
Úvod do projektu  

„Měníme zvyky a posouváme mentální bloky“ 

Standardizace provozních funkcí ÚSC 

Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě 



POPTÁVKA 

 Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové trendy 

 Profesionalizace 

 Transparentnost 

 Řízení rizik 

 Efektivita 

 Produktivita 

 Orientace na služby 

 

Panatec 

 

 Systémový přístup 

 



AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

 Nástroje řízení a hodnocení 

 Ekonomické nástroje 

 Nástroje řízení know-how a komunikace 

 Procesní nástroje 

 Projektové nástroje 

 Informační nástroje-vysoká dostupnost kvalitních informací 

 Nástroje spolupráce 
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 Systémový přístup 

 



ATRIBUTY PROJEKTU 

 Překonáváme mentální bloky (svoje i svých podřízených); 
vyžaduje inovaci řízení personálních zdrojů 

 Víme, že proces  procesních inovací je trvalý 

 Změny musí generovat ekonomický efekt (návratnost) 

 Inovace pracovních postupů dle Smart Administration 

 ÚSC pro efektivní naplnění svojí mise musí nově nastavit 
celý systém klíčových dokumentů, delegovat pravomoci 

 Řízení rizik 
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 Systémový přístup 

 



PARTNERSKÁ SKUPINA PROJEKTU Panatec 

Zde rádi přivítáme 

Vás 



METODIKA PROJEKTU KSŘ ÚSC 

Principy a standardy: 

 ČSN/EN 15221, o řízení provozních funkcí organizací (Facility management) 
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VAZBY 

Řízení rozvojových 
funkcí a know-how 

-------------------------------- 

Liniové, projektové a 
procesní řízení 

-------------------------------- 

DATOVÝ SKLAD 

Účetnictví 

Rozpočetnictví 

Controlling 

Majetek 

Služby 

Projektová 
kancelář 

Veřejné 
zakázky 

Podklady pro 
radu  a 

zastupitelstvo 

Směrnice, 
zřizovací 
listiny, ... 

Strategické 
dokumenty 

Kontrolní 
systém 

(320/2001) 

Informační 
systém (vč. 

Manažerského) 

Core 
business 
(agendy) 
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CHARAKTER PROVOZNÍCH FUNKCÍ 

 Procesy nejsou definovány striktně v legislativě 

 Mají zásadní vliv na rozpočtovou bilanci ÚSC 

 Mají zásadní vliv na řízení rizik 

 Efekt je umocněn 

 Korporátním stylem řízení (společným řízením provozních funkcí organizací na úrovni ÚSC) 

 Vzájemnými Standardizovanými službami mezi ÚSC 

 Obsahují významné prvky komunikace a mediality 

 Významně profesionalizují provozní a rozvojové funkce ÚSC 

 Řeší řízení know-how organizace a její vazby na vzdělávání a jeho 
plánování 

 Definují provozní funkce do provozních služeb 
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ZDROJE JSOU V ČSN/EN 15221 

Produktivita práce 

Panatec 
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EKONOMICKÉ EFEKTY PŘÍSTUPŮ K PF Panatec 

Efekt 

Efekt 

Efekt 

•Standard 
provozních funkcí 
(spolupráce ÚSC ) 

•Korporátní styl řízení 
(řízení PO) 

•ŘÍZENO 
samostatně v 
organizaci 
(úřad,PO) 



PROČ STANDARDIZACE PF? 

Řídit procesní změny definované vládní strategií eGovernment s úkolem: 

 Realizovat 58-mi % prostor v růstu produktivity v ČR oproti vyspělým zemím 

 Využít výhody opakovatelnosti implementace řešení procesních změn 

 V ceně 

 V kvalitě 

 Ve sdílení zkušeností 

 V možnosti využití vzdělávacího obsahu pro více ÚSC 

 V přesnější definici návratnosti projektů 

 V možnosti legislativního vývoje v jednotném prostředí 

 V prosaditelnosti řešení ve schvalovacích a rozpočtových procesech 

 Řídit rizika 

 Zajistit udržitelnost a dlouhodobé financování projektů IOP a OPLZZ s 
definovanými efekty pro ÚSC 
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STANDARDIZACE PROVOZNÍCH FUNKCÍ 

Standardy, které jinde přináší legislativa, mají v prostředí provozních 
funkcí charakter: 

 Řízení implementace uvnitř ÚSC (Korporátní styl řízení – Řízení zřízených 
organizací) 

 Dobrovolné dohody pro užití provozních Standardů mezi ÚSC 

Panatec 

Role v ÚSC: 

 Řízení, odpovědnost  a jejich delegování – Rady a Zastupitelstva 

 Příprava , realizace a výkon – Úřad a specializované organizace ÚSC 



FINANCOVÁNÍ STARTU PROJEKTU 

- Inovace vzdělávacího sytému: víme jak uvolnit cca 50% z rozpočtu na 

vzdělávání přímo a další prostředky při zapojení do spolupráce ÚSC a 

současně zvýšit péči o klíčové pracovníky 

- Implementace Korporátního stylu řízení: víme jak uvolnit cca 30% z rozpočtu 

na provozní služby ÚSC při využití prostředků Technologického centra a 

dalších nástrojů a zdrojů při zapojení do spolupráce ÚSC 

Panatec 

- Klíčové strategie: jsou projektem, podkladem k dosažení konsenzu a 

prosazení projektu v ÚSC a k vysoutěžení celého projektu. Zdroji financování 

můžou být zbylé části již běžících projektů a vlastní zdroje. 

Klíčové strategie se komunikují prostřednictvím Braintormingů. 



JAK NA TO 

Konsenzus o změně 

Realizace změny 

Nástroje 
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JAK NA TO 

Konsenzus o změně 
 Projekt změny 

 Klíčové strategie (stanovení „branky”) 

 Rozhodnutí o požadovaných Standardech 

 Delegování kompetencí v rámci ÚSC 

 Řízení know-how 

 Komunikace projektu prostřednictvím Brainstormingů 

 Schválení střednědobého  uceleného projektu jako 
celku 

 Finanční zajištění projektu 

 úspory z řízení know-how 

 Definované provozní úspory 
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JAK NA TO 

Postup změny: 
 Zpracování Klíčové strategie 

 Inovace kompetenčního modelu ÚSC 

 Řízení know-how 

 Systém personálního řízení know-how 

 Vzdělávací systém dle Smart Adinistration 

 Systém řízení metodiky ÚSC 

 Sytém řízení dokumentace 

 Systém řízení komunikace 

 Implementace nástrojů na úřadě 

 Využívání nástrojů v ÚSC 
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JAK NA TO 

Nástroje 
 Systémy řízení a hodnocení 

 eLearning  server 

 Projektová kancelář 

 Metodický portál 

 Databáze znalostí 

 Hostované nástroje PO a jejich integrace do  řídících 
procesů úřadu 

 Datový sklad (standardizovaná analytika ÚSC, 
standardizované zdroje dat – EKO) 

 Komunikační nástroje 
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ČÍM ZAČÍT? KLÍČOVÉ STRATEGIE 

Klíčové strategie jsou členěny do „Knih”: 

 Kniha 1: Klíčové strategie – samotný projekt změny (definice 

          návratosti a zdrojů financování, etap, nástrojů, dopad  do zakládacích 
          listin a směrnic, delegace odpovědností...) 

 Kniha 2: Přehledná Metodika Panatec 

 Kniha 3: Model kompetenční změny 

 Kniha 4: Inventura interních a dotačních projektů a Best          
        Practise ÚSC 

 Kniha 5: Realizační týmy změny (pro ÚSC, úřad, PO) 

 Kniha 6: Řízení know-how (vzdělávání, komunikace,  
         metodika, ...) 

 Kniha xy: ... (Společné nákupy, Rozvoj IT infrastruktury          
        ÚSC, Řízení datového skladu ÚSC, ...) 
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ČÍM ZAČÍT? BRAINSTORMING 

 Úspěch připravované skokové změny přímo závisí na 
komunikaci projektu a její kvalitě. 

 Nástroje komunikace projektů jsou integrální součástí 
metodiky Panatec s referencí například na Kraji 
Vysočina. Přípravu a realizaci Brainstormingů nabízí 
Panatec pro všechny zásadní či problematické 
projekty, kde je nutné řízeně najít shodu na zadání 
projektu, nebo celé koncepce. 

 Brainstormingy jsou určeny pro Rady ÚSC, vrcholový 
management organizací ÚSC, pracovníky podpory 
(metodiky, informatiky, lektory) 
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BRAINSTORMING 

 Postup přípravy Brainstormingu (vychází 

z konkrétního projektu): 

 Přípravná fáze Branstormingu (definice cíle projektu, příprava 
účastníků Brainstormingu) 

 Sestavení vhodných přednášek k tématu, které připomenou důvody 
projektu/koncepce, legislativu, metodiku, plánované efekty a 
pojmenují zdroje a zajištění expertů 

 Organizace samotného „bouření mozků“ ve skupinách odborných 
přístupů; motivace 

 Vyhodnocení Brainstormingu; motivace k projektu/koncepci 

 Závěrečná zpráva, včetně doporučení 
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PARTNERSKÁ SKUPINA NABÍZÍ 

KOMPLEXNÍ PROJEKTY ÚSC „NA KLÍČ”: 

 

 Zadání projektu (Klíčové strategie, Brainstorming,) 

 Podpora soutěže projektu 

 Podklady projektového řešení (projekt Projektu) 

 Realizace střednědobého projektu (3 – 5 let) 

 Medialita, komunikace, organizace spolupráce, 

stabilita projektu 
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REALIZACE PROJEKTU 

 Implementace Metodiky Panatec, standardy 

 Inovace Kompetenčího modelu 

 Model spolupráce uvnitř ÚSC i mezi ÚSC 

 Řízení know – how, včetně rozvoje metodiků 

 Projektové řízení projektu 

 Postupná realizace jednotlivých částí dle Klíčové 
strategie 

 Podpora řízení a základních dokumentů ÚSC i 
organizací ÚSC 

 Průběžná aktualizace metodik a řešení 
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DEKLARACE AKTIVITY ÚSC Panatec 
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DOTAZY A KONTAKT 

Ing. Pavel Nácovský 

senior expert 

Panatec s.r.o. 

Hrnčíře 2 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

GSM: +420 603 269 469 

Mail: pavel.nacovsky@panatec.cz 

Web: www.panatec.cz   

Skype: pnacovsky 


