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1. Úvod 
Obec Červená Voda leží v podhůří Králického Sněžníku a čítá zhruba 3000 obyvatel. Obecní úřad prošel 

v posledních 10 letech dramatickým vývojem. Přispěly k tomu legislativní změny v RUD a tím získání 

dalších prostředků pro rozvoj obce. Díky vyšším administrativním požadavků byl i zásadně navýšen 

počet zaměstnanců úřadu. Nyní je to zhruba 20 osob a rozpočet obce byl v roce 2020 na příjmové 

stránce 177 875 563 Kč. Z toho více jak 104 milionů byly dotační příjmy.      

Požadavek na sofistikovaný nástroj správy projektů vzešel v roce 2015 od starosty obce Ing. Petra 

Mareše, Ph.D. a reagoval na množství dotačních výzev i požadavků vzešlých ze započatého 

strategického plánování (s podporou veřejnosti). Očekávaným efektem bylo: 

• snížení rizik a chyb při čerpání dotací 

• správa požadavků komunitního plánování 

• systematická příprava akcí 

• zlepšení spolupráce jednotlivých složek úřadu 

 

2. Sběr požadavků 
 

Do roku 2015 byly projekty řešeny v rámci volných kapacit různých pracovníků obce a nebyla vedena 

jednotná evidence. Většinu projektů řešil starosta obce. Větší investiční akce byly spravovány 

agenturami. Od roku 2015 byl na obci na dohodu zaměstnán projektový koordinátor, který plnil dílčí 

úkoly a projekty a požadavky evidoval pomocí složek dle zdrojů financování. Začal organizovat veřejná 

setkání, pracovní skupiny a fóra. Probíhalo pravidelné mapování dotačních příležitostí pomocí analýzy 

portálů ministerstev, kraje, sdružení místních samospráv, Místní akční skupiny a placených serverů 

mapujících dotační příležitosti. V roce 2016 získala obec první prostředky z Operačního programu 

zaměstnanost na „Zlepšení strategického plánování a výkonu správy v obci Červená Voda „. Součástí 

byla tvorba strategického plánu a podpora komunitního plánování. Proběhly besedy ve škole, veřejná 

setkání, ankety, pravidelná jednání třech pracovních skupin. Výstupy jsou uvedeny na webu obce 

(http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/planovani-s-verejnosti).  

Na základě získaných dat vznikl v roce 2018 Strategický plán rozvoje obce, který obsahuje několik 

tematických koncepcí: 

• Koncepce rozvoje sportu – první dokument popisující situaci v oblasti sportu v Červené Vodě 

včetně návrhů na zlepšení. Přílohou je výpis z obecní kroniky od roku 1948 a soupis sportovišť 

v obci. 

• Koncepce rozvoje místních částí – dokument v první části popisuje místní částí obce (především 

z hlediska komunitního života). V druhé části dokumentuje požadavky na možná zlepšení, 

zaznamenané ve spolupráci s předsedy osadních výborů nebo dalšími obyvateli místních částí. 

• Koncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce - přehledně popisuje členství a 

partnerství obce v různých uskupeních se zaměřením na rozvoj a posílení regionu. Dále 

popisuje současné aktivity v obci zaměřené na zahraničí a dává návrhy na jejich oficiální 

ukotvení.  

http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/planovani-s-verejnosti


4 
 

Strategický plán je pravidelně aktualizovaný konkrétními náměty pomocí akčního plánu. Informace 

jsou opět zveřejněny na webu obce (http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-

ma21/strategicke-dokumenty).  

Od roku 2019 Obec zaměstnávala dva pracovníky na částečný úvazek a jednu administrativní pracovnici 

na celý úvazek, kteří měli na starosti správu a realizaci projektů. V tomto roce byl také změněn systém 

správy projektů.  

V rámci projektu měly být popsány a optimalizovány dva projekty. Vzniklá databáze pracuje se 473 

projekty. 

 

 

  

http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/strategicke-dokumenty
http://www.cervenavoda.cz/planovani-zdrava-obec-a-ma21/strategicke-dokumenty
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3. Nástroje správy projektů 
 

3.1 MS Excel 
 

První správa projektů probíhala prostřednictvím excelového sešitu s listy „možnosti“ a „realizace“. 

List realizace v roce 2016 obsahoval 14 položek ukončených projektů a 38 položek probíhajících 

projektů.  U projektů bylo byly evidovány tyto parametry: 

 

Podání: Co: 
Pro 
koho:  Poskytovatel: Poznámka: Realizované: 

Termín 
dokončení: Vypořádáno: 

 

List možnosti obsahoval 36 položek a byly v něm evidovány tyto parametry: 

Co: Organizace: Odkaz: Termín: Školení: Poznámka: 

 

Data byla dále doplňována a nepravidelně reportována starostovi obce. Starosta se podílel na realizaci 

většiny projektů. Soubor spravoval projektový koordinátor.  

 

Náhled: 

Projekty 2016 / 17      

Ukončené       

Podání: Co: 
Pro 
koho:  Zdroj Poznámka Realizované 

Termín 
dokončení 

20.01.2016 Hasiči JSDHO Pardubice obec ano   

27.01.2016 Sloup Sv. Trojice   Pardubice Hojgrová ano 12.12.2016 

27.01.2016 
Putování za 
písničkou 

D. 
Švestka Pardubice spolupráce ano   

14.03.2016 Sloup Sv. Trojice   ORP Hojgrová ano 25.01.2016 

14.03.2016 CZ/PL/SK    
Vyšegrádské 
fondy spolupráce ne - 

15.03.2016 Okna kostel Šanov   SZIF obec ano 30.09.2016 

15.03.2016 Zemská hranice   SZIF obec ano 30.09.2016 

15.03.2016 Sušárna lnu  Šembera SZIF spolupráce ne - 

03.05.2016 Hřiště Orlice   ČEZ obec ne - 

29.08.2016 Vybavení SDH   Pardubice obec nevíme   

29.08.2016 Výjezdy SDH   Pardubice obec ano   

19.09.2016 
Sociální podnik 
Inteor s.r.o.   MPSV Škrabal ne 31.12.2018 

20.09.2016 Hřbitovy   SFŽP 
Orlita, 
Hampl ano 31.12.2016 

15.12.2016 Hřiště Orlice   Nadace VIA obec ano - 
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Běží       

15.01.2016 Výtahy    MMR obec ano 30.06.2017 

27.01.2016 Přízemí kina   Pardubice obec ano 31.12.2017 

11.04.2016 Strat. řízení Obce   OPZ MAS ano 30.06.2018 

31.05.2016 
Varovný 
systém/rozhlas   MPO Envipartner ano 30.09.2017 

31.05.2016 
Sloup Sv. Trojice II. 
etapa   Orlicko obec ano ? 

 

 

3.2 Evidenční list projektu 
 

V roce 2019 byl excelový soubor doplněn o evidenční listy, které vysely na stěně v projektové kanceláři. 

Plocha zabírala 2 x 2m. Jednalo se o dva sloupky, mezi kterými bylo nataženo 6 lanek.  Listy byly 

přesouvány vertikálně i horizontálně s ohledem na správce projektu a fázi realizace. Systém měl díky 

vizualizaci zabezpečit stálý dohled nad projekty kontrolu jejich plnění. Systém byl využíván zhruba 6 

měsíců. 

List byl rozdělen na   - záhlaví – evidenční část,  

tělo dokumentu – fáze realizace, 

   zápatí – poznámky. 

Projektový list: 

 

INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ V BYTOVÝCH 
DOMECH 

19_BYT_BEZPDVEŘE 

 
 

 
 

Financování: ☐záloha ☐průběžné ☐po skončení 

 

Hlavní část: 

 

M1 – PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Investice (částka):  

Číslo projektu:  

Programy:  

Poskytovatel:  

Správce projektu:  
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Vybrán zpracovatel: ☐ interní   ☐ externí ____________________________________ 

☐ Připraveny podklady pro žádost  ☐ Podepsaná smlouva se zpracovatelem  

☐ Rozhodnuto o schválení žádosti RO x ZO ☐ Proběhlo uzavření smlouvy ☐ Podáno poslání žádosti 

M2 – PLÁNOVÁNÍ

  

☐ Proběhlo rozhodnutí o dotaci/smlouva        ☐ Proběhla registrace akce 

☐ Vytvořen detailní plán 

Seznámeni s rozhodnutím  ☐ starosta ☐projektant ☐ účtárna ☐ technik  ☐ TDI 

Proběhla tisková zpráva  ☐ WEB  ☐ Zpravodaj ☐ Facebook 

☐ Zakázka malého rozsahu ☐ podlimitní ☐nadlimitní  vybrán dodavatel 

_________________________________ 

☐ Schválen rozpočet   ☐ Vybrán technický dozor investora 

_________________________________________ 

☐ Proběhlo zajištění povinné publicity      

M3 – REALIZACE 

☐ Proběhly průběžné monitorovací zprávy ☐ Schválen předávací protokol 

Proběhla: ☐ kolaudace ☐ ukončeny stavební práce 

☐ Proběhlo schválení všech faktur  ☐ Splněny indikátory 

M4 – ZÁVĚREČNÁ VYÚČTOVÁNÍ 

☐ faktury kompletní ☐ výpisy z účtů 

☐ Odesláno vyúčtování 

Proběhla tisková zpráva  ☐ WEB ☐ Zpravodaj ☐ Facebook  

☐ Schváleno závěrečné vyúč. poskytovatelem ☐ Peníze z dotace na účtu obce 

M5 – UDRŽITELNOST 

☐ Odeslaná monitorovací zpráva 

 

A zápatí: 

 

Poznámky 

 

 

V listech bylo evidováno zhruba 40 projektů. Omezený prostor a chyby při aktualizaci listů vedli 

pracovníky úřadu k vývoji databázového systému, které využil mnoho již otestovaných prvků. 
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3.3 Databáze MS Eccess 
 

Evidenční list byl převeden do databáze Access. Vývoj databáze probíhal zhruba rok a půl a 

předpokládáme nadále jeho vývoj. Databázi konstruoval zaměstnanec úřadu – Metodik rozvoje 

projektu Efektivní a přívětivý úřad Červená Voda. Funkcionality a správa byly konzultovány s odborníky 

ze společnosti Akademie Libchavy a RICOH Czech Republic s.r.o.  

Výsledkem je soubor na sdíleném úložišti Obecního úřadu Červená Voda, u kterého probíhá pravidelné 

zálohování. Soubor aktualizují tři zaměstnanci úřadu a je pravidelně – každý týden – používán při 

prezentacích pokroků v realizacích projektů. Prezentací se účastní vedení obce a další zainteresované 

strany na projektech.   

 

3.3.1 Základní údaje o databázi k 31.12.2020:  
 

Název souboru: Správa projektů 

Aplikace : MS Access 

Aktuální verze databáze: 1.04 

Velikost: 222 MB 

Počet evidovaných projektů: 473  

Počet evidovaných úkolů: 261 

Počet evidovaných poskytovatelů dotací: 26 

Počet zaměstnanců a firem podílejících se na projektech: 191 

 

3.3.2 Základní stránka databáze – Správa projektů 
Stránka obsahuje znak obce, 6 tlačítek základní nabídky a označení verze databáze. 
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3.3.3 Volba Seznam projektů 
 

Seznam projektů zobrazí 473 projektů s jejich základními parametry. Těmi jsou: 

Kód, Název projektu, Statut, Odpovědná osoba, Kategorie, Priorita, Konec a Plánovaná cena. 

Postupně byl doplněn i sloupec Datum prezentace. 

 

Jednotlivé parametry lze v tomto základní výběru filtrovat a získat základní přehledy. Dále je možné 

vyhledávat po mocí klíčových slov.  
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V databázi je dostupné snadné vyhledávání: 

 

 

3.3.4 Karta projektu 
 

Každý projekt je evidován na své kartě, kterou lze ze Seznamu snadno otevřít. Lze tak číst a 

aktualizovat další podrobná data. Jako příklad uvádíme projekt 392 – Sportovní hala. 

Karta obsahuje: Logo obce, Název projektu, tlačítko pro tisk informací o projektu, ilustrační 

fotografii, Odkaz na soubory dokumentace (dotace, Projekt, Foto, Dodavatelé, Vyúčtování a 

Ostatní). 

 

Dokumentace je uložena na sdíleném disku pod číslem projektu. 
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Dále je zde editační pole názvu projektu, automaticky přidělené číslo projektu a editovatelný status 

projektu. Statusy jsou M0 až M6 a jsou dále podrobně popsány. 

Dále karta obsahuje záložky: 

• Základní informace 

• M0 – Vize 

• M1 – Žádost 

• M2 -Plánování 

• M3 – Realizace 

• M4 – ZVA 

• M5 – Udržitelnost 

• M6 – Ukončeno 

• Financování  

• Úkoly projektu 

 

Základní informace 
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M0 – Vize 

Zde jsou evidovány náměty z komunitního plánování, z činnosti projektového oddělení i jednání 

volených zástupců. Jedná se o prvotní myšlenky. V databázi je jich aktuálně 213. 

 

M1 – Žádost 

 

Karta Žádost již eviduje základní parametry projektu. Jedná se především o zdroje financování a údaje 

o zpracovateli žádosti a klíčové termíny žádosti. V databázi je jich aktuálně 34. 
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M2 -Plánování 

 

Karta Plánování počítá s realizací projektu a řeší schválení realizace projektu a jeho zpracovatele a 

zhotovitele díla/činnosti. V databázi je jich aktuálně 37. 

 

M3 – Realizace 

 

Karta Realizace eviduje dodavatel díla/činnosti termíny a fakturace. V databázi je jich aktuálně 39. 
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M4 – ZVA 

Karta Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) eviduje dodavatele ZVA, termíny, schválení ZVA, povinnou 

publicitu a informování o projektu směrem k veřejnosti. V databázi je jich aktuálně 15. 

 

M5 – Udržitelnost 

Karta Udržitelnost eviduje zpracovatele monitorovacích zpráv a termíny odevzdání. V databázi je jich 

aktuálně 39. 
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M6 – Ukončeno 

Karta Ukončeno je informativní a poukazuje pouze na stav který nastává po ukončení udržitelnosti, 

finančním i administrativním ukončení projektu. V databázi je jich aktuálně 96. 

 

Financování  

Karta financování shrnuje celkové náklady na projekt. 
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Úkoly projektu 

 

Karta úkolů je využívána při projektových schůzkách a slouží k předávání a evidenci plnění úkolů na 

projektu a je provázána s úvodní volbou Seznam úkolů.  
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Volba Seznam úkolů 

V rámci prezentací jsou zaznamenávány úkoly, které jsou vázány na konkrétní projekt a osoby. 

U úkolů je evidován kód úkolu, Projekt, Název úkolu, Priorita, Stav, % dokončení, Zodpovědná osoba, 

Datum zápisu, Termín splnění, Termín dokončení.   

Databáze aktuálně spravuje 261 úkolů. 

 

Volba Financování přehled a Financování detail 

Záložka financování – plán je zobrazovat došlé faktury z účetního systému 
 
Volba Financování – přehled - sumarizované údaje o stavu každého projektu (1 projekt  = 1 řádek)– 
slouží k exportu do excelu a následnému zpracování v různých reportech. Nejvíce se využívá při 
zpracování podkladů pro rozpočet 
 
Volba Financování – detail – slouží pro dohledávání a přehled jednotlivých platebních dokladů 
alokovaných k projektu (1 projekt = 1÷x řádků), lze rovněž exportovat (a filtrovat dle libovolného 
údaje) 
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3.3.5 Správa databáze 
 

Správu a vedení databáze má na starosti vedoucí projektového oddělení. Dále má do databáze přístup 

projektový koordinátor, asistentka, starosta a vedoucí finančního oddělení.  

Asistentka svolává na pokyn vedoucího svolává projektové schůzky. Podklady v elektronické podobě 

(kalendář a seznam řešených projektů vygenerovaný z databáze) ve odeslán všem zúčastněným 

s týdenním předstihem.  

Vedoucí provází celou schůzku a zapisuje případné úkoly. Na úvod setkání je prezentován kalendář a 

jsou v něm provedeny případné korekce. Seznam projektů je filtrován dle zodpovědných osob. 

Projektové schůzky aktuálně řeší 115 – 20 projektů a trvají 90 – 120 minut.  

 

4. Závěr 
 

Obec Červená Voda od roku 2016 systematicky řešila možnosti správy svých projektů za účelem 

navýšení příjmové části rozpočtu, eliminaci rizik plynoucích z projektů a splnění požadavku dlouhodobé 

podpory rozvoje obce. Byly hledány nástroje, které by dále nezatěžovali rozpočet obce. Popsaný vývoj 

a výsledky přímo korespondují s vývojem personálního obsazení projektového oddělení úřadu a 

dlouhodobými požadavky vedení obce. Možnosti zlepšování lze nalézt v implementaci systému do 

činností dalších odborů úřadu.   

       


