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Východiska projektu KSŘ SML
Výzvy vedení města:

Transparentnost
Efektivita
Profesionalita
K naplnění těchto výzev bude muset SML změnit způsob
řízení všech svých součástí - posílit řízení veřejných,
provozních a informačních služeb prostřednictvím
magistrátu města.
Cesta:

Standardizace
.

Základní cesty projektu KSŘ SML
•

•

•

Uvědomělé řízení veřejných služeb
poskytovaných městem s cílem zajištění
trvalých standardů kvality a vícezdrojového
financování
Integrace řízení řady podpůrných činností
veřejných služeb s cílem využití úspor z
rozsahu
Zvýšení příjmů z poskytování služeb pro jiné
subjekty veřejné správy vyšším využitím
svých technologických a administrativních
kapacit

Globální cíle projektu KSŘ SML
Podpora koncepce egovernmentu
Zajištění udržitelného rozvoje
SML

Celkové cíle projektu KSŘ SML
• Existence dlouhodobé vize a strategie řízení SML
a jeho organizací
• Existence systému řízení SML a jeho organizací
včetně integrovatelných procesů mezi subjekty
SML
• Optimalizace a vhodná centralizace zdrojů
skupiny
použitelných
v
integrovatelných
procesech u organizací s podobným zaměřením
• Zvýšení příjmů skupiny SML vlivem poskytování
korporátních služeb pro obce nižšího řádu a jiné
ÚSC
• Alokace uvolněných finančních zdrojů na
investice do udržitelného rozvoje SML.

Účel a výstupy projektu KSŘ SML
Účel projektu
Standardizovat průřezové procesy formou sdílené metodiky a
nástrojů

Výstupy projektu
Sdílená vize a strategie řízení SML a organizací
Funkční systém Korporátního systému řízení SML (Interní business
model).
Funkční nabídka podpůrných služeb pro obce nižšího řádu a jiné
ÚSC (Externí business model).

Metodika projektu KSŘ SML

Metodika projektu KSŘ SML

Etapy a klíčové aktivity projektu
Etapa 1.:
Vznik dlouhodobé vize a strategie KSŘ SML a jeho organizací
• Seznámení RM s existujícím dokumentem "Strategie Korporátního
řízení SML",
• Provedení brainstormingu v týmu pro definici
• Sestavení návrhu "Vize a strategie řízení SML a jeho organizací"

Etapy a klíčové aktivity projektu
Etapa II a): Expertní analýza a návrh KSŘ SML
• Expertní analýza stávajícího systému řízení organizací z pohledu
zřizovatele a zakladatele ZZO a z pohledu zadavatele veřejných
služeb včetně zjištění souladu s koncepcí E-governmentu a s
principy udržitelného rozvoje EU.
• Návrh užitků a požadavků SML jako zadavatele na kvalitu služby
• Návrh užitků a potřeb SML jako zřizovatele nebo zakladatele
• Expertní analýza celkových výdajů skupiny SML na zdroje
integrovatelných procesů před zahájením Etapy II. projektu.
• Návrh katalogu veřejných služeb u subjektů SML a jejich příjemců
včetně rozsahu a parametrů kvality
• Návrh katalogu podpůrných služeb u subjektů SML a jejich
příjemců

Etapy a klíčové aktivity projektu
•

•
•

Návrh principů Interního business modelu SML - principů systému
řízení organizací a formulace druhů zajišťovaných veřejných a
podpůrných služeb včetně návrhu principů systému hodnocení
jejich kvality.
Návrh základních nástrojů řízení organizací a služeb a odhad jeho
ekonomických přínosů
Vytvoření harmonogramu realizace navrhovaných opatření

Etapy a klíčové aktivity projektu
Etapa II. b):
Zajištění zdrojů na realizaci etapy II. c) a etapy III. projektu

Etapa II. c):
Finální definice a implementace KSŘ SML
• Průběžná komunikace projektu formou brainstormingů
• Ověření systému KSŘ SML a formulace rozsahu služeb včetně
návrhu nastavení systému hodnocení (finanční i kvalitativní) u
subjektů SML.
• Analýza vzdělávacích potřeb pro KSŘ SML
• Vzdělávání pro KSŘ SML
• Definice možnosti poskytovatelů pro realizaci veřejných a
podpůrných služeb a katalogu možných sdílených procesů

Etapy a klíčové aktivity projektu
•

•
•
•
•
•
•

Nabídka informačních a metodických služeb pro KSŘ mezi subjekty
SML
Finální definice a schválení Interního business modelu SML a
systému Korporátního řízení SML a jeho organizací (řízení vztahů,
sdílení procesů a zdrojů, povinné zpětné vazby)
Definice a schválení nástrojů a harmonogramu pro implementaci
Korporátního systému řízení SML
Implementace KSŘ SML dle schváleného harmonogramu
Provedení srovnávací analýzy souladu s koncepcí E-governmentu a
s principy udržitelného rozvoje EU
Provedení srovnávací analýzy aktuálních celkových výdajů skupiny
SML na zdroje integrovatelných procesů a stejných výdajů před
zahájením projektu
Předání interní části Korporátního řízení SML do rutinního provozu

Etapy a klíčové aktivity projektu
Etapa III:
Rozšíření KSŘ SML o model jeho implementace pro obce nižšího
řádu a jiné ÚSC jako službu
• Vymezení technologicky a organizačně vhodných geografických
oblastí pro poskytování podpůrných služeb pro obce nižšího řádu a
jiné ÚSC
• Analýza podmínek vyžadovaných E-governmentem a stávajícího
systému zajištění podpůrných služeb u obcí a jiných ÚSC ve
vhodných oblastech
• Analýza a ověření požadavků obcí nižšího řádu a jiných ÚSC na
druh, kvalitu a možnost zajištění podpůrných služeb
• Analýza příjmů skupiny SML z poskytování korporátních služeb
mimo skupinu před zahájením Etapy III. projektu

Etapy a klíčové aktivity projektu
•

•
•
•
•
•
•

Návrh principů Externího business modelu SML
a katalogu
podpůrných služeb vhodných jako služby pro obce nižšího řádu a
jiné ÚSC včetně návrhu principů systému hodnocení jejich kvality.
Analýza vzdělávacích potřeb pro rozšíření KSŘ SML
Vzdělávání pro rozšíření KSŘ SML
Definice možnosti poskytovatelů pro realizaci podpůrných služeb
pro jiné obce a ÚSC.
Formulace nabídky informačních a metodických služeb KSŘ pro
jiné obce a ÚSC
Finální definice Externího business modelu KSŘ SML (řízení vztahů,
sdílení procesů, povinné zpětné vazby), schválení v zastupitelstvu
města.
Definice nástrojů a harmonogramu pro implementaci Externího
business modelu KSŘ SML, schválení v radě města

Etapy a klíčové aktivity projektu
•

•
•
•

•

Pilotní zavedení Externího business modelu KSŘ SML ve vybraných
subjektech SML
Realizace nabídky služeb pro jiné ÚSC
Provedení srovnávací analýzy souladu s koncepcí E-governmentu a
s principy udržitelného rozvoje EU
Provedení srovnávací analýzy příjmů skupiny SML z poskytování
korporátních služeb mimo skupinu a stejných příjmů skupiny SML z
poskytování korporátních služeb mimo skupinu před zahájením
projektu
Předání externí části Korporátního řízení SML do rutinního
provozu.

Nástroje projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definice vzdělávacích potřeb
Konkrétní vzdělávání
Komunikace napříč všemi cílovými skupinami
Důsledné projektové řízení
Tvorba strategie veřejných služeb
Definice principů řízení subjektů skupiny
Katalogizace veřejných služeb
Katalogizace podpůrných služeb
Standardizace a centralizace vybraných procesů napříč skupinou
Standardizace a centralizace vybraných vnitřních předpisů napříč
skupinou
11. Zavedení korporátní disciplíny
12. Definice vztahů SML a jeho organizací a doplnění řídících struktur
13. Standardizace ICT

Děkuji za
pozornost
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