvnitř i vně odboru.
Výstupy projektu prezentované v této zprávě si kladou za cíl napomoci stabilizaci OPŘ prostřednictvím
navržení rolí, procesů a formulace hlavních aktuálních kroků nastavování OPŘ. Zásadní pro stabilizaci
OPŘ však bude implementace těchto vytvořených výstupů. Hlavní čtyři kroky, které proto navrhujeme
realizovat v návaznosti na tento projekt, jsou následující:
► S odkazem na výčet definovaných rolí strategicky rozhodnout o řízené implementaci všech rolí

(resp. některých z nich dle prioritizace vedení OPŘ a případně i vedení MV). V návaznosti na to
pak komunikovat tyto role interně (a externě) relevantním subjektům.
► V návaznosti na roli OPŘ obsadit řídící pozice v rámci odboru (tj. zejména na úrovni oddělení

PMO a ÚHA) a jasně stanovit role a odpovědnosti na jednotlivých úrovních řídící struktury,
zejména za vytvoření a realizaci plánu stabilizace činností v rámci obou oddělení.
► Nastavit komunikační toky jak v rámci OPŘ, tak na všech úrovních realizace Smart

Administration (vč. Vlády ČR).
► Vypracovat pracovní postupy pro jednotlivé vykonávané činnosti včetně kompetenčních

a komunikačních rozhraní.
Pokud jde o tuto zprávu, její text obsahuje v souladu s požadavky Klienta tři základní části:
1. návrh role OPŘ (kapitola č. 2);
2. návrh procesního modelu navazujícího na navrženou roli OPŘ (kapitola č. 3);
3. výsledky rámcového vyhodnocení současného fungování OPŘ z hlediska šesti základních
hledisek (kapitola č. 4).
Návrh role OPŘ vychází z výsledků řízených rozhovorů vedených s vybranými osobami, dále z analýzy
vybrané dokumentace relevantní pro fungování OPŘ, zkušeností Ernst & Young a dobré praxe při
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nastavování a implementaci projektových a programových kanceláří jak ve veřejném, tak soukromém
sektoru. Ačkoli bylo naším záměrem zaměřit se na nejdůležitější činnosti OPŘ a neduplikovat aktivity
zajišťované jinými subjekty, je výsledkem projektu relativně ambiciózní návrh sedmi základních rolí
OPŘ. Každou z nich považujeme za významnou z hlediska úspěšné realizace strategie a v tomto smyslu
doporučujeme všechny identifikované role implementovat. Rozhodnutí o neimplementování jakékoli z rolí
by představovalo významné riziko pro dosažení cílů strategie prostřednictvím financování ze SF. Není
však zcela nutné, aby všechny navrhované role realizoval právě OPŘ.
Jako důležitá se v tomto kontextu jeví role výkonu tzv. centra sdílených služeb pro týmy, které
implementují projekty naplňující strategii. Protože je nám známo, že OPŘ s největší pravděpodobností
tuto funkci vykonávat nebude, považujeme za důležité upozornit na možná rizika plynoucí
z nekoordinovaných činností. Jedná se především o riziko vzniku neuznatelných a nehospodárně
vynaložených nákladů. Tyto Projekty Smart Administration s sebou nesou celou řadu specifik plynoucích
ze systému financování ze SF, přičemž nezkušenost některých ředitelů projektů s tímto typem
financování může být eliminována právě sdílenými činnostmi a informacemi. Zároveň se domníváme, že
není účelné, aby činnosti opakující se u všech projektů (např. ekonom, administrátor, právník apod.) byly
vykonávány zvlášť na úrovni každého z projektů, což může vést k nehospodárnostem a nevyužití
možných úspor z rozsahu. Více k této roli viz kapitola 2.
Vedle hlavního výstupu projektu, kterým je identifikace rolí OPŘ, jsou v této zprávě prezentovány rovněž
návazné výstupy, tj. návrh procesního modelu a rámcové vyhodnocení fungování OPŘ.
Návrh procesního modelu vychází z návrhu rolí OPŘ a jedná se o hierarchický rozpad rolí na jednotlivé
procesy a dále na konkrétní vykonávané činnosti. Návrh procesního modelu byl vytvořen ve spolupráci
s vybranými zaměstnanci OPŘ prostřednictvím několika rozhovorů a dvou workshopů. Hierarchická
struktura procesního modelu umožňuje Klientovi v případě potřeby procesní model měnit a to
jednoduchým přidáváním či odebíráním jednotlivých procesů. Návrh procesního modelu by měl tvořit
významný vstup pro stanovení odpovědností v rámci OPŘ a vypracování interních manuálů a metodik.
Rámcové vyhodnocení fungování OPŘ vychází z tzv. koncepčního modelu Ernst & Young, který
zahrnuje šest základních oblastí hodnocení (strategie, organizace, procesy, IT technologie, lidské zdroje
a kultura). U každé z těchto oblastí uvádíme nejen výsledky rámcového hodnocení, ale zároveň
navrhujeme kroky, které by měly být na řídící úrovni OPŘ učiněny s cílem dosáhnout v dohledné době
stabilního a fungování tohoto odboru.
Tato zpráva neobsahuje detailní analýzu fungování OPŘ, která by zahrnovala nejen rozhovory
s vybranými zaměstnanci OPŘ, ale i ověření získaných informací v praxi, přesto se ale domníváme, že
zahrnuje nejvýznamnější zjištění, která souvisí s efektivním fungováním OPŘ.
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1. Role OPŘ ve vztahu k procesu
implementace SA
Obsahem této kapitoly je posouzení současné role OPŘ vůči formálně zakotveným požadavkům na její
fungování a očekáváním žadatelů a ostatních subjektů, které jsou součástí implementace dokumentu
„Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období
2007 – 2015“ (dále i „Strategie SA“).
V první části kapitoly se zabýváme rolemi OPŘ z pohledu platné relevantní dokumentace, tedy zejména
usnesení Vlády ČR, řídící dokumentace vztahující se k SA a vnitřní řídící dokumentace MV. Výsledkem je
seznam rolí, které by OPŘ mělo v souladu s danou dokumentací vykonávat. V druhé části této kapitoly
pak poskytujeme výstupy řízených rozhovorů s vybranými zaměstnanci jak MV, tak dalších institucí
spolupracujících s OPŘ s cílem poskytnou OPŘ zpětnou vazbu na jeho fungování a získat další zdroj pro
formulování návrhu role OPŘ.
Jak platná dokumentace, tak řízené rozhovory byly našimi hlavními zdroji při přizpůsobování
standardních rolí programové kanceláře, jak existují zejména v soukromém sektoru.
Pro úplnost uvádíme, že cílem následujících dílčích kapitol není posouzení a hodnocení
předkládaných skutečností ze strany EY, ale pouhé shrnutí daných faktů plynoucích
z platné dokumentace, která je relevantní pro fungování OPŘ, respektive názorů prezentovaných
osobami spolupracujícími s OPŘ.
Všechny získané informace jsou však jedním z hlavních vstupů do dalších kapitol, v rámci kterých jsou již
podrobeny kritickému odbornému posouzení.

1.1. Role OPŘ dle relevantní dokumentace
V této dílčí kapitole poskytujeme souhrnnou informaci o rolích OPŘ, které jsou definovány v platné
dokumentaci vztahující se ke Smart Administration (dále i „SA“). Dokumenty, ve kterých je v současné
době definována role OPŘ, jsou následující:
►

Organizační řád MV (dále jen „Organizační řád“)
►

►

Kompetenční model subjektů zapojených do implementace IOP a OP LZZ v gesci
MVČR (dále jen „Kompetenční model“), který byl vytvořen s odkazem na další dokumenty:
►

„Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart
Administration v období 2007 – 2015“. Jedná se o vládní strategii, jejíž cílem je
prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit
socio-ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.

►

„Strategie rozvoje služeb pro informační společnost“ (dále i „SRSIS“) ) Strategie vlády ČR, která má prostřednictvím dosažení několika cílů přispět k tomu,
že ČR bude jednou z pěti nejlepších zemí EU v úrovně rozvoje eGovernmentu.

►

„Stanovení závazných pokynů koordinace ICT projektů Smart Administration“
(dále jen „Závazné pokyny projektů SA“), který byl zpracován na základě usnesení
vlády č. 854/2008 a definuje základní postupy pro řízení implementace Strategie SA.

►

Usnesení vlády ČR č. 854/2008 (dále jen „Usnesení“), kterým Vláda ČR, mimo jiné,
ukládá ministru vnitra zřídit PMO, zřídit ÚHA a zajistit informovanost předsedy vlády
o aktivitách PMO.

Metodika řízení projektů MV ČR, Verze: 1.3 (PrincEgon, dále jen „metodika PrincEgon“).

Vedle uvedených dokumentů jsme v této kapitole vycházeli i z žádostí o projekty, které mají za cíl
zajistit financování fungování OPŘ a které rovněž popisují role OPŘ. Konkrétní informace jsme čerpali ze
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seznamu projektů SA v gesci OPŘ MV zaslaného MV 14. 4. 2010 (dále jen „Seznam projektů SA“).
Konkrétně se jedná o projekty:
► „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ (KOZA) - Cílem projektu je
podpora zavádění a zvyšování standardů kvality projektového řízení ve veřejném sektoru, flexibility
procesů souvisejících s projektovým řízením a podpora kvality řízení projektů. Projekt má podpořit
implementaci Strategie SA a dojde k vytvoření PMO jako vrchního metodického centra pro koordinaci
procesů v oblasti projektového řízení a implementaci projektových kanceláří ve veřejné správě;
► „Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody
finančního řízení rozvojových projektů na MVČR“ (STRATaFIN) - Cílem projektu je zajištění
dlouhodobé udržitelnosti národní politiky v oblasti SA prostřednictvím aktualizace strategického
dokumentu Strategie SA včetně vytvoření navazujících segmentových koncepcí a strategií potřebných
pro realizaci rozvojových opatření v oblasti SA, případně i další související dokumentace. Doplňkovým
cílem projektu je implementace metodiky pro finanční řízení rozvojových projektů v oblasti SA včetně
nástroje pro podporu řízení a monitoringu těchto projektů, což přímo souvisí s monitoringem
realizovaných opatření souvisejících s implementací aktualizované Strategie realizace SA;
► „Osvěta - Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Admistration“ (OSVĚTA) - Cílem
projektu je zefektivnění řízení přenosu zkušeností a informací zaměřených na SA směrem
k zástupcům veřejné správy;
► „Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR a jím řízených
organizací“ (CEPR) - Hlavním cílem projektu je pilotní otestování implementace projektové kanceláře
v organizacích ústřední státní správy a v jejich organizacích;
► „Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů - standardizace procesů v oblasti
projektového řízení na MVČR a v jím řízených organizacích“ (PROŘÍZ) - Cílem projektu je
zkvalitnit systém řízení projektů realizovaných MV prostřednictvím nastavení systému vzdělávání
zaměstnanců zařazených do projektového cyklu a vytvoření podpůrných materiálů pro potřeby jejich
orientace v dané problematice. V průběhu realizace projektu bude zajištěno především vytvoření
kompetenčního modelu jednotlivých pozic zapojených do projektového cyklu a dále dojde k identifikaci
klíčových odpovědností a požadavků na strukturu dovedností a znalostí zaměstnanců zařazených na
jednotlivých pozicích. Jako zastřešující dokument pak bude vytvořena metodická příručka pro potřeby
integrace veškerých výstupů do praxe;
► „Efektivní tvorba a implementace vládních strategií
v oblasti eGovernment“ (ÚHA) – Cílem projektu je zavádění
eGovernment včetně efektivního nasazení informačních
a komunikačních technologií do výkonu veřejné správy.
Součástí realizace projektu je rovněž koordinovaná a řádná
tvorba koncepčních dokumentů strategického charakteru
a dozor nad transformací obecných strategických cílů do
podoby konkrétních projektů, které za účelem naplnění
Strategie SA musí být koordinovány jak po stránce koncepčních
východisek, tak v rovině navrhovaného architektonického
řešení, a nesmí docházet k jejich překrývání.
Doslovné popisy rolí OPŘ (resp. PMO a ÚHA formulované ve výše
jmenovaných dokumentech jsou přílohou č. 1 této zprávy. Pro větší
přehlednost a využití v dalších kapitolách však v následujícím textu
uvádíme přehled rolí, které pro OPŘ plynou z výše zmíněné
dokumentace, v dělení do čtyř základních skupin:
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1. Implementace Strategie Smart Administration (vč. eGovernment) – aktivity týkající se
implementace Strategie SA;
2. Projekty Smart Administration v gesci všech zainteresovaných resortů - aktivity týkající se
realizace a koordinace všech projektů Smart Administration napříč všemi realizátory;
3. Projekty Smart Administration v gesci MV – aktivity týkající se přípravy a realizace projektů SA
pouze v gesci MV;
4. Projektové řízení ve veřejné správě – aktivity týkající se projektového řízení a fungování
projektových kanceláří v subjektech veřejné správy.

1. Implementace Strategie SA (vč. eGovernment)
Hlavní aktivita v této oblasti se týká vrcholového řízení Strategie SA. Konkrétně se jedná o zajišťování
realizace Strategie SA koordinovanou realizací projektů Smart Administration po stránce
►

vytváření navazujících segmentových koncepcí a strategií potřebných pro realizaci
rozvojových opatření v oblasti SA;

►

programového řízení;

►

monitoringu, reportingu;

►

řešení reálných problémů v portfoliu projektů SA a

►

návrhů nových projektů SA.

Pro tyto účely je další rolí OPŘ vytváření a správa Databáze projektových záměrů Strategie SA
a dalších klíčových projektů MV (eGONis).
Do oblasti implementace Strategie SA řadíme i spolupráci s odborem strukturálních fondů (dále také
„OSF“) při plánování a realizaci výzev IOP a OP LZZ, příprava podkladů pro plánování a řízení čerpání
finančních prostředků IOP a OP LZZ na vyžádání pro OSF.
V rámci implementace Strategie SA je dle analyzované dokumentace rolí OPŘ i zajišťování publicity
a vzdělávání v oblasti Strategie SA a schopnosti absorpční kapacity realizovat projekty v oblasti
Strategie SA po odborné stránce.
Další aktivity se týkají reportingu ohledně postupu implementace Strategie SA. V dokumentech jsou
zmíněny dva typy reportingu (Příprava výkazů a zpráv informujících o vývoji a stavu dané oblasti):
zpracování výstupní informace o průběhu a realizaci projektů Smart Administration pro vedení
ministerstva a pro předsedu vlády pravidelně jednou měsíčně;
► vypracování Půlroční / Roční zprávy o plnění Strategie, včetně Harmonogramu projektu.
►

Rolí OPŘ v souvislosti s implementací Strategie SA je i informování (osvěta) cílových skupin SA.
Konkrétně jde např. o realizaci osvětových a vzdělávacích akcí, tisk a distribuce propagačních materiálů,
provoz call centra, apod.
Mezi aktivity související se Strategií SA patří dle analyzované dokumentace i aktualizace strategického
dokumentu Strategie SA.
Jednorázovou aktivitou v této oblasti je implementace metodiky pro finanční řízení rozvojových
projektů v oblasti SA.
Další rolí OPŘ je zajišťování technologické provázanosti realizovaných projektů SA a za tímto
účelem zřízení a provoz útvaru Hlavního architekta eGovernment. V souvislosti s eGovernment je rolí
OPŘ dle analyzované dokumentace:
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►

Koordinovaná a řádná tvorba koncepčních dokumentů strategického charakteru (průnik
politických priorit a technologických možností vytyčující realizovatelnou cestu elektronizaci
veřejné správy a veřejných služeb);

►

Prověřování realizovatelnosti a dopadů navrhovaných řešení na globální úrovni a dozor
nad transformací obecných strategických cílů do podoby konkrétních projektů;

►

Koordinace projektů dle koncepčních východisek a navrhovaného architektonického řešení;

►

Koordinace jednotlivých projektů na úrovni sjednocování obecné architektonické
platformy.

2. Projekty SA
Ve vztahu k projektům SA jsme v relevantní dokumentaci identifikovali odpovědnost za zajišťování
věcné, technické a technologické koordinace projektů tak, aby byl zabezpečen jejich soulad
se Strategií SA.
Další rolí je pak poskytování metodické a odborné podpory jednotlivým zástupcům současných
a budoucích žadatelů angažovaných v realizaci projektů SA a to včetně asistence s tvorbou
projektových žádostí.

3. Projekty SA v gesci MV
Samostatnou kapitolu tvoří aktivity, které by měl OPŘ realizovat pouze ve vztahu k projektům SA v gesci
MV (vč. podřízených organizací). Jde o zajišťování meziprojektové koordinace a řízení projektů SA
v kompetenci MV a jeho organizací („project portfolio management“) a související reporting o stavu
a průběhu těchto projektů.
Ve fázi přípravy projektů jsme identifikovali dvě role OPŘ a to
► Zajišťování finančního zabezpečení (řízení) a realizace projektů resortu;
► Zajišťování podkladů a vydávání stanovisek k novým projektům resortu;

Ve fázi realizace projektů je rolí OPŘ zajišťování některých projektových aktivit (administrace
projektů, příprava projektových žádostí, archivace projektové dokumentace).
Dále by OPŘ měl zajišťovat metodickou podporu projektům SA v gesci MV, konkrétně by OPŘ měl
vytvořit a následně aktualizovat metodiky a poskytovat metodickou podporu přípravy a realizace
projektů SA v gesci MV, a zajišťovat konzistentní použití této metodiky napříč projekty.

4. Projektové řízení ve veřejné správě
Mezi aktivity OPŘ specifikované v analyzované dokumentaci patří i činnosti spojené s implementací
projektového řízení ve veřejné správě. Jde o:
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►

implementaci projektových kanceláří ve veřejném sektoru a pilotní otestování
implementace projektové kanceláře v organizacích ústřední státní správy;

►

zefektivnění procesů při iniciaci, přípravě a implementaci projektů ve veřejné správě;

►

vytvoření kompetenčního modelu jednotlivých pozic zapojených do projektového cyklu,
identifikaci klíčových odpovědností a požadavků na strukturu dovedností a znalostí
zaměstnanců zařazených na jednotlivých pozicích;

►

nastavení systému vzdělávání zaměstnanců zařazených do projektového cyklu a zajištění
zvyšování kvalifikace zaměstnanců státní správy v oblasti řízení projektů.
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1.2. Vnímání role OPŘ spolupracujícími osobami
V této podkapitole uvádíme shrnutí hlavních bodů z řízených rozhovorů s relevantními osobami, jejichž
cílem bylo získat jak jejich pohled na současné fungování OPŘ, tak zejména na žádoucí fungování
v budoucnu.
Záměrem rozhovorů bylo získat informace od těch osob, které s OPŘ (resp. zejména PMO) v posledních
měsících nejvíce spolupracovaly. Seznam konkrétních osob, s nimiž jsme vedli rozhovory, byl vytvořen
1
ve spolupráci s Klientem a zahrnoval osoby reprezentující gestory projektů MV i ostatních institucí
a resortů a dále zástupce ÚHA a OSF:

1

Jméno a Příjmení

Pozice

RNDr. Pavel Bureš

MV, zástupce ředitele odboru realizace projektů eGovernment,
ředitel projektů odboru

Ing. Štěpánka Cvejnová

MV, ředitelka odboru efektivní veřejné správy, ředitelka projektů
odboru

Ing. Ondřej Felix, CSc.

MV, hlavní architekt eGovernment, předseda Rady pro koordinaci
Základních registrů

Mgr. Aleš Gola

MV, vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky
mezinárodních smluv

Ing. Jan Havránek

MV, ředitel OSF

Ing. Vilibald Knob

MK, vedoucí samostatného oddělení koordinace projektů IOP,
ředitel projektů MK

Ing. Jindřich Kolář

MV, ředitel odboru rozvoje projektů a služeb eGovernmentu,
ředitel projektů odboru

Ing. Vladimíra Kracíková

MV - GŘ HZS ČR, vedoucí oddělení zahraniční spolupráce
a strukturálních fondů

RNDr. Jaroslav Martaus

MSp, pověřen zastupováním funkce vedoucího oddělení
informačních systémů

JUDr. Zdeněk Němec

MV, ředitel odboru správních činností, ředitel projektů odboru

Ing. Stanislav Palas

ČSÚ, ředitel odboru statistických registrů, ředitel projektů ČSÚ

plk. Ing. Čestmír Pastýřík

PPČR, ředitel kanceláře projektů a EU

Ing. Vít Suchánek

ČÚZK, ředitel odboru informatiky, ředitel projektů ČÚZK

Ing. Vlastimil Šedivý

MPO, zástupce ředitele odboru informatiky, vedoucí PMO MPO

Ing. František Varmuža

MV, ředitel odboru centrálních informačních systémů, ředitel
projektů odboru

Gestor projektu je v této zprávě chápán jako resort / organizace (např. ČSÚ) odpovědný za celkovou realizaci

projektu SA. Definice dalších pojmů – viz Slovník pojmů v příloze č. 6.
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Získané informace jsme setřídili do následujících pěti tematických oblastí, z nichž první obsahuje
hodnocení současné role OPŘ oslovenými osobami, další čtyři pak role OPŘ, které respondenti
považovali za přínosné ve vztahu k jimi vykonávaným činnostem:
1. Obecné zhodnocení současného fungování OPŘ
2. Role OPŘ ve vztahu ke koordinaci Strategie SA
3. Role OPŘ v souvislosti s řízením projektů SA
4. Role OPŘ v souvislosti s financováním projektů SA ze SF
5. Další role OPŘ.

Konkrétní informace uvádíme v tomto dělení dále v textu. Upozorňujeme, že zahrnují informace získané
z rozhovorů pouze s těmito osobami. Informace získané v rámci rozhovorů pro nás přesto byly jedním
z inspirativních zdrojů plynoucích z aktuálních praktických zkušeností, z nichž jsme čerpali při návrhu rolí
OPŘ. Lze říci, že jsme zapracovali všechny role formulované v analyzované dokumentaci a cca 90%
námětů získaných při řízených rozhovorech.

1. Obecné zhodnocení současného fungování OPŘ
Celkový dojem respondentů ze současného fungování OPŘ odráží skutečnost, že jeho role není
v současné době jasně definována. Ačkoli se pohled napříč oslovenými osobami mnohdy lišil, obecně lze
říci, že panovala shoda na následujících skutečnostech:
►

Není jasné / definované, jakou roli OPŘ má, proto je v tuto chvíli obtížné jeho fungování hodnotit.

►

Zaměstnanci OPŘ byli vždy velmi vstřícní a ochotní poskytnout podporu, pokud o to byli
požádáni. Služby OPŘ však nebyly aktivně představovány či nabízeny, respondenti (především
mimo MV) využívali jejích služeb zejména na základě vlastního oslovení OPŘ, příp. na základě
osobních kontaktů s jeho zaměstnanci.

►

Rozsah podpory OPŘ nebyl specifikován, jednalo se o různé typy činností vyplývající z ad hoc
potřeb respondentů. OPŘ je proto nyní vnímán jako poradenský orgán pro řízení projektů i výklad
některých pojmů souvisejících s IOP a OP LZZ, i jako orgán, který je např. schopen připravit
na základě poskytnuté věcné náplně projektu projektovou žádost a podat ji do IS Benefit,
koordinovat projekty SA mezi sebou, uspořádat školení, poskytnout informace týkající
se založení resortní PMO pro účely realizace projektů SA.

►

V případě poskytování odpovědí na pokládané otázky ze strany gestorů byla zmíněna relativně
dlouhá doba pro získání odpovědí, jako důvod byla zmiňována nedostatečná koordinace v rámci
MV (zejména s OSF).

►

Respondentům nebylo jasné, jak OPŘ pracuje s daty a informacemi, které sbírá o projektech.
Často šlo, dle jejich zkušeností, o opakovaný sběr stejných informací, což je mnohdy vnímáno
jako nadbytečné zatěžování ředitelů projektů.

►

Respondenti vnímali OPŘ jako nedostatečně aktivní ve vztahu k výkladu pravidel souvisejících
se SF, resp. ve vztahu k OSF.

►

Metodika PrincEgon není aktivně využívána, slouží maximálně k inspiraci. Respondenty byla
považována za příliš rozsáhlou, neaktuální, někdy i nevyhovující pro konkrétní instituce. Někteří
respondenti projektovou metodiku vůbec neznali. Objevily se ovšem i instituce, které disponují
vlastní metodikou řízení projektů (ČSÚ, MPO).

►

Respondenti byli kritičtí, pokud jde o databázi projektů eGONis. Dle názoru respondentů
obsahuje informace již obsažené v jiných databázích (např. IS Benefit a IS Monit) a neobsahuje
informace kompletní (např. o aktuálním finančním čerpání). Jednotně respondenti upozorňovali
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na neaktuálnost databáze a opakované poskytování stejných informací, které vnímali jako
zatěžující.
V následujících kapitolách shrnujeme role OPŘ tak, jak je navrhovali sami respondenti a jak je dále
využíváme v návrhu rolí OPŘ v této zprávě.

2. Role OPŘ ve vztahu k implementaci Strategie SA
V rámci řízených rozhovorů byl formulován i požadavek na roli týkající se implementace Strategie SA.
Návrh zahrnoval zajišťování strategického řízení SA, včetně vytváření a správy dokumentu
Strategie SA a dále i řízení a implementaci Strategie SA jako celku („project portfolio management“).
V tomto smyslu by měl OPŘ zajišťovat i věcný soulad projektů s cíli Strategie SA.
OPŘ by měl dle některých rozhovorů rovněž odpovídat za tzv. taktické řízení Strategie SA zahrnující
koordinaci a monitoring zdrojů na projektech. Jednalo by se o pravidelný sběr dat o projektech
(zejména o časovém vývoji a finančním čerpání) prováděný na měsíční bázi.

3. Role OPŘ ve vztahu k řízení projektů SA
Ve vztahu k řízení projektů SA vycházely informace poskytnuté respondenty ze dvou hlavních problémů,
které identifikovali na straně gestorů (ředitelů) projektů:
►

Nedostatečná zkušenost projektových týmů s realizací projektů.

►

Nedostatečné lidské kapacity pro řízení projektů. Interní členové projektových týmů pracují
na projektech nad rámec své běžné pracovní náplně, což může mít negativní dopad jak na plnění
jejich běžných činností, tak činností spojených s realizací projektů.

Respondenti uvedli v rámci rozhovorů tři typy činností, které by podle jejich názoru OPŘ měl zajišťovat:
► koordinační;
► řídící;
► metodická;

V rámci koordinační role byla zmiňována potřeba jak časové koordinace projektů SA (plánování), tak
technologické koordinace jednotlivých řešení v rámci projektů SA.
Plánování projektů z časového hlediska bylo vnímáno jako významné z hlediska urychlení procesu
přípravy i realizace projektů SA. Respondenti navrhovali zajistit koordinaci již ve fázi předcházející
přípravě projektové žádosti. Tuto roli by měl OPŘ, dle respondentů, zajišťovat i pro projekty SA, které
přímo nespadají do programu Základní registry, příp. ostatních programů SA (tj. Infrastrukturní projekty
MV, Krizová infrastruktura, eDoklady).
Navrhovaná
role
OPŘ
v
oblasti
technologické koordinace zahrnovala
► koordinaci
architektury
jednotlivých
projektů Strategie SA a tedy zajišťování
architektonické
konzistence
v rámci
všech projektů Strategie SA,
► kvalitativní monitoring (dohled nad
technologickou kvalitou projektů, vč.
dodávek
externích
dodavatelů)
a
zajišťování systémové integrace.
Jako jeden z osvědčených způsobů realizovaných v současné době bylo zmíněno vydávání stanovisek
HA ke studiím proveditelnosti předkládaným v rámci projektových žádostí. Samostatně bylo navrženo,
aby OPŘ zajišťoval odborné oponentury technologických částí zadání veřejných zakázek na dodávky
technologií.
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V rámci řídící role se informace lišily dle původu respondentů. Respondenti z MV navrhovali, aby OPŘ
zajišťoval služby projektového manažera. Ten by odpovídal za řízení projektů na základě věcných vstupů
odborných útvarů. Za řízení projektu by takový projektový manažer odpovídal řediteli projektu.
Respondenti z institucí mimo MV (vč. Policejního Prezidia a GŘ HZS) uvedli, že řízení v tomto smyslu
si zajišťují interně a po OPŘ je tedy nevyžadují.
Samostatnou skupinu informací tvořila poptávka po zajištění činností, které jsou nutné pro realizaci
projektu a zároveň nespadají do věcné části projektu. Šlo především o:
► zajištění odborníků, jakými jsou ekonomové projektů, právníci projektů, EU administrátoři,

apod., ale i odborníků, kteří by byli k dispozici pro potřeby hodnocení nabídek předkládaných
v rámci výběrových řízení na dodávku technologií;
► realizaci výběrových řízení a to od přípravy zadávací dokumentace až po uzavření smlouvy

s vybraným dodavatelem;
► vytváření a vedení dokumentace spojené s přípravou a realizací projektů;
► zajištění marketingových a PR aktivit.

V rámci metodické role byly respondenty zmiňovány dva typy informací. První z nich souvisel s existencí
metodiky pro řízení projektů, druhý pak s její implementací do specifických podmínek konkrétních resortů.
Respondenti konkrétně navrhovali
► vytvoření šablon a vzorových dokumentů pro řízení projektu;
► poskytování školení v oblasti řízení projektů;
► informování o změnách v metodikách řízení projektů, pokud nastanou;
► nastavení postupů řízení projektů v podmínkách gestorů (liniově řízených organizací), např.

soulad informací v systémech ISPROFIN a IS Benefit, čerpání mzdových nákladů
u řadových zaměstnanců na projektovou činnost a využití specializovaných odborů v rámci
institucí (gestorů) k realizaci projektů (legislativní odbor pro poskytování právních služeb,
provozní odbory pro nákup majetku, apod.).

4. Role OPŘ v souvislosti s financováním projektů SA ze SF
Další typ informací se týkal zajištění činností, které souvisí s financováním projektů SA ze Strukturálních
fondů EU (dále také „SF“), resp. IOP a OP LZZ. Respondenti uvedli takřka nulové zkušenosti
s dodržováním pravidel čerpání SF, přičemž důležitost dodržování pravidel vnímají jako zásadní pro
realizaci jimi řízených projektů.
Respondenti by dle informací získaných v rámci řízených rozhovorů v případě OPŘ uvítali následující:
► znalost relevantních pravidel souvisejících s financováním projektů z IOP (resp. OP LZZ)

a komunikaci s OSF týkající se výkladu těchto pravidel;
► výklad metodik pro potřeby jednotlivých projektů a upozorňování na změny

v metodikách či jejich konkrétních aplikacích;
► zpracování cost-benefit analýz (CBA) a studií proveditelnosti a příp. dalších materiálů

pro potřeby projektových žádostí;
► zajištění administrace projektů spojené se SF v průběhu realizace projektů. Konkrétně

např. poskytování podpory při psaní Monitorovacích zpráv (připomínání termínů, vyplňování
opakujících se částí zpráv, apod.);
► zastupování „zájmů“ gestorů vůči OSF, např. při stanovování příliš krátkých lhůt

na reakce gestorů, upozorňování na nefunkčnost OSF, upozorňování na poskytování
nejednotných informací zaměstnanci OSF, apod.
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5. Další navrhované role OPŘ
V této podkapitole uvádíme role OPŘ, které jsou buď společné pro výše uvedené podkapitoly anebo
svým charakterem nezapadají ani do jedné z nich.
Opakovaně se v rozhovorech objevoval návrh zajistit sdílení znalostí a zkušeností v oblasti přípravy
a realizace projektů SA. OPŘ byl vnímán jako subjekt s příležitostí preventivně upozorňovat ředitele
projektů na možná rizika při realizaci projektů, a to jak v souvislosti se samotným řízením projektů, tak
v souvislosti s čerpáním SF. Konkrétně bylo respondenty navrhováno sdílení zkušeností získaných
při řešení nesouladu liniového a projektového řízení, při implementaci pravidel SF do řízení projektů,
informování o vzniku a řešení ad hoc vzniklých problémech (např. čerpání mzdových nákladů na projekt)
a o výstupech z kontrol projektů, pokud budou relevantní pro ostatní ředitele projektů, resp. jejich
projektové manažery.
V rámci rozhovorů respondenti zmiňovali i absenci informování o SA jako celku a navrhovali, aby roli
nositele informací o SA plnil OPŘ.
Dalším průřezovým tématem byl sběr a sdílení detailních informací o pokroku projektů SA a tedy
databáze projektů eGONis. Jak bylo již uvedeno výše, databáze je vnímána jako nepřínosná. Jako
varianta jiného informačního systému byl zmíněn systém SAP, kterým MV disponuje a jeho doplnění
o modul pro řízení projektů.
Posledním návrhem role OPŘ bylo zastupování ředitele projektu v době jeho nepřítomnosti.
Jmenování ředitele projektu je v současné době spojeno s konkrétní osobou, nikoli pozicí, což
neumožňuje zastupitelnost v případech, kdy ředitel projektu není k dispozici (dovolená, služební cesta,
nemoc, apod.). V rámci rozhovorů jsme se setkali s návrhem, aby OPŘ ředitele projektu v těchto
případech zastupoval.
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2. Návrh role OPŘ
V této kapitole prezentujeme návrh rolí OPŘ, které vycházejí z předchozích informací získaných
z analyzované dokumentace a z řízených rozhovorů, zkušeností Ernst & Young a dobré praxe fungování
projektových kanceláří jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Zároveň se ale návrh rolí OPŘ snaží
respektovat specifika MV a projektů SA.
S odkazem na výše uvedené zdroje informací jsme identifikovali celkem sedm rolí OPŘ, které níže
popisujeme. Navrhované role pokrývají požadavky dané relevantní dokumentací (viz kapitola č. 1),
většinu návrhů získaných v rámci řízených rozhovorů a metodik vztahujícím se k řízení projektů,
programů a fungování projektových kanceláři. Konkrétně jde o interní metodologie Ernst & Young,
®
2
odborné materiály Project Management Institute a další odborné publikace . V neposlední řadě byly
naším zdrojem znalosti a zkušenosti z projektů realizovaných Ernst & Young. Zároveň jsme zohlednili
výsledky našeho pozorování v rámci dlouhodobějšího působení v prostředí Klienta.
Náš návrh rolí není zaměřen pouze na současnost (implementace SA), ale snaží se odrazit pohled
na OPŘ v dlouhodobějším horizontu (role OPŘ po skončení SA, využití lidských zdrojů se získanou
zkušeností, apod.). Tento pohled je významný i v důsledku požadavku na udržitelnost projektů v gesci
OPŘ.
Výkon navrhovaných rolí by měl vliv nejen na aktivity a kompetencí MV, ale na všechny resorty realizující
projekty SA. V důsledku toho je nutné každou z rolí posoudit z hlediska souladu se zákonem č. 2/1969
Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR a dalšími relevantními dokumenty
tak, aby byl případný nesoulad identifikován a bylo navrženo vhodné řešení. Pokud jsme toto považovali
za významné, snažili jsme se tuto informaci uvést specificky u dané role v popisu prezentovaném níže
v této kapitole.
Sedm navrhovaných rolí je následujících:
1. Tvůrce a implementátor strategie (portfolio manažer)
2. Architekt SA
3. Koordinátor implementace projektového řízení ve veřejné správě
4. Podpora implementace programů v gesci MV
5. Projektový manažer
6. Centrum sdílených služeb
7. Metodik projektového řízení

Ke každé roli uvádíme dále v této zprávě kromě jejího stručného názvu také
►

popis, včetně hlavních odpovědností;

►

případné bariéry výkonu navrhované role;

►

případně stručně formulované témata k řešení (šedý rámeček), jejichž zodpovězení musí
předcházet implementaci role.

V následující kapitole pak z těchto rolí vycházíme při sestavování procesního modelu, který představuje
hierarchické uspořádání vykonávaných činností dané organizace, tomto případě OPŘ. Tabulka

2

R. L. Englund, R. J. Graham, P. C. Dinsmore: Creating Project Management Office, Jossey-Bass, 2003

D. W. Wirick: Public-Sector Project Management, Wiley, 2009
a další.
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poskytující stručný popis a vazbu rolí na procesní model je přílohou č. 2 této zprávy. Obecně platí,
že každá role odpovídá jednomu tzv. megaprocesu (více o procesním modelu – viz kapitola 3).
Navrhované role pokrývají tři hlavní úrovně řízení a implementace SA:
► úroveň strategie;
► úroveň programu;
► úroveň projektu;

a to vše v a nebo mimo gesci MV.

Strategie

V rámci popisu jednotlivých rolí je vždy uvedeno,
pro kterou úroveň je daná role relevantní.
Přehledně je pak tato informace předmětem
tabulky uvedené v příloze č. 3 - Přehled rolí OPŘ.

Program

Níže uvedený popis každé ze sedmi navrhovaných
rolí je uveden v následující struktuře:

Projekt

►

popis role z hlediska činností a
odpovědností;

►

úroveň, pro kterou je daná role relevantní (strategická, programová, projektová);

►

zdůvodnění navrhované role;

►

zhodnocení výkonu dané role v současné době a popis případných bariér;

►

otázky, které je nutné řešit v souvislosti s dosažením efektivního výkonu dané role (nejedná
se ale o kroky, které je třeba učinit tak, aby byla role vykonávána).

1. Tvůrce a implementátor strategie (portfolio manažer)
Role „Tvůrce a implementátora strategie“ představuje odpovědnost za tvorbu a aktualizaci
strategického dokumentu SA, který zahrnuje odpovědnost za implementaci tohoto strategického
dokumentu a tedy za dosažení v něm specifikovaných globálních a specifických cílů. Jinými slovy
se jedná o roli tzv. portfolio manažera.
Tato role je relevantní pro strategie v gesci MV. Ačkoli je v současné době tato role spojena s SA,
neomezuje se náš návrh pouze na tuto strategii. Roli OPŘ z hlediska implementace strategie je možné
vnímat i dlouhodoběji z hlediska potřeby řídit implementaci případných dalších strategií v gesci MV.
Rozhodnutí o směřování OPŘ v tomto smyslu však zatím nebylo učiněno.
Důvodem pro návrh této role je absence systematického řízení celého portfolia projektů SA a tedy
značné riziko, že nebude dosaženo cílů Strategie SA. Tato role je zároveň zmíněna v kompetenčním
modelu a byla jedním z výstupů rozhovorů s vybranými zaměstnanci MV.
V současné době vykonává OPŘ tuto roli pouze částečně a většinou pasivně – snaží se o sběr
aktuálních informací o projektech SA (prostřednictvím eGONis) ale pouze v gesci MV (nikoli za celou
SA), není vytvořen stabilní systém reportingu mezi všemi úrovněmi řízení strategie, nedochází
k informování vlády v souladu s usnesením vlády č. 854/2008, apod. Efektivnímu vykonávání role „tvůrce
a implementátora strategie“ ve smyslu Strategie SA v současné době zároveň brání absence
vrcholového orgánu řízení implementace Strategie SA, který by měl vrcholovou odpovědnost
za dosažení v něm obsažených globálních a specifických cílů a tedy disponoval dostatečnou rozhodovací
pravomocí v otázkách realizace, stanovení priorit, apod. Vzhledem k tomu, že Strategie SA je
meziresortní strategií, je třeba, aby i tento orgán byl meziresortní a dokázal rozhodovat a koordinovat
aktivity napříč jednotlivými gestory, tedy úřady státní správy. Ve vztahu k tomuto vrcholovému orgánu by
OPŘ tvořil výkonný orgán implementace Strategie SA.

Strana 14

Ministerstvo vnitra

Témata k řešení
►

Vznik meziresortního orgánu odpovědného za dosažení cílů Strategie SA

►

Výkon portfolio managementu SA - koordinace všech projektů SA (nikoli pouze MV, např. další
fungování Výboru pro SA )

►

Dlouhodobé směřování OPŘ, resp. PMO

2. Architekt SA
Role „Architekta SA“ zahrnuje odpovědnost za vytvoření Globální architektury SA a zajištění
technologické provázanosti všech řešení implementovaných v rámci jednotlivých projektů
/ programů s touto architekturou a mezi sebou. Návrh a zejména popis této role je ovlivněn
nedostatkem informací o náplni ÚHA a obsahu souvisejícího projektu v gesci OPŘ. Vzhledem k tomu, že
Klient neposkytl Ernst & Young informaci o realizovaných a
plánovaných výběrových řízeních, nebylo možné vyhodnotit plnění této
role ani z tohoto hlediska.
Tato role se vztahuje k řízení programů a projektů spadajících do
gesce MV, v současné době specificky k řízení programů a projektů
Strategie SA.
Tato role je zároveň zmíněna v několika analyzovaných dokumentech
a byla jedním z výstupů rozhovorů s vybranými osobami.
Role „Architekta SA“ je specifická pro implementaci SA a odráží
skutečnost, že ÚHA byl jako oddělení v nedávné době zařazen do
OPŘ. Tato role však není typická pro programové / projektové
kanceláře. Proto je zde i v procesním modelu tato role definována a
popsána zvlášť tak, aby ji bylo v případě potřeby možné jednoduše
vyjmout, aniž by byl ovlivněn zbytek celého návrhu (např. v případě
přeřazení výkonu činností ÚHA na jiné místo v organizační struktuře
MV).
V současné době je výkon této role roztříštěn mezi ÚHA a hlavního architekta, jejichž role jsme
v průběhu projektu nebyli v důsledku nedostupnosti relevantních informací na straně Klienta schopni
přesně oddělit. Proto nebylo možné zjistit, zda jsou ve skutečnosti vykonávány výše zmíněné koordinační
aktivity, příp. jaké aktivity by dále měly být zahrnuty do této role i do procesního modelu.
Témata k řešení
►

Technologická koordinace projektů SA (zejména projektů a programů SA mimo gesci MV)

►

Zajištění zastupitelnosti a rozdělení rolí

►

Specifikace náplně činnosti ÚHA

3. Koordinátor implementace projektového řízení ve veřejné správě
Role „Koordinátora implementace projektového řízení ve veřejné správě“ zahrnuje odpovědnost za
koordinaci implementace projektového řízení ve veřejném sektoru a implementaci projektových
kanceláří ve veřejném sektoru. Konkrétně se jedná o vytvoření Projektové kanceláře MV jako vrchního
metodického centra pro koordinaci procesů v oblasti projektového řízení a implementaci projektových
kanceláří ve veřejné správě. Půjde o řízení, plánování, měření a vyhodnocování opatření zaměřených
na implementaci projektového řízení v organizacích a to včetně zajištění spolupráce při implementaci
procesů napříč všemi organizacemi veřejné správy.
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Tato role je relevantní pro programovou a projektovou úroveň řízení v celé veřejné správě (nejen
pro MV). Tato role je zmíněna v několika analyzovaných dokumentech (např. kompetenční model, projekt
KOZA) a byla také jedním z výstupů rozhovorů s vybranými osobami.
Ve vztahu k této roli OPŘ je třeba upozornit, že není zřejmé, na základě jakého oficiálního dokumentu
bude pro OPŘ možné implementovat a řídit aktivity v jiných resortech než je MV. Pokud takový
dokument neexistuje, existuje riziko, že dotčené organizace, ve kterých si OPŘ klade za cíl
implementovat projektové řízení, zřídit projektové kanceláře, apod., nebudou spolupracovat. OPŘ tedy
nebude schopno tuto dvojroli vykonávat (a následně nesplní cíle projektu, což potenciálně způsobí vznik
nezpůsobilých výdajů).
V současné době vykonává OPŘ tuto roli částečně. OPŘ do této doby realizovalo několik výběrových
řízení na dodávku služeb, jejichž realizace má přispět k plnění této role. Vzhledem k tomu, že Klient
neposkytl Ernst & Young informaci o realizovaných a plánovaných výběrových řízeních, nebylo možné
vyhodnotit plnění této náročné role.
Témata k řešení
►

Stanovení míry odpovědnosti OPŘ za implementaci projektového řízení a projektových kanceláří
na resortech mimo MV a související formální ukotvení této odpovědnosti vůči těmto resortům.

►

Návaznost aktivit projektu KOZA, resp. cílů a indikátorů tohoto projektu na rozsah odpovědnosti
zmíněné v předchozím bodě.

4. Podpora implementace programů v gesci MV
V rámci této role by OPŘ odpovídal za iniciaci programů, které jsou součástí strategie SA a nastavení
struktury pro řízení programů, včetně podpory při výběru osob na pozice v těchto řídících strukturách.
Nesl by rovněž odpovědnost za formální ukončení programů.
Tato role je relevantní pro řízení programů v gesci MV.
Důvodem pro návrh této role je potřeba koordinace některých projektů mezi sebou v rámci
programů tak, aby bylo dosaženo synergických efektů a bylo dosaženo cílů, jejichž dosažení by
v případě separátní realizace projektů nebylo zajištěno. Výkon této role je vztažen k programům v gesci
MV (v současné době např. Základní registry, Infrastrukturní projekty MV, apod.).
V současné době vykonává OPŘ tuto roli pouze částečně. Některé programy byly formulovány, byla
vytvořena jejich řídící struktura a nastaven pravidelný reporting. Stále ale chybí zejména definování cílů
jednotlivých programů (a celkově vytvoření základních listin programů) a specifikace odpovědnosti
programových manažerů (resp. předsedů rad pro koordinaci). V neposlední řadě není zřejmé, zda
v rámci implementace Strategie SA vzniknou i další programy v gesci MV (nejen financované z IOP, ale
i OP LZZ), jejichž příprava by potenciálně již nyní mohla být předmětem plánování OPŘ.
Témata k řešení
►

Specifikace odpovědnosti na úrovni předsedy Rady pro koordinaci (programového
manažera), zejména ve vztahu ke jmenovaným ředitelům projektů.

►

Identifikace dalších programů SA v gesci MV.

5. Projektový manažer
Náplní role s názvem „Projektový manažer“ je realizace projektů v gesci OPŘ, případně dalších
projektů v gesci MV, jejichž řízení bude na základě rozhodnutí příslušných subjektů převedeno z liniové
struktury na OPŘ. Odpovědností OPŘ je v rámci této role realizovat aktivity v souladu s Právním aktem
o poskytnutí podpory a zajistit dosažení v něm specifikovaných cílů (a naplnění indikátorů). To vše pak
v souladu s pravidly formulovanými OSF tak, aby byl minimalizován vznik nezpůsobilých výdajů.
Tato role je relevantní pro projekty v gesci MV, resp. v gesci OPŘ.
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Tato role OPŘ plyne z toho, že aktivity OPŘ a tedy (téměř) celé fungování tohoto odboru je financováno
ze SF. Řízení projektů jiných než těch, které zajišťují financování OPŘ, by bylo zdůvodněno rozhodnutím
na úrovni MV. Argumenty pro takový přesun mohou být např. nedostatek kapacit v liniové struktuře,
průřezový projekt dotýkající se několika částí MV a tedy zvýšená potřeba koordinace, apod.
V současné době OPŘ roli „Projektového manažera“ vykonává částečně. V návaznosti na vydávání
Právních aktů o poskytnutí podpory jsou sestavovány týmy a vyhlašována výběrová řízení na dodávku
služeb pokrývajících výkon klíčových aktivit. Jako problematické se ale jeví nejednoznačné určení
odpovědností na pozicích projektových manažerů (ředitelů projektů). Více k tomuto tématu uvádíme
v kapitole 4.2.2 této zprávy v souvislosti s vyhodnocením organizační struktury OPŘ.
Témata k řešení
►

Související témata k řešení, resp. návrh dalších kroků je předmětem kapitoly 4.2.2.

6. Centrum sdílených služeb
Role tzv. Centra sdílených služeb (dále také „CSS“) v sobě zahrnuje odpovědnost za zajišťování
činností společných pro více programů / projektů v gesci MV na
jednom (centralizovaném) místě. Jedná se o činnosti, jakými jsou
např. činnosti ekonoma projektu, právníka projektu, administrátora
projektu, a dalších.
Důvodem pro návrh této role je zejména efektivnější
a hospodárnější řízení projektů SA, jednotný (správný) přístup
a neopakování stejných chyb napříč projekty. V neposlední řadě by
zřízení CSS umožnilo ředitelům projektů věnovat se věcné části
realizace projektů a nekladlo by na ně odpovědnost za činnosti,
s jejichž realizací nemají významné zkušenosti.
Roli „Centra sdílených služeb“ v současné době OPŘ vykonává
pouze částečně (realizace výběrových řízení na dodávku služeb
pro více než jeden projekt SA v gesci MV). Dle informací získaných
od Klienta v průběhu projektu rozumíme, že OPŘ v současné době
neplánuje rozšíření aktivit CSS tak, aby pokrývalo výše zmíněné
služby. Na tomto místě proto považujeme za důležité uvést hlavní
rizika, která z tohoto rozhodnutí plynou jak pro samotného Klienta,
tak pro dosažení cílů Strategie SA.
Hlavní rizika jsou následující:
► riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v důsledku
1. dělení zakázek - přístup, při kterém není realizace výběrových řízení na tytéž služby (nebo
dodávky zboží, apod.) aktivně koordinována a zajišťována centrálně na úrovni MV jako
zadavatele, může vést k obvinění z dělení zakázek a tedy porušení zákona o veřejných
zakázkách ze strany NKÚ;
2. porušování pravidel čerpání prostředků z IOP a OP LZZ - nevyužívání synergických efektů

z výkonu výše zmíněných činností z jednoho místa.
► riziko nehospodárného vynakládání finančních prostředků. V případě, že budou výše zmíněné služby
poptávány separátně řediteli projektů na úrovni jednotlivých projektů, lze se domnívat, že souhrnný
objem prostředků vynaložený za tyto služby bude vyšší v porovnání se situací, ve které by byly služby
poptávány centrálně. Důvodem je již zmíněné nevyužití synergických efektů na úrovni jednoho
dodavatele a tedy vyšší cena za služby u každého z dodavatelů. Toto riziko by mělo dopad jak
na rozpočet MV (celkové výdaje znamenají i vyšší patnáctiprocentní podíl hrazený z rozpočtu MV), tak
na rozpočet projektu (prostředky vynaložené na tyto služby by mohly být využity např. na technologie,
na krytí neočekávaných výdajů, apod.).
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Obě tato rizika považujeme z hlediska realizace projektů SA za velmi významný důvod pro ustavení a
výkon role CSS. Proto v následujícím procesním modelu uvádíme i procesy spojené s jeho fungováním
pro případnou implementaci i této role OPŘ.

7. Metodik projektového řízení
Poslední rolí je „Metodik projektového řízení“. Tato role zahrnuje odpovědnost za poskytování
metodické podpory pro řízení projektů v podmínkách veřejné správy, zejména odpovědnost
za tvorbu metodiky pro implementaci projektové kanceláře a tvorbu metodik pro řízení programů
a projektů. Součástí této role je rovněž odpovědnost za výklad všech uvedených metodik a zajištění jejich
dodržování.
Tato role je jednou z těch, které opět přesahují hranice MV. Konkrétně je nutné vyřešit otázku,
do jaké míry je pro OPŘ možné zajistit dodržování nastavených metodik. Pokud by OPŘ neměl mít pouze
roli konzultační, ale i výkonnou, pak je nutné toto formálně zakotvit např. Usnesením vlády a umožnit tak
OPŘ dodržování metodik vymáhat.
Tato role je tedy relevantní pro programy a projekty v gesci jak MV, tak ostatních resortů. Míra
relevance však závisí na odpovědi na výše uvedenou otázku.
Důvodů pro návrh této role je několik. Tato role je obvyklou rolí projektové kanceláře jak v soukromém,
tak veřejném sektoru. Její význam je velmi vysoký v kontextu veřejné správy v ČR, kde není projektové
řízení institucionalizováno a neexistují tedy dostatečné zkušenosti s řízením tak velkých a významných
projektů, jakými jsou projekty SA. Metodická podpora a zajištění sdílení zkušeností s řízením projektů
v kontextu podmínek a pravidel veřejné správy jsou v tomto případě pro úspěšnou realizaci projektů SA
zásadní, což dokládá i význam, který této roli přikládaly vybrané osoby při řízených rozhovorech.
V současné době OPŘ vykonává tuto roli pouze částečně. Byla vytvořena metodika řízení projektů
PrincEgon, nicméně tato metodika nebyla implementována a slouží pouze pro inspiraci ředitelů projektů.
Metodika pro řízení programů v toto chvíli neexistuje, stejně jako sdílení (platforma) zkušeností napříč
projekty, ale i poskytování informací PMO jednotlivých ředitelům projektů (nejen v rámci MV,
ale i ostatním gestorům projektů SA).
Témata k řešení
►

Role Metodika projektového řízení ve vztahu k resortům mimo MV a formální ukotvení této role
vůči relevantním resortům.

►

Forma sdílení znalostí a zkušeností v oblasti řízení projektů jak v rámci MV, tak s ostatními
resorty realizujícími projekty SA.
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3. Návrh nastavení a popis procesů OPŘ
V návaznosti na role navržené definované v předchozí kapitole a diskutované a odsouhlasené v rámci
dvou workshopů s Klientem, jsme identifikovali základní procesy, které by v rámci výkonu
specifikovaných rolí měly být v rámci OPŘ realizovány. To znamená, že by měly být popsány
a realizovány ve formě odpovídající interním pravidlům MV a případně upraveny na meziresortní úrovni
(např. usnesením vlády).
Vedle sedmi navrhovaných rolí OPŘ jsme do procesního modelu uvedli i čtyři průřezové a podpůrné
megaprocesy, které nemají vazbu na navrhované role, ale jejichž výkon je důležitý pro fungování OPŘ.
Jedná se o:
► Řízení OPŘ
► Výběrová řízení
► HR
► IT

Popis těchto megaprocesů je uveden přímo v procesním modelu uvedeném níže.

3.1. Procesní model
Na základě výše definovaných rolí jsme v souladu se smlouvou vytvořili procesní model. Tzv. procesní
model jsou strukturovaně uspořádané informace o všech činnostech, které souvisí s fungováním OPŘ.
Účelem procesního modelu je podporovat procesní řízení, v rámci něhož umožňuje všem skupinám
zaměstnanců relevantní organizace (v tomto případě MV) čerpat a využívat tyto informace pro jejich
účely.
Navržený procesní model má následující (standardní) strukturu:
►

Megaproces – soubor jednotlivých tematicky provázaných procesů. Každá role
reprezentovaná jedním megaprocesem. Vazba rolí a procesů je přílohou č. 2 této zprávy.

je

►

Procesy - vycházející z jednotlivých megaprocesů. Dále je možné procesy dělit na jednotlivé
činnosti, které v modelu neuvádíme, nicméně je rámcově popisujeme v části „popis procesu“.

Procesní model je nástrojem pro definování rozsahu činností realizovaných OPŘ a v dalším kroku by měl
sloužit k nastavení a popisu realizovaných procesů.
V průběhu tvorby procesního modelu jsme identifikovali několik otázek, které nejsou dořešeny do té míry,
do které je to třeba k vytvoření kompletního procesního modelu. Uvádíme je na tomto místě s tím, že
v těchto místech je prezentovaný procesní model nedokončený. Tyto dva body jsou uvedeny níže jako
„Témata k řešení“.
Jedná se o následující:
► Procesy 1.3 a 1.4 hovoří o eskalaci. V současné době však chybí subjekt, na který by bylo

možné zamýšlená témata eskalovat. Více k absenci takového subjektu uvádíme v kapitole 2
v rámci popisu role OPŘ s názvem „Tvůrce a implementátor strategie“.
► Proces 2.4 není v procesním modelu dostatečně specifikovaný. Vzhledem k tomu, že není

v současné době jasné, jak bude docházet k věcné / technické koordinaci projektů SA, není
možné stanovit, o jaké procesy se jedná, ani zda se jedná o jeden či více procesů.
Témata k řešení
►
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Absence subjektu pro eskalaci problémů v implementaci cílů Strategie SA (více k absenci
takového subjektu uvádíme již v kapitole 2 v rámci popisu role OPŘ s názvem „Tvůrce a

Ministerstvo vnitra

implementátor strategie“).
►

Způsob zajištění věcné a zejména technické koordinace projektů SA v průběhu realizace
projektů.

Celý procesní model je prezentován na následující straně:
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Megaproces

#

Proces

#

Popis procesu

Hlavní
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Implementace Strategie Smart Administration

Zajištění souladu projektů SA s SSA

Koordinace implementace projektového řízení ve veřejném sektoru

Podpora implementace programů v gesci MV

Řízení projektů

Podpora projektů (Centrum sdílených služeb)*

Poskytování metodické podpory

1.1

Vytvoření a aktualizace SSA

Vytvoření / aktualizace Strategie SA (vč. zajištění zdrojů pro její financování), její předložení k
připomínkám / schválení relevantním subjektům, zapracování připomínek a vytvoření finální /
aktualizované verze.

1.2

Plánování implementace SSA

Rozpracování strategie na úroveň strategických záměrů, vytvoření plánu jejich realizace (implementace
SA).

1.3

Monitoring věcné implementace SSA

Dozor nad transformací obecných strategických cílů do podoby konkrétních projektů - tzn. sběr
informací o realizovaných programech / projektech SSA, vyhodnocení oproti plánu implementace SSA,
formulace změn, formulace opatření, příp. eskalace.

1.4

Monitoring finanční implementace SSA

Sledování finančních ukazatelů implementace SSA, sledování efektivity vynakládání prostředků,
monitorování a identifikace případného negativního vývoje finanční stránky implementace SSA, příprava
podkladů pro řešení případných problémů, příp. eskalace.

1.5

Evaluace SSA

Průběžné hodnocení věcných i finančních dat na cíle stanovené ve strategii a návrh adekvátních
doporučení pro zlepšení zjištěného stavu.

1.6

Reporting

Informování relevantních subjektů o pokroku v implementaci SA (porada vedení MV, vláda ČR, apod.) a
informování dotčených subjektů o přijatých rozhodnutích.

1.7

Podpora finančního řízení projektů SA

Poskytování podpory finančnímu řízení projektů SA z hlediska souladu pravidel veřejné správy a SF.

1.8

Propagace SA

Stanovení a aktualizace cílů propagace SA, realizace a koordinace osvětových a vzdělávacích akcí k
SA, vyhodnocení osvětových a vzdělávacích akcí SA a to vše s cílem přispět k dosažení cílů Strategie
SA.

2.1

Posuzování projektových záměrů

Posuzování projektových záměrů z hlediska cílů SSA a (v případě MV) jejich předkládání poradě vedení
ke schválení.

2.2

Konzultace k architektuře a technickému řešení projektů SA

Konzultace k architektuře a technickému řešení projektů a spolupráce na tvorbě žádostí s věcnými
gestory projektů SA.

2.3

Vydávání stanovisek ÚHA

Posuzování projektových záměrů a projektových žádostí z pohledu technologické provázanosti, vydávání
stanovisek ÚHA. Týká se projektových žádostí předkládaných v rámci výzev, které toto stanovisko
vyžadují.

2.4

Zajištění koordinace Globální Architektury s architekturami jednotlivých řešení
v průběhu realizace projektů

Není stanoveno, jak bude probíhat. V současné době řešeno pouze pro Klíčové projek ty MV prostř. Rad
pro k oordinaci a Řídících výborů.

3.1

Tvorba a aktualizace cílů implementace projektového řízení

Tvorba a aktualizace cílů implementace projektového řízení v organizacích veřejné správy.

3.2

Plánování kroků zaměřených na implementaci projektového řízení

Vytvoření metodiky implementace, plánování kroků zaměřených na implementaci projektového řízení v
organizacích veřejné správy.

3.3

Řízení opatření zaměřených na implementaci projektového řízení

Řízení a realizace opatření zaměřených na implementaci projektového řízení v organizacích veřejné
správy.

3.4

Měření a vyhodnocování opatření zaměřených na implementaci projektového
řízení

Měření a vyhodnocování opatření zaměřených na implementaci projektového řízení.

4.1

Iniciace programu

Iniciace realizace programu na základě plánu implementace SSA.

4.2

Sestavení řídící struktury programu

Sestavení návrhu řídící struktury programu, podpora při obsazení konkrétních pozic, předložení návrhu ke
schválení relevantním subjektům, zajištění jmenování osob do schválených pozic.

4.3

Uzavření programu

Ukončení smluv, rozpuštění řídící struktury, apod.

5.1

Iniciace projektu a tvorba projektové karty

Iniciace projektu dle plánu implementace SSA, jmenování ředitele projektu, projektového manažera,
projektového týmu, řídícího výboru. Podpora při zpracování projektové karty vycházející ze strategického
záměru a předložení ke schválení ministru vnitra.

5.2

Plánování projektu

Vytvoření plánů realizace projektu (vč. zpracování projektové žádosti a její předložení ke schválení,
pokud je relevantní) a předložení ke schválení ŘV projektu.

5.3

Realizace projektu

Realizace činností dle plánu projektu (resp. schválené), vč. řízení rizik projektu.

5.4

Monitoring a kontrola projektu

Sběr aktuálních informací o projektu, vyhodnocení oproti plánu, formulace a implementace změn plánů a
opatření, řízení změn. Identifikace, eskalace a řešení problémů včas za účelem minimalizace
negativních dopadů na projekty SA.

5.5

Uzavření projektu

Předání výstupů projektu, ukončení smluv uzavřených na úrovni OPŘ (rámcové smlouvy apod.),
rozpuštění řídící struktury projektu.

6.1

Vytvoření a ak tualizace seznamu posk ytovaných služeb

Identifik ace služeb CSS, vč. sběru podnětů od potenciálních uživatelů a dalších osob, ak tualizace
seznamu služeb.

6.2

Zajištění služeb

Sběr požadavk ů na nák up služeb, vyhlášení výběrových řízení, administrace výběrových řízení, řízení
vztahu s dodavateli.

6.3

Informování o činnosti CSS

Informování o činnosti OPŘ (web, semináře, apod.), informování o změnách v těchto činnostech.

7.1

Vytvoření a aktualizace metodiky pro implementaci programové kanceláře

Vytvoření a aktualizace metodiky pro implementaci programové kanceláře ve veřejné správě, předložení
ke komentářům / schválení relevantním subjektům.

7.2

Podpora při implementaci programové kanceláře a projektového řízení

Spolupráce při implementaci programové kanceláře a procesů projektového řízení napříč všemi
organizacemi ve veřejné správě.

7.3

Vytvoření a aktualizace metodiky pro řízení programů a projektů

Vytvoření a aktualizace metodiky pro řízení programů a projektů, předložení ke komentářům / schválení
relevantním subjektům. Implementace v podmínkách státní správy (MV), vč. finančních toků.

7.4

Výklad metodiky pro řízení projektů a programů a sdílení informací

Výklad metodiky pro řízení programů a projektů, informování o změnách, poskytování konzultací, sdílení
znalostí a zkušeností, best practice, FAQs napříč projekty SA.

7.5

Vzdělávání v oblasti řízení programů a projektů

Poskytování školení v oblasti metodiky řízení programů, projektů pro zaměstnance zařazené do
projektového cyklu (např. členy řídících struktur projektů SA, ale i dalších osob ve veřejném sektoru).

7.6

Řízení kvality projektového řízení v SA

Audity projektů SA, posouzení postupů řízení programu / projektu z hlediska platné metodiky a best
practices, formulace zjištění a doporučení pro zlepšení.

7.7

Výklad pravidel IOP a OP LZZ a sdílení informací

Komunikace s OSF ohledně pravidel financování projektů z IOP a OP LZZ realizovaných v rámci SA.
Sdílení těchto informací napříč projekty SA, informování o změnách, sdílení "best practice".

8.1

Řízení činností OPŘ

Řízení a koordinace činností OPŘ a podřízených organizačních složek (ÚHA), spolupráce s ostatními
odbory v rámci MV.

8.2

Reporting o činnosti OPŘ

Reporting o činnosti OPŘ Poradě vedení / ministru vnitra.

8.3

Administrativní podpora

Zápisy z jednání, porad, příprava materiálů, apod.

9.1

Příprava výběrového řízení a jeho vyhlášení

Příprava zadávací dokumentce jak poo věcné, tak po formální stránce. Vyhlášení výběrového řízení (dle
typu), vyvěšení zadávací dokuemtnace na webu MV.

9.2

Příjem nabídek a jejich hodnocení

Příjem nabídek, sestavení komise pro otevírání obálek, sestavení hodnotící komise, zajištění
vyhodnocení nabídek, zpracování doporučení pro výběr nejvýhodnější nabídky.

9.3

Vypořádání námitek

Příjem námitek, jejich posouzení a vypořádání.

9.4

Vyhlášení vítěze a uzavření smlouvy

Vyhlášení vítěze v souladu s interními pravidly MV, informování vítěze výběrového řízení a uzavření
smlouvy.

9.5

Zrušení výběrového řízení

Zrušení vyhlášeného výběrového řízení.

10.1

Spolupráce při náboru zaměstnanců OPŘ

Tvorba a aktualizace věcných požadavků (kompetencí) pro pracovní pozice, participace na výběrových
řízení a rozhodování o náboru.

10.2

Rozvoj zaměstnanců OPŘ

Stanovení a aktualizace požadavků na konkrétní pozice (vč. projektových manažerů), řízení rozvoje
zaměstnanců, koučing projektových manažerů.

10.3

Ukončení pracovních vztahů

Informování zaměstnanců o propuštění a spolupráce s Personálním odborem na ukončení pracovního
poměru.

11.1

Správa systému pro řízení implementace SSA

Vytvoření a správa systému pro řízení projektů SA.

Podpůrné
8.

9.

Řízení OPŘ

Výběrová řízení

10. HR

11. IT

* Role CSS je uvedena pouze pro úplnost navrhovaného procesního modelu. Důvodem je rozhodnutí klienta tuto roli v současné době neimplementovat.
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4. Rámcové vyhodnocení fungování OPŘ
V této kapitole poskytujeme v souladu s cíli projektu výsledky rámcového vyhodnocení šesti základních
komponent fungování OPŘ. Vzhledem k tomu, že primárním cílem tohoto projektu bylo specifikovat role
OPŘ a definovat procesy jednotlivé role naplňující, je zhodnocení fungování odboru prezentováno pouze
do míry nutné pro posouzení výkonu navrhovaných rolí v jeho aktuálním nastavení.
I přesto se ale domníváme, že uvádíme významné skutečnosti, které mají vliv na efektivní fungování
OPŘ, včetně relevantních opatření, jejichž implementace může významně posunout OPŘ směrem
k zefektivnění činnosti.
V první části této kapitoly stručně představujeme náš přístup k rámcovému vyhodnocení, v dalších pak
postupně výsledky vyhodnocení v šesti definovaných oblastech a nejvýznamnější kroky, které
navrhujeme realizovat.

4.1. Koncepční model OPŘ
Při analýze současného stavu a návrzích budoucích změn vycházíme z tzv. koncepčního modelu
organizace vyplývajícího z metodiky Ernst & Young, který
jsme upravili pro potřeby OPŘ.
Základní koncepční model organizace se sestává zpravidla
ze čtyř částí, které jsou základem její existence: strategie,
procesy, technologie a lidské zdroje.

Strategie

Procesy

Rozšířený koncepční model pro účely tohoto projektu:

Programová
Kancelář
MV ČR

► bere v úvahu procesy související s realizací

projektů jako specifický druh procesů v OPŘ,

IT podpora

► přidává organizaci,
► technologie omezuje na IT technologie

Organizační
struktura

Lidské
zdroje

Kultura

(podstatné pro výkonnost OPŘ) a
► doplňuje kulturu jako důležitou složku fungování OPŘ.

Graficky je rozšířený koncepční model OPŘ znázorněn na obrázku výše. V rámci tohoto projektu
se soustřeďuje především na strategii a procesy, neboť jeho hlavním cílem je identifikace rolí OPŘ a
návrh procesního modelu. Analýza ostatních oblastí je cíleně zaměřena na podporu hlavního záměru.
Celkově jsou tedy oblasti následující:
► Strategie – role OPŘ v současné době a do budoucna, zajištění financování pro výkon této role
► Procesy – míra definování procesů, jejich popisu (manuály, metodiky), optimalizace a jejich skutečný
průběh
► Organizační struktura – posouzení organizačního uspořádání OPŘ z hlediska nově nastavené role
OPŘ, definované a typově popsané pracovní pozice
► IT technologie – rámcové
ve vytvořeném procesním modelu

posouzení

efektivity

IT

podpory

procesů

definovaných

► Lidské zdroje – posouzení obsazení pozic z hlediska kapacit, kompetencí a z hlediska nově
definované role OPŘ, vzdělávací, dále motivačního systému z hlediska zajištění personální stability
odboru a rozvoje jeho zaměstnanců
► Kultura – rámcové posouzení interní kultury OPŘ (např. hodnoty, normy, chování, apod.) z hlediska
souladu s definovanými rolemi OPŘ
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Výsledky rámcového posouzení OPŘ z těchto hledisek jsou členěny dle uvedených oblastí v následujícím
textu.

4.2. Rámcové vyhodnocení fungování OPŘ
V této kapitole uvádíme výsledky rámcového vyhodnocení informací. Celkově fungování OPŘ odpovídá
fázi vývoje, ve které se odbor nachází. OPŘ je odborem, který vznikl již před několika lety, nicméně který
byl až v posledních měsících nucen řešit aktuální otázky a problémy a vykonávat některé zcela konkrétní
úkoly (např. přípravu žádostí o poskytnutí podpory ze SF).
Po období, které bylo naplněno zejména realizací aktuálních i akutních úkolů, nyní navrhujeme soustředit
se nejen na řešení těchto (stále se ještě objevujících akutních úkolů), ale i na nastavení systému
fungování OPŘ. Cílem je minimalizovat vznik akutních a aktuálních problémů, které v důsledku
nesystémového uchopení OPŘ můžou pro OPŘ znamenat vynakládání nadbytečných kapacit
a zpomalovat výkon dalších činností (rolí) odboru.
Níže prezentujeme výsledky na úrovni jednotlivých oblastí koncepčního modelu a hlavní kroky,
které považujeme za nejvýznamnější realizovat.

Strategie
Strategií v kontextu tohoto projektu nazýváme definování role OPŘ v současné době, definování dalšího
rozvoje OPŘ a zajištění financování pro výkon těchto rolí.
Vzhledem k tomu, že vyhodnocení z hlediska navrhovaných rolí již uvádíme ke každé z rolí v rámci
kapitoly 3, omezujeme se na tomto místě pouze na obecné zhodnocení a formulaci dalších navrhovaných
kroků.
Obecně lze říci, že OPŘ vykonává alespoň částečně každou z navrhovaných rolí. Financování
aktivit OPŘ je zamýšleno prostřednictvím SF, nicméně u řídících funkcí (ředitel OPŘ, vedoucí
podřízených oddělení) není zdroj financování jednoznačně určený (u ředitele OPŘ jde o rozpočet MV,
zdroje pro výkon vedoucích oddělení nejsou jasně definovány, v současné době jde často o pouze
formální obsazení této pozice tak, aby bylo možné využít
prostředky ze SF).
Pro financování činností OPŘ bylo vytvořeno a podáno
šest žádosti o poskytnutí podpory ze SF. Jejich seznam
s krátkým popisem tak, jak jsme ho obdrželi od Klienta,
uvádíme již v kapitole č. 2 této zprávy. V současné době však
nejsou vydány všechny Právní akty k těmto projektům, a proto
není možné realizovat zamýšlené aktivity. Dochází tak
ke zpoždění v realizaci některých činností a tendenci realizovat
některé činnosti v rámci jiných nesouvisejících, ale již
schválených, projektů.
Vzhledem k tomu, že žádosti o poskytnutí podpory byly
vytvořeny před vznikem procesního modelu, resp. definování
rolí OPŘ, je nyní nutné podrobit obsah projektových
žádostí analýze z hlediska souladu s rolemi OPŘ. Cílem
by mělo být identifikovat ty části rolí OPŘ, které nejsou pokryty
žádostmi a není tedy možné na ně čerpat prostředky v rámci
projektů v gesci OPŘ. Tato analýza je potřebná i z toho
důvodu, že v současné době nepůsobí na OPŘ nikdo, kdo
by znal zamýšlený předmět projektů a chybí zde tak personální
návaznost v jejich realizaci zajišťující kontinuitu v uvažování
nad jejich cíli.
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Pokud jde o pohled na fungování OPŘ v delším horizontu, doporučujeme v souladu s argumentací
uvedenou v kapitole 3 rozhodnout o roli OPŘ do budoucna, resp. mimo kontext SA. Využití lidských
zdrojů působících v rámci SA se jeví z hlediska realizace dalších strategií a projektů v rámci MV jako
žádoucí.
Níže v tabulce uvádíme další kroky, které považujeme za významné co nejdříve realizovat. Důvodem pro
zmíněnou bezodkladnost je fakt, že na definování role OPŘ (která závisí i na dostupnosti prostředků
na její realizaci) se odvíjí nastavení dalších oblastí nutných pro efektivní fungování OPŘ (viz vyhodnocení
dalších částí Koncepčního modelu).
Návrh dalších kroků:
Rozhodnout o rolích OPŘ (na základě návrhu popsaného v této zprávě), v této souvislosti řešit
otázky uvedené v kapitole č. 3 u jednotlivých rolí.
Komunikovat a prosazovat roli OPŘ jak interně v rámci MV, tak externě, zejména směrem
k ostatním gestorům projektů SA. V případě potřeby formálně ukotvit role OPŘ vztahující se
průřezově k ostatním resortům (např. formou usnesení vlády) a aktualizovat interní řídící
dokumentaci MV (příp. i další relevantní dokumenty) tak, aby obsahovala jednoznačný popis
role OPŘ.
Analyzovat soulad rolí a projektů v gesci OPŘ vytvořených za účelem financování aktivit OPŘ
s cílem zajistit zdroje pro realizaci všech plánovaných aktivit.
Rozhodnout o roli OPŘ v souvislosti s realizací strategie / projektů mimo SA.

Organizační struktura
Organizační struktura OPŘ byla nastavena a zapracována do organizační struktury MV. OPŘ se skládá
ze dvou oddělení – ÚHA a PMO, z nichž PMO v sobě zahrnuje aktivity pěti ze šesti projektů OPŘ, ÚHA
pak jen zbývající jeden projekt. V návaznosti na nově definované role OPŘ navrhujeme posoudit
vhodnost organizační struktury (např. z hlediska rovnoměrnosti rozdělení odpovědností v rámci OPŘ,
ale i dalších hledisek významných pro efektivní výkon rolí).
Ačkoli je definována organizace OPŘ, není ustanovena jasná řídící struktura OPŘ.
Pokud jde o typové pozice v rámci ÚHA, jsou definovány v rámci projektů. Chybí ale definování pozic,
které do projektů nespadají a to pozic řídících a administrativních (ředitel OPŘ, vedoucí dvou oddělení
a pozice sekretářky OPŘ).
U všech pozic v rámci OPŘ však chybí definice kompetencí a požadavků na pracovní místa,
požadavky vznikají ad hoc ve chvíli, kdy je na pracovním trhu poptávána nová pracovní síla.
Obsazení pozic OPŘ je také podřízeno vzniku tzv. tabulkových míst. Systém jejich vzniku je
standardizovaný, v rámci rámcové analýzy jsme nenašli v souvislosti s tabulkovými místy prostor pro
zlepšení.
Návrh dalších kroků:
Posoudit organizační strukturu z hlediska nově definovaných rolí OPŘ a případně ji upravit.
Stanovit jasnou řídící strukturu v rámci OPŘ, zejména rozdělení rolí a odpovědností na úrovni
oddělení a nastavení oboustranných informačních toků mezi ředitelem a vedoucími oddělení.
Vypracování typových pracovních pozic – ředitel projektů, vedoucí oddělení, sekretářka.
Vypracování kompetenčního modelu pro potřeby OPŘ.
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Procesy
Obecně lze konstatovat, že v rámci OPŘ nejsou téměř nastaveny standardizované postupy. Výjimkou
jsou např. postupy spojené s vyhlašováním veřejných zakázek nebo řízením projektů (metodika
PrincEgon). Stav je daný nejen nejasnou rolí OPŘ v současné době, ale i nejasnou organizační
strukturou z hlediska rozdělení odpovědností. Důkazem toho jsou např. chybějící anebo nefunkční
komunikační toky v rámci odboru.
Chybějící nastavení efektivních procesů znamená významné riziko pro plnění jakýchkoli rolí OPŘ.
Při chybějícím nastavení procesů je vyšší riziko výskytu chyb, vzniká vyšší závislost na jednotlivcích
vykonávajících jednotlivé činnosti, zároveň je pravděpodobné, že vzrůstá náročnost na výkon činností,
protože jsou často opakovaně vykonávané znovu a znovu od začátku.
Význam nastavení procesů je u OPŘ o to významnější, že výskyt některých chyb v důsledku
chybějících procesů (zajišťujících soulad s pravidly pro čerpání SF) může znamenat ztrátu
prostředků pro financování vlastního chodu odboru. Další chyby mohou mít za následek vznik
nezpůsobilých výdajů u projektů SA (např. u Centra sdílených služeb), některé i porušení legislativy
či vnitřních předpisů MV.
Návrh dalších kroků:
V návaznosti na procesní model zpracovat manuály postupů a metodiky pro fungování OPŘ.
Vyškolit relevantní zaměstnance OPŘ v těchto postupech a metodikách.
Nastavit ukazatele výkonnosti pro sledování výkonnosti procesů a efektivity fungování OPŘ.

Technologie (IT)
I když tento projekt není primárně zacílen na problematiku IT, je zmapování a základní analýza IT
technologií nezbytná pro určení dalšího směřování OPŘ v této oblasti. Role a úroveň podpory procesů
OPŘ IT technologiemi má nesporně závažný vliv na jejich produktivitu a efektivnost a návazně
i na kapacitní možnosti celého odboru. Při hledání odpovědi na otázku „Jaká je IT podpora procesů OPŘ
a zda je efektivně využívána pracovníky OPŘ?“ jsme došli k několika závěrům.
Zaměstnanci OPŘ používají standardní nástroje MS Office. Vedle nich je pro monitoring projektů SA
využíván databázový IS eGONis, jehož aktualizace však není zajištěna do té míry, do které by bylo
možné pracovat s daty v něm obsaženými. Někteří ředitelé projektů otevřeně prezentovali své rozhodnutí
tento IS neaktualizovat. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za aktualizaci je výhradně na ředitelích
projektů, nejsou data v eGONis aktuální.
V důsledku potřeby řídit projekty na úrovni portfolia OPŘ plánuje vytvoření IS SEPIE, který by měl sloužit
k jeho řízení. Výstupy projektu se však očekávají až na konci r. 2011.
Další IS jsme v rámci rámcového hodnocení neidentifikovali.
Návrh dalších kroků:
V návaznosti na popsané procesy analyzovat možnosti využití IS na jejich podporu.
Vytvořit alespoň základní verzi IS pro řízení portfolia projektů SA.

Lidské zdroje
Lidské zdroje jsou zásadní pro výkon rolí OPŘ. Tým je velmi nový, většina zaměstnanců OPŘ nastoupila
v průběhu roku 2010. Fluktuace zaměstnanců OPŘ je zatím nízká.
V současné době nejsou obsazené všechny pozice a zároveň neexistuje plán pro jejich obsazení.
Za nejvýznamnější považujeme fakticky neobsazené pozice vedoucích oddělení PMO a ÚHA, což
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přispívá k neprůhlednému rozdělení odpovědností a nejasné řídící struktuře. Dále je třeba uvést, že
na některých významných pozicích v rámci OPŘ působí externí dodavatelé, kteří mají z této své pozice
omezené pravomoci i odpovědnosti, zároveň mohou mít omezený přístup k některým informacím
a informačním systémům. Toto může mít negativné dopad na vykonávání jim svěřených úkolů.
Některé pozice jsou vykonávány pouze neformálně (např. L. Roučková v pozici koordinátora projektů
OPŘ) anebo pouze formálně, ale nikoli fakticky (I. Pánková v roli tajemníka ÚHA a tedy vedoucího
oddělení ÚHA). Tento neprůhledný systém má dopad nejen na efektivitu OPŘ, ale je rizikem i z hlediska
vzniku nezpůsobilých výdajů, protože výkazy práce, které tito zaměstnanci pravidelně vyplňují, neodrážejí
jejich skutečnou pracovní náplň a jsou vytvářeny pouze formálně.
Návrh dalších kroků:
Obsadit pozice vedoucích PMO a ÚHA.
Posoudit efektivitu externích dodavatelů působících na konkrétních pozicích v rámci OPŘ.
Zpracovat plán náborů a obsadit zbývající neobsazené pozice.
Zajistit soulad vykonávaných činností jednotlivými zaměstnanci OPŘ a výkazů práce.

Kultura
„Podniková“ kultura je významnou součástí efektivního výkonu rolí každé organizace a tedy i OPŘ. OPŘ
byl v rámci řízených rozhovorů vnímán jako pozitivní, flexibilní, vždy ochotný pomoci. Výzvou je pro OPŘ
prostředí veřejného sektoru, které je typické svým důrazem na formální postupy dle přesně nastavených
pravidel. Důvodem je střet liniového a projektového řízení, které není v rámci veřejné správy
implementováno a se kterým nemají zaměstnanci veřejné správy významné praktické zkušenosti.
Pro OPŘ je zároveň charakteristický spíše neformální způsob řízení založený na důvěře mezi ředitelem
OPŘ a zaměstnanci OPŘ. Neformální styl řízení ještě více zvyšuje riziko formulované výše
v souvislosti se závislostí na jednotlivých zaměstnancích a absencí nastavených postupů.
Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci OPŘ mají pracovní zkušenosti výhradně z působení
v soukromém sektoru, což může znamenat střet s některými aspekty kultury veřejné správy. Toto
riziko je třeba řídit tak, aby nedošlo k „vyčlenění“ OPŘ mimo kulturu MV, což by mohlo mít negativní vliv
na výkon rolí OPŘ.
Návrh dalších kroků:
Formalizovat řízení, delegovat část odpovědnosti ředitele OPŘ mezi vedoucí ÚHA a PMO.
Snížit závislost fungování OPŘ na jednotlivých zaměstnancích.

4.3. Navrhované aktivity a jejich rámcový časový plán
V předchozí kapitole jsme formulovali návrh dalších kroků, které navrhujeme realizovat s cílem
stabilizovat fungování OPŘ. Pokud jde o tři nejvýznamnější z nich, navrhujeme:
1. Učinit strategické rozhodnutí a definovat roli OPŘ. V návaznosti pak komunikovat tuto roli
interně (a externě) relevantním subjektům.
2. V návaznosti na roli OPŘ obsadit řídící pozice v rámci odboru a jasně stanovit role
a odpovědnosti na jednotlivých úrovních řídící struktury, zejména za vytvoření a realizaci
plánu stabilizace činností v rámci oddělení (PMO a ÚHA).
3. Nastavit komunikační toky jak v rámci OPŘ, tak na všech úrovních realizace Smart
Administration (vč. vlády ČR).
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Z hlediska časového doporučujeme provést stabilizaci OPŘ co nejdříve, nejlépe do konce roku 2010
tak, aby mohl pozitivně podporovat implementaci SA.

Strana 27

Ministerstvo vnitra

Příloha č. 1 – Role OPŘ dle relevantních
dokumentů
4.3.1. Organizační řád
Dle Organizačního řádu jsou činnosti OPŘ následující:
►

►
►

►
►

Zajišťování realizace Strategie SA koordinovanou realizací projektů Smart Administration po stránce
programového řízení, monitoringu, reportingu a řešení reálných problémů v portfoliu projektů Smart
Administration a návrhů nových projektů Smart Administration a komunikace mezi zástupci
současných a budoucích žadatelů;
Zpracování pravidelně jednou měsíčně výstupní informace o průběhu a realizaci projektů Smart
Administration pro vedení ministerstva a pro předsedu vlády;
Zajišťování dodržování postupů pro řízení projektů ministerstva, tvorby metodiky v návaznosti
na metodiky a manuály odboru strukturálních fondů vztahujících se k podmínkám čerpání prostředků
ze strukturálních fondů, metodické řízení přípravy a realizace projektů ministerstva, zajišťování
podkladů a vydávání stanovisek k novým projektům ministerstva;
Koordinace činností a metodická a odborná podpora jednotlivým zástupcům současných a budoucích
žadatelů angažovaným v realizaci projektů Smart Administration;
Spolupráce s odborem strukturálních fondů při plánování a realizaci výzev IOP a OP LZZ, příprava
podkladů pro plánování a řízení čerpání finančních prostředků IOP a OP LZZ na vyžádání pro odbor
strukturálních fondů; jednotliví nositelé projektů poskytují programové kanceláři pro koordinaci
projektů Smart Administration podklady pro zabezpečení této činnosti.

4.3.2. Kompetenční model
Dle Kompetenčního modelu jsou činnosti OPŘ následující:
►
►
►
►

►
►

►
►
►
►

Zajišťování aktualizace strategií a politik v oblasti Strategie SA a dalších klíčových projektů MV
Vypracování Půlroční / Roční zprávy o plnění Strategie SA
Vytváření a správa Databáze projektových záměrů Strategie SA a dalších klíčových projektů MV
Koordinace přípravy projektů a průběhu jejich realizace a zajišťování administrace projektů (působení
jako SSC) projektů MV ČR v rámci IOP a OP LZZ a jemu podřízených organizací a přípravu
projektových žádostí
Průběžná komunikace s OSF za účelem získávání aktuálních informací k přípravě projektových
žádostí do IOP a OP LZZ
Zajišťování podpory při přípravě a realizaci projektů, zejména
► Zajišťování věcné, technické a technologické koordinace projektů tak, aby byl zabezpečen
jejich soulad se Strategií SA
► Zajišťování meziprojektové koordinace a řízení projektů Strategie SA v kompetenci MV ČR
a jeho organizací (project portfolio management)
Poskytování metodologie a know-how v oblasti řízení projektů žadatelům a příjemcům projektů SA
Vytváření a správa systému pro řízení projektů eGONis
Komunikace s OSF ohledně absorpční kapacity a financování projektů spadajících do Strategie SA
a s ÚHA ohledně koordinace projektů spadajících do SRSIS
Zajišťování publicity a vzdělávání v oblasti Strategie SA a schopnost absorpční kapacity realizovat
projekty v oblasti Strategie SA po odborné stránce
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4.3.3. Závazné pokyny projektů SA
Dle Závazných pokynů projektů SA jsou činnosti OPŘ následující:
►
►
►
►
►
►
►

koncepční a metodické zajišťování oblasti SA;
zajišťování aktualizace strategií a politik v oblasti SA včetně budování kvality při implementaci SA
ve veřejné správě a benchmarkingu;
zajišťování publicity a vzdělávání v oblasti Smart Administration a budování absorpční kapacity
v oblasti Smart Administration díky komunikaci s potenciálními žadateli;
zajišťování koordinace projektů Smart Administration tak, aby byl zabezpečen jejich soulad
se Strategií SA;
zajišťování asistence zpracovatelům projektových záměrů ve smyslu zacílení na Strategie SA;
vytváření a správa Databáze projektových záměrů;
vypracovávání Půlroční/Roční zprávy o plnění Strategie SA

4.3.4. Strategie SA
V platné verzi Strategie SA se o roli OPŘ nehovoří. Nicméně v současné době vzniká nová Strategie SA,
jejíž pracovní verze zahrnuje následující činnosti:
zajišťování koordinace mezi věcnými nositeli a předkladateli projektů a aparátem Strukturálních
fondů;
► vypracování Půlroční / Roční zprávy o plnění Strategie, včetně Harmonogramu projektů;
► asistence předkladatelům projektů s tvorbou projektových žádostí.
►

4.3.5. Usnesení vlády č. 853/2008
Dle Usnesení jsou činnosti OPŘ následující:
zajišťování technologické provázanosti realizovaných projektů Smart Administration; za tímto účelem
zřízení a provoz útvar Hlavního architekta eGovernment;
► zajišťování pravidelné informovanosti předsedy vlády o realizaci projektů Smart Administration,
a to pravidelně jednou měsíčně.
►

4.3.6. Projekty OPŘ
Dle Seznamu projektů SA jsou činnosti OPŘ následující:
Projekt „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru
► podpora zavádění a zvyšování standardů kvality projektového řízení ve veřejném sektoru, flexibility
►
►
►
►
►
►
►
►

procesů souvisejících s projektovým řízením a podpora kvality řízení projektů
podpora rozvoje spolupráce v oblasti projektového řízení
centralizace koordinace metodologie implementace projektového řízení
zajištění vzdělanosti zaměstnanců VS v oblasti projektového řízení
implementace projektových kanceláří ve veřejném sektoru
zefektivnění procesů při iniciaci, přípravě a implementaci projektů
zvyšování kvalifikace zaměstnanců státní správy
zjednodušení procesu řízení projektů
pomoc efektivněji plánovat, měřit a vyhodnocovat projekty, ale také zajišťovat jejich efektivní realizaci
a spolupráci při implementaci procesů nejen v rámci MVČR, ale i u dalších institucí zapojených
do přípravy a realizace projektů
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Projekt „Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR a jím řízených
organizací“
► řízení projektů MV a jím řízených organizací.

Projekt „Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernment“
► koordinovaná a řádná tvorba koncepčních dokumentů strategického charakteru (průnik politických

priorit a technologických možností vytyčující realizovatelnou cestu elektronizaci veřejné správy
a veřejných služeb);
► analytická příprava - prověřování realizovatelnosti a dopadů navrhovaných řešení na globální úrovni;
► dozor nad transformací obecných strategických cílů do podoby konkrétních projektů;
► koordinace projektů dle koncepčních východisek a navrhovaného architektonického řešení (nesmí
►

se překrývat);
koordinace jednotlivých projektů na úrovni sjednocování obecné architektonické platformy.

Projekt „Osvěta - Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Admistration“
►
►
►
►
►
►
►
►
►

zajišťování průběžného reportingu a předávání informací směrem k zástupcům cílové skupiny
o problematice SA;
sjednocení systému řízení implementace SA ve veřejném sektoru;
zvyšování povědomí o politice implementace SA;
realizace osvětových a vzdělávacích akcí;
tisk a distribuce informačních a propagačních materiálů;
zastřešení informací v oblasti SA
přímé poradenství (call centrum);
komunikace a distribuce dat - operativně dostupné informace v oblasti SA, včetně všech novinek;
zastřešení subjektů zajišťujících koordinaci implementace SA.

Projekt „Aktualizace Strategie realizace Smart Administration a pilotní implementace metody
finančního řízení rozvojových projektů na MVČR“
aktualizace strategického dokumentu Strategie SA;
vytváření navazujících segmentových koncepcí a strategií potřebných pro realizaci rozvojových
opatření v oblasti SA;
► implementace metodiky pro finanční řízení rozvojových projektů v oblasti SA včetně nástroje
pro podporu řízení a monitoringu těchto projektů;
► monitoring realizovaných opatření souvisejících s implementací aktualizované Strategie realizace SA.
►
►

Projekt „Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů – standardizace procesů v oblasti
projektového řízení na MVČR a v jím řízených organizacích“
vytvoření kompetenčního modelu jednotlivých pozic zapojených do projektového cyklu;
identifikace klíčových odpovědností a požadavků na strukturu dovedností a znalostí zaměstnanců
zařazených na jednotlivých pozicích;
► nastavení systému vzdělávání zaměstnanců zařazených do projektového cyklu a vytvoření
podpůrných materiálů pro potřeby jejich orientace v dané problematice.
►
►

4.3.7. Metodika PrincEgon
Dle metodiky PrincEgon jsou činnosti OPŘ následující:
►
►
►
►
►
►

zajišťování finančního zabezpečení (řízení) a realizace projektů rezortu;
tvorba a následná aktualizace metodiky a metodického řízení přípravy a realizace projektů resortu;
zajišťování podkladů a vydávání stanovisek k novým projektům resortu;
zajišťování dodržování stanovených projektových postupů;
zprostředkování komunikace na rozhraní projekt a program;
reporting o stavu a průběhu projektů Smart Administration v resortu;
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►
►
►
►
►

koordinace a synchronizace aktivit všech projektů daného resortu;
zajištění konzistentního použití nástrojů a dokumentů při realizaci všech projektů resortu;
poskytování odborné podpory jakékoli složce účastnící se projektu v rámci resortu;
zajišťování kooperace s dalšími resortními PMO;
archivace projektové dokumentace.
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Příloha č. 2 – Přehled a popis navrhovaných rolí OPŘ MV a jejich
vazba na procesní model
Role OPŘ MV

#

Popis role a souvisejících odpovědností OPŘ MV

Vazba na procesní model
(název megaprocesu)

1.

Tvůrce a implementátor strategie SA

Tvorba a aktualizace strategického dokumentu k SA, který zahrnuje jak projekty zaměřené na vznik
infrastruktury, tak vzdělávání a informování uživatelů s cílem zajistit maximální přínos celé SA.
Implementace tohoto strategického dokumentu. Tato role dále zahrnuje propagaci SA a doplňkově i podporu
finančního řízení projektů SA z hlediska souladu pravidel státní správy a SF.

Implementace Strategie Smart Administration (SSA)

2.

Architekt SA

Vytvoření Globální Architektury SA, zajištění technologické provázanosti všech řešení implementovaných v
rámci jednotlivých projektů / programů. Zajištení souladu cílů projektů s globálními, resp. specifickými cíli
SSA.

Zajištění souladu projektů SA s SSA

3.

Koordinátor implementace projektového
řízení ve veřejné správě

Koordinace implementace projektového řízení ve veřejném sektoru. Koordinace procesů v oblasti projektového
řízení a implementace projektových kanceláří ve veřejném sektoru, neboli plánování, měření a vyhodnocování
opatření zaměřených na implementaci projektového řízení v organizacích.
Zajištění spolupráce při implementaci procesů napříč všemi organizacemi veřejného sektoru.

Koordinace implementace projektového řízení ve
veřejném sektoru

4.

Podpora řízení programů

Iniciace programů, které jsou součástí strategie, nastavení struktur pro řízení programů, vč. podpory při výběru
osob na pozice v těchto řídících strukturách. Odpovědnost za formální ukončení programů.

Podpora implementace programů v gesci MV

5.

Projektový manažer

Realizace projektů v gesci OPŘ MV, případně dalších v gesci MV.

Řízení projektů

6.

Centrum sdílených služeb*

Zajišťování činností společných pro více programů / projek tů v gesci MV na jednom (centralizovaném) místě.

Podpora projek tů
(Centrum sdílených služeb)

7.

Metodik projektového řízení

Poskytování metodické podpory pro řízení projektů v podmínkách veřejné správy. Tvorba metodiky pro
implementaci projektové kanceláře, dále tvorba metodik pro řízení programů / projektů. Výklad metodiky a
zajištění dodržování těchto metodik.

Poskytování metodické podpory

* Role CSS je uvedena pouze pro úplnost navrhovaného procesního modelu. Důvodem je rozhodnutí klienta tuto roli v současné době neimplementovat.
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Příloha č. 3 – Přehled rolí OPŘ
Strategie SA

Role OPŘ MV

#

Program

v gesci MV

mimo gesci MV

Projekt

v gesci MV

mimo gesci MV

v gesci MV

mimo gesci MV

1.

Tvůrce a implementátor strategie SA

Ano

Ne

2.

Architekt SA

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

3.

Koordinátor implementace projektového
řízení ve veřejné správě

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

4.

Podpora řízení programů

Ano

Ne

5.

Projektový manažer

Ano

Ne

6.

Centrum sdílených služeb*

Ano

Možné obě varianty

7.

Metodik projektového řízení

Ano

Ano

Ano

Ano

* Role CSS je uvedena pouze pro úplnost navrhovaného procesního modelu. Důvodem je rozhodnutí klienta tuto roli v současné době neimplementovat.
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Příloha č. 4 – Zkratky
ČSÚ
CSS
ČÚZK
DPČ
DPP
IOP
MK
MMR
MPO
MV
MV – GŘ HZS ČR
OP LZZ
OPŘ
OSF MV
PMO
PPČR
SA
SF
SRSIS
ÚHA
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Český statistický úřad
Centrum sdílených služeb
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Integrovaný operační program
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného
sboru České republiky
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Odbor programového řízení
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
Programová kancelář
Policejní prezidium České republiky
Smart Administration
Strukturální fondy Evropské unie
Strategie rozvoje služeb pro informační společnost
Útvar hlavního architekta
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Příloha č. 5 – Slovník pojmů
Gestor projektu

Projektový manažer

Ředitel projektu
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Gestor projektu je v této zprávě chápán jako resort / organizace
(např. ČSÚ) odpovědný za celkovou realizaci projektu SA.
Projektový manažer je odpovědný za operativní řízení projektu,
především za plánování, realizaci a monitoring plnění plánů a rozpočtu
projektu. Odpovídá řediteli projektu, kterého pravidelně informuje o
pokroku projektu.
Ředitel projektu je hlavní osobou odpovědnou za realizaci projektu a
zejména za dosažení plánovaných cílů projektu. JE hlavním věcným
„zadavatelem“ projektu. U projektů spolufinancovaných ze SF je
příjemcem podpory ze SF EU a je tedy odpovědný za dodržení
pravidel čerpání této podpory. V rámci MV se jedná o ředitele odborů.
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