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Hodnotící zpráva o plnění „Metodického postupu pro zavádění 

strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2020 

 

Zpráva č. 1  

 
RMČ Praha 10 schválilo dne 23. června 2020 usnesením č. 530 „Metodický postup pro 

zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ (dále jen „Metodika“). Tajemnici 

ÚMČ Praha 10 bylo uloženo zajistit plnění Metodiky a předkládat roční hodnotící zprávu o 

jejím plnění nejpozději vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 

Usnesení orgánů městské části v roce 2020 

RMČ Praha 10 schválila realizaci projektového řízení ÚMČ Praha 10, usnesení č. 171/2020 

  3. března 2020 

ZMČ Praha 10 schválilo SPUR, usnesení č.16/24/2020   25. května 2020 

 

Metodika stanovuje body, které jsou pro zavádění strategického a projektového řízní 

důležité: 

 

1. Informování o realizaci strategického plánu 

2. Zapojení do realizace strategického plánu 

3. Způsob realizace strategického plánu 

4. Způsob vyhodnocování strategického plánu 

5. Koncepce MČ Praha 10   

6. Vzdělávání  

7. Pilotní zavádění projektového řízení v programu Kanboard  

 

1. Informování o realizaci strategického plánu 

 

Aktuální informace jsou průběžně uveřejňovány na www.praha10.cz/strategie, v měsíčníku 

Praha 10 a na sociálních sítích MČ Praha 10. Občané měli možnost zapojit se do veřejných 

setkání nebo anket (viz Příloha č. 1: Přehled veřejných setkání a anket MČ Praha 10). Od roku 

2019 je každoročně pořádána Strategie tour po lokalitách Prahy 10, na které jsou občanům 

předávány informace o projektech Prahy 10 realizovaných nebo připravovaných MČ Praha 10, 

MHMP, Správy železnic, Dopravního podniku a dalších. Účast radních dává možnost občanům 

vést diskuze a zjistit informace k různým tématům. 

 

 

 

 

 

http://www.praha10.cz/strategie
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Web strategie pro Desítku 

 

 
 

 

SPUR byl vydán ve formě brožury, která je uveřejněna ke stažení na www.praha10.cz/strategie, 

občanům je k dispozici na veřejných akcích a ÚMČ Praha 10.  

 

Brožura SPUR 

 

 
 

Odborná skupina pro strategii (OSS) 

RMČ Praha 10 jmenovala OSS 16. dubna 2019 usnesením č. 243 pro účely vytvoření SPUR a 

jeho následné realizace. Členy OSS jsou radní, vedoucí odborů, oddělení a někteří vybraní 

pracovníci.  

V roce 2020 se konalo zasedání 28. května, na kterém bylo oznámeno schválení SPUR, 

představen návrh Metodiky a program Kanboard pro vedení projektů. Metodika je součástí 

Dokumentace QS 42-05 Strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10, vydána 16. července 

2020. 

Informace o Odborné skupině pro strategii, včetně zápisů z jednání, jsou uveřejněny na 

https://strategieprodesitku.cz/blog/odborna-skupina-pro-strategicky-plan/ 

 

http://www.praha10.cz/strategie
https://strategieprodesitku.cz/blog/odborna-skupina-pro-strategicky-plan/
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Snímek aktuálního složení OSS 

 
 

2. Zapojení do realizace strategického plánu 

 

Zaměstnanci úřadu se zapojili do realizace formou účasti v Odborné skupině pro strategii, 

vedením pilotních projektů v programu Kanboard, spolupráci na tvorbě Akčního plánu 2021 a 

účasti na veřejných setkáních s občany. 

 

Radní jsou účastni v Odborné skupině pro strategii, odbory s nimi projednávají návrhy projektů 

pro zařazení do Akčního plánu, mohou se účastnit veřejných setkání s občany a mají přístup do 

programu Kanboard ke sledování stavu řešení projektů. 

 

Zastupitelé se mohou účastnit veřejných setkání s občany a schválili v prosinci 2020 Akční 

plán 2021 vycházející ze SPUR.  

 

Veřejnost se účastní veřejných setkání (/viz Příloha č. 1), využívá možnost zapojit se do anket, 

dotačního řízení MČ Praha 10, Zásobníku projektů – partnerství pro Prahu 10 a podávat dotazy 

a náměty ve vztahu k realizaci strategického plánu s využitím emailu strategie@praha10.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:strategie@praha10.cz
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Plánovací kontejner před NC Eden ve Vršovicích 

 

 
 

3. Způsob realizace strategického plánu 

 

Projektové řízení  

Projektové řízení na ÚMČ Praha 10 je vedeno v programu Kanboard, nástroj pro softwarovou 

podporu projektového řízení. Jedná se o open source program distribuovaný zdarma, který je 

postaven na metodě Kanban. Pro rok 2020 byla neformální pracovní skupinou stanovena tzv. 

etapa 1: 

 Průběžné školení pracovníků úřadu v programu Kanboard - návody (pdf, video návody), 

osobní školení, projekt Nápověda. 

 Zavedení pilotních projektů do programu Kanboard. 

 Vytvoření Akčního plánu pro rok 2021.  

 Nastavení zavedení a způsobu reportování projektů Akčního plánu 2021 do programu 

Kanboard, vytvoření video návodů a tištěných návodů  
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Akční plán 

SPUR byl schválen v květnu a Metodika v červnu 2020, kdy již od března byla zahájena 

příprava Akčního plánu pro rok 2021. Z tohoto důvodu je postup tvorby Akčního plánu 

schválený v Metodice uplatněn až v roce 2021 pro tvorbu Akčního plánu roku 2022. 

 

Snímek Akčního plánu 2021 

 
 

Odbory ÚMČ Praha 10 tak v roce 2020 vytipovaly po jednom projektu pro jeho pilotní zavedení 

a řízení v programu Kanboard. Souběžně probíhala školení vedoucích projektů pro práci 

v programu Kanboard. V roce 2020 tak bylo zavedeno 31 pilotních projektů, které řídilo 19 

vedoucích projektů napříč odbory úřadu. Bylo stanoveno měsíční reportování stavu projektů, 

v budoucnu dojde k prodloužení tohoto termínu. Radní, vedoucí odborů a tajemnice úřadu mají 

přístup do reportování projektů, proto se mohou kdykoliv dozvědět stav řízení projektů. 

Z tohoto důvodu není potřeba předkládat čtvrtletně hodnotící zprávu RMČ Praha 10. 

 

 

4. Způsob vyhodnocování strategického plánu 

 

Indikátory 

Pro hodnocení plnění cílů SPUR je stanovena sada 61 indikátorů. Jejich hodnoty jsou prvně 

sledovány v roce 2021 příslušnými pracovníky určenými gesčními odbory se zjištěním hodnot 

za rok 2019 a 2020. Indikátory jsou sledovány a vyhodnocovány v programu Kanboard. 
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Snímek indikátorů pro jejich sledování 

 
 

5. Koncepce MČ Praha 10 

 

V roce 2020 bylo zahájeno zpracování Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 (dále jen 

„Koncepce“) s provázáním na Programové prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018-

2022 a SPUR. Usnesením RMČ Praha 10 č. 207 ze dne 17. března 2020 byla jmenována 

pracovní skupina pro tvorbu Koncepce. V roce 2020 se pracovní skupina sešla šestkrát a 

podílela se na zpracování analytické a návrhové čísti. 
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6. Vzdělávání  

 

Do programu Kanboard jsou průběžně ukládány postupy práce v programu pomocí vizualizace 

s popisem postupu nebo krátkých videí zpracovaných oddělením strategického rozvoje a 

participace. Zároveň se všichni uživatelé programu mohou přihlásit na průběžná školení nebo 

využít osobní konzultace vedená uvedeným oddělením (v roce 2020 bylo vyškoleno 24 lidí 

v rámci osobní schůzky). Možnost vzdělávání v dalších oblastech, např. na téma udržitelného 

rozvoje, komunikačních a prezentačních dovedností, počítačové gramotnosti, je řešeno v roce 

2021.  

Návody pro práci v programu Kanboard  

 

 

7. Pilotní zavádění projektového řízení v programu Kanboard  

Ve výše uvedeném bodu 3 „Projektové řízení“ je uveden postup pro naplnění Etapy 1 k 

zavedení projektového řízení v roce 2020. 

Správcem programu Kanboard je oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář 

starostky, které zajišťuje školení uživatelů, na základě požadavků upravuje program Kanboard 

a úzce spolupracuje s uživateli/vedoucími projektů. 

Pro uživatele jsou v programu Kanboard zavedeny tyto projekty: 

 AUDITY udržitelného rozvoje 

 INDIKÁTORY udržitelného rozvoje a SPUR 

 REPORTOVÁNÍ 

 NÁPOVĚDA 

 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RMČ Praha 10 (přístup mají radní MČ) 

https://projekty.strategieprodesitku.cz/board/4
https://projekty.strategieprodesitku.cz/board/5
https://projekty.strategieprodesitku.cz/board/75
https://projekty.strategieprodesitku.cz/board/77
https://projekty.strategieprodesitku.cz/board/21
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Zároveň je možno zakládat tzv. soukromé projekty, kterými lze sledovat plnění v rámci svého 

odboru/oddělení. Toto převážně využívá oddělení strategického rozvoje a participace k řízení 

projektů oddělení s vytvářením projektových týmů. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Přehled veřejných setkání a anket MČ Praha 10 

 

Veřejná setkání - téma datum  počet lidí bez zaměstnanců 

ÚMČ a politiků MČ 

1. kulatý stůl s předsedy SVJ sídliště Vlasta  01.06.2020 11 

setkání s občany k výstavbě ul. Hyacintová 02.06.2020 45 

2. kulatý stůl s předsedy SVJ sídliště Vlasta  24.06.2020 11 

1. setkání kulturních aktérů v Malešicích 18.06.2020 20 

2. setkání kulturních aktérů na Bohdalci 23.06.2020 20 

3. kulatý stůl s předsedy SVJ sídliště Vlasta  16.07.2020 8 

4. setkání s předsedy SVJ sídliště Vlasta  04.08.2020 6 

3. setkání kulturních aktérů Záběhlice x Skalka 15.09.2020 4 

4. setkání kulturních aktérů 17.09.2020 15 

5. setkání kulturních aktérů Strašnice 22.09.2020 20 

Strategie tour Krymská 24.09.2020 107 

Strategie tour Kubáň 29.09.2020 115 

6. setkání kulturních aktérů 29.09.2020 7 

Strategie tour Malešice 01.10.2020 205 

Strategie tour Skalka 06.10.2020 159 

Strategie tour Solidarita 08.10.2020 72 

Plánovací kontejner Nový Eden 14.09 - 09.10.2020 734 

CELKEM   1559 

 

 

Název ankety od do počet důvod/téma 

Sídliště Vlasta  06.06.2020 30.06.2020 170 

podklad pro festival 

M3 

KD Eden 15.09.2020 31.10.2020 204 

podklad pro 

architektonickou 

soutěž 

CELKEM     374   

 

RMČ Praha 10 vzala „Metodiku“ na vědomí dne 1. 6. 2021 usnesením č. 405. 


