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1 Manažerské shrnutí 

 Kontext 

„Procesní analýza“ je jedním z výstupů projektu „Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově“ (dále 

také „Projekt1“). Dokument byl vypracován zhotovitelem Projektu, Ernst & Young, s.r.o. (dále také „EY“ 

či “Dodavatel”) ve spolupráci s objednatelem, kterým je město Český Krumlov. EY je Dodavatelem 

Projektu na základě Smlouvy na zajištění poradenských a vzdělávacích služeb uzavřené mezi EY 

a městem Český Krumlov (dále také „město“ nebo „úřad“), platné od 1. 9. 2022. 

Využití analytické zprávy zaměstnanci úřadu 

Analytická zpráva (dále jen Analýza) přináší přehled procesních skupin na úrovni Městského úřadu 

Český Krumlov k 24. 1. 2023. Analýza dále zkoumá procesní skupiny úřadu pohledem procesních 

oblastí, kategorií a působnosti úřadu. Analýza a další výstupy Projektu mohou být využity všemi 

zaměstnanci úřadu.  

Vedoucím pracovníkům poskytuje Analýza přehled procesních skupin realizovaných na vlastním i 

ostatních odborech. Vedoucí pracovníci díky analýze mají přehled, na kterých procesech (resp. 

procesních skupinách) spolupracují s ostatními odbory. Souhrnně Analýza tvoří podklad pro 

identifikaci nedostatků fungování procesů a prostor pro efektivnější procesní řízení. 

K plnému využití závěrů doporučujeme souběžně s Analýzou využívat i následující výstupy Projektu: 

► Metodická příručka procesního mapování a modelování v úřadu – příručka definuje základní 

pojmy a postup procesního mapování a modelování.  

► Procesní mapa – grafické znázornění procesních skupin do jednotlivých oblastí a kategorií. 

Vizualizace zdůrazňuje společné znaky jednotlivých procesů (např. klient, vykonavatel činností).  

► Karty procesních/funkčních skupin 

V závěru Analýzy prezentujeme výzvy úřadu z pohledu procesního řízení. Práce s identifikovanými 

nedostatky v procesním řízení jsou částečně předmětem Projektu (viz Optimalizace dvou vybraných 

procesů), ostatní identifikovaná slabá místa slouží jako vstup pro budoucí optimalizační aktivity úřadu. 

Využití analytické zprávy v mapování a optimalizaci procesů 

Analýza dává základní přehled o procesních skupinách a procesech úřadu. Společně se zástupci 

úřadu byly určeny dva hlavní procesy, které byly podrobeny bližšímu zkoumání (viz Kapitola. 6)
2
: 

► Schválení záboru veřejného prostranství – zřízení předzahrádky 
► Poskytnutí dotace z Programu podpory města Český Krumlov 

Analýza je zároveň jedním ze vstupních kroků pro vypracování následujících výstupů, které jsou 

uvedeny jako samostatné přílohy: 

► Karty procesních skupin (Příloha 2) 

► Procesní mapa (Příloha 3a a 3b) 

 

1

 Projekt „Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014665, je 

spolufinancovaný z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 

03_18_092 - Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). 

2

 Více informací ke dvojici procesů viz Projektový výstup „Optimalizace dvou vybraných procesů“. 
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 Klíčová zjištění 

V prostředí úřadu je realizováno 109 procesních/funkčních skupin, procesy zaměřené na externí 

klienty realizuje většina odborů. 

Na pětině všech hlavních procesních skupin se podílejí všechny odbory. U provozních, korporátních 

a řídicích procesních skupin je patrná dominance Odboru kanceláře tajemníka, který je primárně 

zaměřen na vnitřní fungování úřadu (např. řízení lidských zdrojů), ne poskytování služeb externím 

klientům. Bylo zjištěno, že úřad provádí pouze osm podpůrných procesních skupin, značnou část 

z nich realizuje Oddělení kanceláře starosty a Odbor životního prostředí a zemědělství. 

Dle povahy byly procesy rozděleny do 35 kategorií. Nejvýznamnější kategorií jsou Služby a výkon 

státní správy v přenesené působnosti, které společně Službami a výkonem územní samosprávy 

vykonává každý odbor. Tři procesní skupiny nemají určeného žádného vykonavatele, jelikož jsou 

realizovány všemi odbory úřadu. Velké množství kategorií je specifických pro jeden či dva odbory, 

např. komunikace s externími klienty (OKS), příprava pro krizové situace (OVV) či správa vozového 

parku úřadu (OKT). 

Odbory jen výjimečně vykonávají pouze jeden druh činnosti. Pouze OPP, OŽÚ a OSÚ vykonávají 

jenom procesy v přenesené působnosti (dohromady 7 procesních skupin). Většina odborů realizuje 

nadpoloviční část svých aktivit v rámci samostatné působnosti. Pouze OKT má nadpoloviční 

zastoupení interních činností. 

V průběhu mapování a modelování procesů byla na základě poznatků Dodavatele a informací 

poskytnutých respondenty identifikována řada procesních (21) i neprocesních (12) nedostatků 

týkajících se fungování úřadu. Tato zjištění tvoří výchozí bod pro budoucí optimalizaci fungování.  

Na základě analýzy dostupné dokumentace, sběru informací od zástupců úřadu a dohodě s 

projektovým týmem byly doporučeny dva procesy k detailní analýze a návrhu optimalizovaného stavu. 

Výběr procesů respektuje aktuální stav procesních skupin z pohledu míry optimalizace a digitalizace. 

Oba vybrané procesy (Schválení záboru veřejného prostranství – zřízení předzahrádky a Poskytnutí 

dotace z Programu podpory města Český Krumlov) byly vyhodnoceny jako vhodné k optimalizaci 

v obou parametrech.   
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2 Metodika zpracování analýzy 

Procesní analýza byla vytvořena ve spolupráci se zástupci úřadu. Obsah a forma Analýzy vychází 

z technické specifikace a průběžných diskuzí s projektovým týmem. O zpracování podkladů pro vznik 

Analýzy byli zástupci úřadu průběžně informování. Ke zmapování procesních skupin a procesů byly 

využity následující zdroje: 

► Veřejně dostupné informace – především webové stránky města, znění konkrétních zákonů 

a registr práv a povinností. Webové stránky (obzvláště sekce „potřebuji vyřídit“) umožnila 

upřesnit popis některých procesních skupin v hlavní oblasti. Znění zákonů a registr práv 

a povinností umožnily charakterizovat procesní skupiny v přenesené působnosti, které mají 

standardizovaný průběh. 

► Dokumenty poskytnuté úřadem – zásadním dokumentem pro zmapování procesů byl 

aktuální organizační řád, který definuje převážnou většinu činností, procesů a funkcí úřadu. Ve 

vybraných případech byly využity interní směrnice. 

► Rozhovory se zástupci úřadu – 5.-7. října 2022 proběhly individuální rozhovory se zástupci 

13 odborů úřadu. Dodatečně byl 9. listopadu realizován rozhovor se zástupcem oddělení 

kanceláře starosty (seznam rozhovorů viz Příloha 5). V rámci rozhovorů byly blíže popsány 

některé procesní skupiny, dále byly identifikovány výzvy v řízení procesů.  

► Zapojení zaměstnanců úřadu – v návaznosti na vzdělávací kurz pro práci s mapou a kartami 

byla pracovníkům úřadu zaslána pracovní verze seznamu procesů vypracovaná Dodavatelem 

k validaci a doplnění procesů. Následně byla dekompozice procesů agregována na úroveň 

procesních skupin. 
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Schéma 1: Přístup k procesní analýze 
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3 Procesní dekompozice 

Níže prezentujeme přehled procesních skupin Městského úřadu Český Krumlov. Údaje jsou 

zpracovány k 24. 1. 2023, kdy byly procesní skupiny validovány a doplněny zástupci projektového 

týmu na straně úřadu. 

Dle Metodické příručky procesního mapování a modelování úřadu dělíme procesy a procesní skupiny 

na hlavní, řídicí, podpůrné, provozní a korporátní
3
. Dodatečné pohledy na procesní skupiny (procesní 

kategorie, působnost) byly doplněny po dohodě se Zadavatelem. 

Úřad realizuje celkem 109 procesních skupin. Většina procesních skupin je provozní (39), zároveň 
úřad provádí procesy v 30 hlavních procesních skupinách. Řídicí (19), korporátní (13) a podpůrné (8) 
procesní skupiny tvoří pouze menší část agendy úřadu. 

Analýza vychází z procesní dekompozice se seznamem procesních skupin (viz Příloha 1). Na 

procesní skupiny může být nahlíženo z pohledu každého atributu (přehled atributů níže). Pro 

přehlednost a užitečnost Analýzy byly ve spolupráci se zástupci úřadu vybrány 3 nejužitečnější 

náhledy na procesní skupiny: 

► Přehled procesů dle oblasti 

► Přehled procesů dle procesních kategorií 

► Přehled procesů dle působnosti úřadu 

Pro každou procesní skupinu (úroveň 3 dekompozice) jsou sledovány následující atributy: 

► Úroveň 1 (Procesní oblast) - rozlišujeme pět procesních oblastí: hlavní, řídící, podpůrnou, 

provozní a korporátní 

► Úroveň 2 (Procesní kategorie) 

► Služba VS – zda procesní skupina zastupuje službu/y veřejné správy 

► Působnost – procesní skupiny jsou vykonávány v přenesené nebo samostatné působnosti, 

případně jsou vykonávány společně nebo pouze interně. 

► Dodavatel – aktér či skupina aktérů, kteří dodávají vstupy, na základě kterých se zahajují 

procesy v procesní skupině 

► Vstup – zpravidla úkon či dokument (typicky žádost), díky kterému je proces zahájen 

► Výstup – výsledný produkt procesu, který využívá zákazník procesu 

► Zákazník – uživatel výstupu 

► Fungování skupiny – stav procesní skupiny z pohledu jejího (byznys) fungování 

► Úroveň digitalizace skupiny – informace, zda je procesní skupina dostatečně podporována IT 

nástroji a systémy 

► Identifikované procesy – výčet procesů zařazených do procesní skupiny 

► Vykonávající odbory – výčet odborů, které vykonávají procesy v rámci procesní skupiny 

► Používané informační systémy 

► Používané veřejné rejstříky či registry 

► Obslužný kanál 

► ID procesní skupiny 

 

3
 Definice procesních oblastí dostupná v Metodické příručce. Metodická příručka procesního mapování a 

modelování vychází z referenčního modelu odboru hlavního architekta eGovernmentu. 
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 Hlavní procesy 

Všechny odbory úřadu se podílí na realizaci alespoň několika hlavních procesních skupin (celkem 30). Procesy v hlavní oblasti se zaměřují na občana nebo 

externího klienta jako svého primárního zákazníka. Dle provedené analýzy je jen malá část procesních skupin optimální (např. provoz asistovaných 

přepážek)
4

. Na druhou stranu pouze tři procesní skupiny jsou vhodné k optimalizaci, tj. vyžadují vysokou míru optimalizace (poskytnutí podpory, občanská 

participace a samosprávní činnosti v oblasti dopravy). Fungování zbylých procesních skupin (20) může být stále zlepšováno, úřad by však měl prioritizovat 

procesní skupiny vhodné k optimalizaci. 

 

Schéma 2: Stav hlavních procesních skupin - fungování skupiny
 5

 

 

4

 Kompletní mapa procesních skupin (tj. bez rozdělení na procesní oblasti) viz Příloha 3a a 3b 
5

 Legenda: zelená = plně optimalizováno/digitalizováno, oranžová = částečně optimalizováno/digitalizováno, červená = určeno k optimalizaci/nulová digitalizace. 
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Podíváme-li se na procesní skupiny z procesu úrovně digitalizace, situace je mnohem příznivější než v případě fungování procesu. Zejména procesy 

v přenesené působnosti jsou dostatečně podpořeny IT nástroji a systémy. Větší nedostatky jsou pozorovány v případě Poskytnutí podpory a Samosprávních 

činností v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu byly procesní skupiny vybrány k optimalizaci, viz kap. 6. 

 

Schéma 3: Stav hlavních procesních skupin - úroveň digitalizace 
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Nejčastěji s občanem interaguje odbor zabývající se vnitřními věci (7) a životním prostředím (6). Naopak odbory zaměřené primárně na fungování úřadu a 

organizací města (OSMI, OKT) vykonávají pouze několik procesů. Na pětině hlavních procesních skupin se podílejí všechny odbory.
 6

 

 Provozní procesy 

Úřad realizuje celkem 39 procesních skupin nutných pro jeho chod (provozní procesy). Obdobně jako v případě hlavních procesů je několik procesních skupin 

vhodných k optimalizaci. Zvláštní pozornost při optimalizaci by měla být věnována kategorii Správa informačních technologií, kde není optimalizována 

polovina procesních skupin. Naopak v oblasti finančního a ekonomického řízení je situace nadprůměrně dobrá. 

 

6

 Jelikož se na realizaci procesů jedné procesní skupiny může podílet více odborů, součet polí převyšuje celkový počet procesních skupin. Podrobné zpracování viz Příloha 1 – Dekompozice 

procesních skupin. 

Schéma 4: Rozložení hlavních procesních skupin mezi odbory úřadu 
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Schéma 5: Stav provozních procesních skupin - fungování skupiny 

Všechny provozní procesy jsou alespoň částečně digitalizovány. Případná digitalizace by tak měla být spojena s optimalizací procesů (např. procesů správy 

informačních technologií, které byly vyhodnoceny jako vhodné k optimalizaci). 
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Schéma 6: Stav provozních procesních skupin - úroveň digitalizace 

Nepřekvapivě dominuje zastoupení odborů, které jsou zaměřeny na interní fungování úřadu, zejména OKT (19), OSMI (7) a OVV (6). Obdobně jako v případě 

hlavních procesu i procesních skupin je vykonáváno napříč odbory, např. Administrativní podpora a Řízení partnerů při dodávce služeb. 

Schéma 7: Rozložení provozních procesů mezi odbory úřadu 
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 Korporátní procesy 

Úřad zajišťuje řadu aktivit spojených s úřadem nebo podřízenými organizacemi a městskými společnostmi. Tyto aktivity jsou reprezentovány korporátními 

procesními skupinami (13). Dle zpracovaného modelu nejsou korporátní procesy z pohledu fungování ani digitalizace vhodné k optimalizaci. Jedinou výjimkou 

je Správa poskytovaných dotací, která zaostává v obou aspektech.  

 Schéma 8: Stav korporátních procesních skupin – fungování skupiny (vlevo) a úroveň digitalizace (vpravo) 
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I v případě korporátních procesů významně vybočuje OKT, které zajišťuje (mimo jiné) řadu aktivit spojených s podporou komisí RM a výborů ZM. Významně je 

v procesních skupinách zastoupen i OŠSPD, které se podílí na správě některých dotačních titulů (např. na volnočasové aktivity) a zajišťuje řadu aktivit pro 

školská zařízení. Procesy prováděné všemi odbory se zaměřují na zpracování a správu rozpočtu. 

 

 Řídicí procesy 

Strategickému rozvoji úřadu či města (řídicí procesy) se věnuje méně než pětina procesních skupin úřadu (19). Fungování procesních skupin by se dalo 

zlepšit, aktuálně je vhodné k optimalizaci nejen řízení kyberbezpečnosti, ale i několik dalších řídicích skupin (např. Řízení portfolií, programu a projektů, 

Řízení interní/externí komunikace. Jelikož řízení kyberbezpečnosti bylo označeno jako vhodné k optimalizaci i v případě provozních procesů, je třeba se 

věnovat této oblasti přednostně.  

Schéma 9: Rozložení korporátních procesů mezi odbory úřadu 
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 Schéma 10: Stav řídicích procesních skupin - fungování skupiny (vlevo) a úroveň digitalizace (vpravo) 
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Strategické směřování a související koordinační aktivy jsou zajišťovány OKT (10) – např. řízení výkonnosti veřejných služeb nebo řízení portfolií, programů a 

projektů. Velká část (6) procesních skupin je rozložena mezi všechny odbory (např. řízení interní komunikace nebo řízení znalostí a informací). 

 

Schéma 11: Rozložení řídicích procesů mezi odbory Úřadu 
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 Podpůrné procesy 

Zajištění fungování hlavních a řídicích procesů 

napomáhá celkem 8 podpůrných procesních 

skupin. Dle zjištění dlouhodobě nefunguje 

komunikace služeb města směrem ven. Většina 

odborů není zvyklá udržovat aktuální obsah 

k agendám, které zastřešuje. Přestože tento 

problém bude vyřešen zavedením a správou 

nově vytvořeného katalogu služeb, měla by se 

této dvojici procesních skupin věnovat pozornost 

pro případ, že by problém zasahoval i do jiných 

částí procesů.  

Mimo Informování prostřednictvím médií nebo vlastními prostředky realizuje podpůrné procesy pouze 

6 odborů. Mezi odbory vyčnívá pouze OKS, který zajišťuje přípravu a aktualizace některých plánů 

města. 

 

Schéma 12: Rozložení podpůrných procesů mezi odbory 

Úřadu 
Schéma 13: Stav podpůrných procesních skupin - 

fungování skupiny (vlevo) a úroveň digitalizace (vpravo) 
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 Přehled procesů MÚ ČK dle procesních kategorií 

Na rozdíl od oblastí jsou procesní kategorie specifické pro každou organizaci. Ve spolupráci se zástupci úřadu jsme identifikovali celkem 35 kategorií procesů, 

které úřad vykonává. 

Téměř pětinu procesních skupin lze zařadit do výkonu státní správy v přenesené působnosti a služeb (výkonu) územní samosprávy. Všechny odbory se věnují 

alespoň jedné ze dvojice skupin procesů. Tři procesní skupiny nemají určeného žádného vykonavatele, jelikož jsou realizovány všemi odbory úřadu: 

► Komunikace a plošné informace o službách VS 

► Řízení případů, spisů a dokumentů 

► Řízení znalostí úřadu (KM, Knowledge Management) 

Velké množství kategorií je specifických pro jeden či dva odbory, např. komunikace s externími klienty (OKS), příprava pro krizové situace (OVV) či správa 

majetku (OKT). 

Tabulka 1: Počet procesních skupin dle procesních kategorií a zapojených odborů 

Název procesní kategorie 

Počet 

procesních 

skupin 

OKT OŽPZ OF OVV ODSH OŠSPD OSVZ OSMI OKS OSÚ OŽÚ OÚÚP OS OPP 

Finanční a ekonomické řízení, vč. 

Účetnictví 
5   3     2       

Komunikace a plošné informace 

o službách VS 
2               

Komunikace s externími subjekty 1         1      

Komunikace s klienty 5    1       1    

Logistika a evidence zásob 1 1   1           

Manažerské, právní, 

administrativní a sekretářské 

funkce 

2 1              

Nákup, VZ a správa dodavatelů 4 2              
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Název procesní kategorie 

Počet 

procesních 

skupin 

OKT OŽPZ OF OVV ODSH OŠSPD OSVZ OSMI OKS OSÚ OŽÚ OÚÚP OS OPP 

Partnerství, členství v zájmových 
sdruženích 

1 1 1       1      

Péče o klienty 1 1              

Plánování a řízení realizace 
rozvoje a změn schopností města 

2 2              

Podpora volených orgánů 3 3 1 2  1 1 1 1 2      

Pořízení, údržba a správa 
investičního majetku 

7    3 1  1 5       

Propagace, marketing produktů a 
služeb 

1       1  1      

Příprava pro krizové situace 1    1           

Příprava strategií a politik 6 3 1    1 1 1 1   2   

Rozvoj politik a služeb obce 4  2   1  1 1 2      

Řízení bezpečnosti a rizik 3 2 1  1           

Řízení komunikace 2 1        1      

Řízení organizací založených a 
zřízených městem 

4 1  1   3   1      

Řízení podniků a podřízených 
organizací / reporting organizací 
městu 

1   1            

Řízení případů, spisů a 
dokumentů 

1               

Řízení rozpočtu  3 1 1 1   2 1  2      

Řízení standardizace, shody s 
předpisy a dlouhodobou 
udržitelností 

2 1  1            

Řízení výkonnosti, kvality a 
zodpovědnosti 

3 1      1  1      
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Název procesní kategorie 

Počet 

procesních 

skupin 

OKT OŽPZ OF OVV ODSH OŠSPD OSVZ OSMI OKS OSÚ OŽÚ OÚÚP OS OPP 

Řízení znalostí úřadu (KM, 
Knowledge Management) 

1               

Služby a produkty podnikání 
obce (soukromoprávní) 

1    1    1       

Služby a výkon státní správy v 
přenesené působnosti 

11  1 1 2 1 1 1   2 2 1 2 2 

Služby a výkon územní 
samosprávy 

10 1 4 2 3 3 2 3 3 4      

Správa informačních technologií 6 6              

Správa lidských zdrojů 9 7   1           

Správa majetku 1 1              

Správa znalostí a informací a 
dokumentů 

2 1   1     1   1   

Struktura a nástroje veřejné 
správy 

1 1 1 1  1 1 1 1    1   

Zajištění provozu organizačních 
složek 

1  1    1         

Zázemí odborných agend 1  1 1   1 1  1      
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 Přehled procesních skupin úřadu dle působnosti 

Úřad vykonává činnosti nejen v přenesené a samostatné působnosti, ale i činnosti zaměřené směrem 

k úřadu, které označujeme jako interní. Společná působnost byla přiřazena těm procesním skupinám, 

které obsahují procesy v přenesené i samostatné působnosti. 

Odbory jen výjimečně vykonávají pouze jeden druh činnosti. Pouze OPP, OŽÚ a OSÚ vykonávají 

pouze procesy v přenesené působnosti (dohromady 7 procesních skupin). Většina odborů realizuje 

většinu svých aktivit v rámci samostatné působnosti. Pouze jeden odbor má nadpoloviční zastoupení 

interních činností – OKT. 

 

Schéma 14: Aktivita (procesní skupiny) odborů úřadu dle působnosti 
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4 Interpretace zjištění 

Městský úřad Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností vykonává široké spektrum aktivit 

v přenesené, samostatné i interní působnosti. Své povinnosti a vytyčené cíle naplňuje prostřednictvím 

řady hlavních, korporátních, provozních, podpůrných a řídicích procesů. 

V porovnání s referenčním modelem městské organizace
7
 se procesní mapa úřadu lehce odlišuje. 

Některé procesní kategorie úřad řadí mezi jiné oblasti: 

► Správa svěřeného majetku a majetku obce je realizována v rámci provozních procesů (ne 

korporátních). 

► Správa poskytovaných grantů a dotací není považována za korporátní, ale za hlavní proces. 

Toto zařazení má smysl vzhledem k zákazníkovi procesu, kterým jsou nejčastěji občané 

a spolky. 

► Strategická partnerství nejsou zařazena v řídicí oblasti. Procesní kategorie je považována za 

korporátní proces, jelikož současná partnerství úřad nevyhodnotil jako strategická. 

Z aktuální verze dekompozice procesních skupin není možné posoudit, zdali úřad realizuje aktivity 

v následujících kategoriích: 

► Vývoj produktů a služeb – úřad neposkytuje fyzický produkt, služby budou rozvíjeny jako 

součást procesního řízení. 

► Prodej a odběr produktů a služeb města 

► Řízení dodávky produktů a služeb 

► Provoz centra sdílených služeb – úřad ani žádná zřízená organizace neprovozují centrum 

sdílených služeb 

► Strategické plánování a rozhodování – plánování probíhá prostřednictvím přípravy strategií a 

politik, přímé rozhodovací procesy nebyly identifikovány 

Pouze malá část procesních skupin je v ideálním stavu. Téměř u všech procesních skupin 

zaměstnanci úřadu vidí prostor ke zlepšení, ať už v oblasti optimalizace, tak v oblasti digitalizace. 

Vzhledem k rozsahu vykonávaných aktivit není reálné zajistit nápravu plošně. Při optimalizaci 

fungování úřadu by tak měly být prioritizovány procesní skupiny, u kterých byl stav vyhodnocen jako 

vhodný k optimalizaci i digitalizaci
8
. Absolutní prioritu by měly mít ty procesní skupiny, kde je potřeba 

zlepšení v obou parametrech: 

► Poskytnutí podpory 

► Samosprávní činnosti v oblasti dopravy 

► Správa poskytovaných dotací 

Další procesní skupiny vhodné k optimalizaci nebo digitalizaci jsou: 

► Akční plány města 

► Implementace strategií města 

► Informování prostřednictvím médií 

► Informování vlastními prostředky města 

► Komplexní posouzení stavu, potřeb a příležitostí města 

► Komplexní řízení IT bezpečnosti 

► Občanská participace 

 

7
 Dostupné viz: https://archi.gov.cz/nar_dokument:referencni_modely_a_klasifikacni_ramce  

8
 Prioritizace procesů je důležitým krokem optimalizace. Identifikované procesní skupiny může garant dále 

rozpracovat, viz Plán implementace opatření k zavedení procesního řízení a řízení na základě kompetencí 

(činnost 2A – sestavení plánu optimalizace). 

https://archi.gov.cz/nar_dokument:referencni_modely_a_klasifikacni_ramce
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► Plánování sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybavení 

► Pořízení a zavádění řešení a služeb 

► Řízení externí komunikace 

► Řízení interní komunikace 

► Řízení IT schopností a zdrojů 

► Řízení odměňování a udržení zaměstnanců 

► Řízení portfolií, programů a projektů 

► Řízení poskytovaných služeb města 

► Řízení rozvoje zaměstnanců 

► Řízení znalostí a informací 

► Tvorba plánů 

► Veřejné zakázky 

► Vytvoření strategií města 
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5 Identifikované výzvy v oblasti řízení procesů 

V průběhu mapování procesních skupin v prostředí úřadu Dodavatel narazil na množství oblastí, které 

nejsou vykonávány optimálně nebo se kterými jsou zaměstnanci nespokojeni. Tyto nedostatky mohou 

(ale ne vždy mají) vztah k procesnímu řízení. Identifikované neprocesní nedostatky jsou uvedeny 

v Příloze 4.  

Jedním z vnímaných nedostatků byla právě absence sběru zpětné vazby k fungování úřadu ze strany 

zaměstnanců. Dle zástupce Odboru kanceláře tajemníka Úřad využívá informační systém pro sběr 

podnětů od zaměstnanců, v prostředí Úřadu dále funguje tzv. Inovační tým, který řeší inovační témata 

a podněty ke zlepšení. Jádrem problému tak není absence sběru zpětné vazby, ale pravděpodobně 

nízká informovanost zaměstnanců o daném nástroji či nízká motivace zaměstnanců sdílet své 

poznatky. V této kapitole poskytujeme veškeré identifikované podněty ke zlepšení fungování.  

Řešení vybraných nedostatků je předmětem Projektu (v textu tučně), větší část podnětů je ponechána 

budoucím optimalizačním aktivitám. K obecně definovaným nedostatkům přidáváme i odbor, jehož 

zástupci by mohly problém blíže definovat. 

 

# Specifikace procesního nedostatku 

1 
Komunikační bariéra vznikající v důsledku nesjednocenosti termínů a definic v oblasti 

procesního řízení. Projekt poskytuje metodickou podporu a vzdělávací aktivity. 

2 

Není jasné, kdo má konečnou odpovědnost za vydání koordinovaného stanoviska. 

Vzhledem ke komplexnosti úkonu je tak občanovi standardně doporučeno, aby se na 

dotčené odbory obracel jednotlivě. 

3 Systém grantů neumožňuje podat žádost v online formátu. 

4 Pracovníci cílových odborů neaktualizují informace na webu za vlastní odbory. 

5 Vedoucím pracovníkům úřadu chybí systém sledování a evidence úkolů. 

6 
Nejsou popsány procesy komunikace uvnitř úřadu (směrem od vedení města nebo mezi 

odbory). 

7 
Pracovníci silových odborů zapomínají informovat město o projektech, které má dopad 

na jeho rozpočet. 

8 

Ne všichni zaměstnanci ví, že existuje zavedený systém zpětné vazby zaměstnanců ke 

zlepšení fungování úřadu a vlastních institucí. Úřad se tak připravuje o zdroj podnětů 

pro další optimalizaci.  

9 Dotčené organizace ne vždy zvládnou zaslat podněty k dodatečnému financování. 

10 
Rozdílně nastavená přístupová práva v systému VERA mezi OSMI a OF způsobují, že 

pracovníci se musí často nadbytečně dotazovat druhého odboru. 

11 
Systémy ticketů pro požadavky na IT nejsou využívány všemi pracovníky. Někteří 

zasílají dotazy mimo tento systém, což znesnadňuje sledování výkonu IT oddělení. 

12 
Výměna dokumentů v oblasti památkové péče s krajem a ministerstvem probíhá pouze 

fyzicky. 

13 
Počítače na přepážce podporují přístup pouze jednoho konkrétního zaměstnance, což 

znesnadňuje jejich efektivní využití. 

14 Procesy, které vyžadují od klienta konverzi elektronického dokumentu přes 
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CzechPOINT, mají prostoje v důsledku čekání na konvertovaný dokument. 

15 
Správa systému pěších zón – nejasné vymezení kompetencí mezi ODSH a městskou 

policií. 

16 
Některé informace jsou nadbytečně řešeny přes spisovou službu, v některých 

případech by stačila neformální komunikace skrze email. 

17 
OSMI neposkytuje dopřednou informaci o ukončení rekonstrukce mateřských škol, 

nelze koordinovat s rodiči dětí. 

18 Chybí nastavení procesu nakládání s penězi, které byly obdrženy z pokut z radarů. 

19 
Chybějící komunikace mezi odbory a OF. Občas jiný odbor něco prodá, ale nedošlo k 

vyřazení z evidence, jelikož OF o transakci nevěděl. 

20 Chybějící adaptační proces nových zaměstnanců. 
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6 Výběr dvou hlavních procesů k optimalizaci 

Prvotní náměty pro optimalizaci procesů byly identifikovány již při rozhovorech s vedoucími 

jednotlivých odborů. Při postupném rozšiřování seznamu procesů a průběžných diskuzích s 

projektovým týmem byly objevovány další procesy vhodné ke zlepšení. Následně byl tento seznam 

prioritizován a vybrány dva hlavní procesy vhodné k optimalizaci.  

Společně se zástupci Úřadu tak byly identifikovány dva procesy, které budou podrobeny bližšímu 

zkoumání: 

► Schválení záboru veřejného prostranství – zřízení předzahrádky (odpovědný odbor: ODSH) 

► Poskytnutí dotace z Programu podpory města Český Krumlov (odpovědný odbor: OF) 

Oba procesy spadají do procesních skupin, které byly zástupci úřadu vyhodnoceny jako vhodné 

k optimalizaci nebo digitalizaci. Suboptimální fungování procesních skupin je patrné ze schémat 

business architektury úřadu, viz kap. 3.1. 

Po výběru vhodných procesů byly realizovány rozhovory s vedením odboru pro podrobné zmapování 

procesů. Dále byly realizovány rozhovory s referenty odborů za účelem odhalení a validací návrhů 

možných optimalizačních opatření. Více informací ke dvojici procesů viz výstup „Optimalizace dvou 

vybraných procesů“. 
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Seznam příloh 

Volná příloha 1: Dekompozice procesních skupin – samostatná příloha 

Volná příloha 2: Karty procesních skupin – samostatné přílohy 

Volná příloha 3a: Procesní mapa pohledem míry optimalizace – samostatná příloha 

Volná příloha 3b: Procesní mapa pohledem míry podpory procesních skupin IT nástroji a systémy – 

samostatná příloha 

Příloha 4: Posbírané podněty od zaměstnanců úřadu, které nemají procesní charakter 

# Specifikace nedostatku neprocesního charakteru 

1 
Nejasný účel procesního mapování a modelování. V návaznosti na účel je potřeba 

definovat vhodnou míru detailu aktivit. 

2 

Vysoká vnímaná administrativní zátěž spojená s mapováním a modelováním procesů. 

Pro hladší průběh budoucích optimalizačních aktivity projekt poskytuje metodickou 

podporu a vzdělávací aktivity.  

3 Omezené personální kapacity. 

4 
Rozšiřující se legislativa a s tím spojená větší zátěž odborů (OPŽP), případně snížená 

možnost řešení problémů (např. omezování skládkování). 

5 Nezájem některých zaměstnanců aktivně využívat systém VERA. 

6 

Nesoulad mezi prioritizovanými potřebami a potřebami, kterým vyhovělo politické 

zastoupení. Aktuální problémy se často neobjevují ve strategických a akčních 

dokumentech. 

7 Chybějící nástroj pro tisk větší než A3. 

8 Chybějící možnosti stravování v okolí úřadu. 

9 Není zjišťována spokojenost zaměstnanců (např. formou dotazníkového šetření). 

10 Osobní ohodnocení je značně formalistické, někteří pracovníci úřadu ho bojkotují. 

11 Nedostatečné možnosti jazykového vzdělávání zaměstnanců. 

 

Příloha 5: Seznam realizovaných rozhovorů pro mapování procesů 

Útvar Datum a čas rozhovoru Respondent 

ODSH 6. 10. 2022, 9:30 ANONYMIZOVÁNO 

OF 5. 10. 2022, 13:00 ANONYMIZOVÁNO 

OKS 3. 11. 2022, 15:00 ANONYMIZOVÁNO 

OKT 5. 10. 2022, 14:00 ANONYMIZOVÁNO 

OPP 5. 10. 2022, 8:00 ANONYMIZOVÁNO 

OS 5. 10. 2022, 14:00 ANONYMIZOVÁNO 

OSMI 5. 10. 2022, 13:00 ANONYMIZOVÁNO 

OSÚ 5. 10. 2022, 15:00 ANONYMIZOVÁNO 

OSVZ 5. 10. 2022, 12:00 ANONYMIZOVÁNO 
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OŠSPD 5. 10. 2022, 10:00 ANONYMIZOVÁNO 

OÚÚP 5. 10. 2022, 12:00 ANONYMIZOVÁNO 

OVV 7. 10. 2022, 9:00 ANONYMIZOVÁNO 

OŽPZ 5. 10. 2022, 10:00 ANONYMIZOVÁNO 

OŽÚ 5. 10. 2022, 15:00 ANONYMIZOVÁNO 
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Procesní dekompozice
na úrovní procesních skupin

Stav k 6. 3. 2023



Úroveň 1 (Oblast) Úroveň 2 (Kategorie) Úroveň 3 (Skupina) Služba veřejné správy Působnost Dodavatele vstupů Vstupy Výstupy Zákazníci výstupů Fungování skupny Úroveň digitalizace skupiny Identifikované procesy Vykonávající odbory Používané informační systémy Používané veřejné rejstříky a registry Obslužný kanál ID skupiny

Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví Evidence a inventarizace materiálových zásob, zboží a majetkuNe Interní Pracovník úřadu Požadavek na změnu ve struktuře majetku města, splnění povinnosti při evidenci majetkuAktualizovaná struktura majetku, splnění povinnosti při evidenci majetkuMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Inventarizace nemovitého majetkuInventarizace majetkuVšechny odbory VERA , M365, E-spis Ne Osobně, elektronicky Pr.1.1
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví Finanční účetnictví a controlling Ne Interní Pracovník úřadu Požadavky na účtování a evidenci finančních pohybů úřaduVýkazy, evidence a přefakturace pohybů úřaduMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Evidence a účtování o DPH Účtování o bankovních operacích na bankovních účtechOF VERA , M365, E-spis Ano Osobně, elektronicky Pr.1.2
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví Provoz hlavní pokladny Ne Samostatná Pracovník úřadu, MP Požadavek na vydání bloků, požadavek na evidenci, fyzický příjem a výdej hotovostiVyřízení požadavků, proplacení dokladu či vybrání částkyMěstský úřad, MP Plně optimalizována Částečná digitalizace (příjmové pokladní bloky) OF VERA, M365, E-spis Ano Osobně, elektronicky Pr.1.3
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví Správa pojištění Ne Interní Pracovník úřadu Potřeba pojištění nebo likvidace pojistných událostíZajištění pojištění a likvidace pojistných událostíMěstský úřad Částečně optimalizována Plná digitalizace  Zajištění pojištění a likvidace pojistných událos Zajištění zákonného a havarijního pojištěníOSMI M365, E-spis Ne Osobně, elektronicky Pr.1.4
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví Správa výnosů a pohledávek Ne Společná Pracovník úřadu Evidence pohledávek, podklady pro vyúčtováníVyřízené pohledávky a zaúčtování poplatkůMěstský úřad Plně optimalizována Plná digitalizace  Vymáhání pohledávek Vyúčtování poplatku ze vstupnéhoOF, OSMI VERA, Insolvenční rejstřík Ano Osobně, elektronicky Pr.1.5
Podpůrné procesy Komunikace a plošné informace o službách VS Informování prostřednictvím médií Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na informování prostřednictvím médiíZveřejněná informace v médiích Občan Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Poskytování informací pro skové zprávy města a vyjádření pro médiaVšechny odbory M365 Ne Elektronicky Po.1.1
Podpůrné procesy Komunikace a plošné informace o službách VS Informování vlastními prostředky města Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na informování prostředky městaZveřejněná informace prostředky městaObčan Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Správa informací odboru na oficiálních internetových Všechny odbory OIS, M365, Munipolis, Facebook a jiné soc. sítěNe Elektronicky Po.1.2
Provozní procesy Komunikace s externími subjekty Správa vztahů s externími subjekty Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Požadavky a podklady k externí komunikaciUskutečněná externí komunikaceMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Organizace setkání veřejnosti s vedením města OKS M365, MUNIPOLIS... Ne Osobně, elektronicky Pr.2.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Komunikace s klienty Občanská participace Ano Samostatná Občan Podnět od občanů Vyřízení podnětu Občan Určena k optimalizaci Plná digitalizace Participativní rozpočet Všechny odbory DejTip, OIS, M365, VERA Ano Osobně, elektronicky H.1.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Komunikace s klienty Poskytnutí informací Ano Společná Klient úřadu Požadavek klienta, zákonná povinnost, vlastní iniciativaPoskytnutá/publikovaná informaceObčan Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Publikace otevřených datZajištění dostupnos  informací o poskytování sociálních služebVšechny odbory OIS, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky H.1.2
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Komunikace s klienty Provoz asistovaných přepážek Ano Přenesená Klient úřadu Požadavek na službu Poskytnutá služba Občan Plně optimalizována Plná digitalizace Agendy CzechPOINT OŽÚ CzechPOINT Ano Osobně H.1.3
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Komunikace s klienty Příjem podání Ano Společná Klient úřadu Listina, datová zpráva, zásilka, e-mailZaevidovaný dokument Občan Částečně optimalizována Částečná digitalizace Příjem, evidence a třídění doručených dokumentů, datových zpráv, zásilekOVV/všechny odbory E-spis, M365, Portál Občana Ano Osobně, elektronicky H.1.4
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Komunikace s klienty Služby pro opravné prostředky řízení VS (stížnosti, reklamace)Ano Společná Klient úřadu Stížnost, odvolání, odpor, námitkaVyřízený opravný prostředek Občan Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Vyřizování s žnos , podnětů a pe c Projednání s žnos , které svým obsahem patří do působnos  zřizovatele školy Všechny odbory E-spis, M365, VITA Ano Osobně, elektronicky H.1.5
Provozní procesy Logistika a evidence zásob Plánování, sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybaveníNe Interní Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek, potřeba materiálně technického zabezpečeníVyřízení požadavku, zajištění potřebyMěstský úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace  Materiálové zabezpečení služebních vozidelZajišťování materiálního a technického vybavení úřaduOKT, OVV M365, VERA Ne Osobně, elektronicky Pr.3.1
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na administrativní podporuZpracované podklady, poskytnutá podpora, zajištěná organizaceMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Zpracovávání jazykových překladů pro vedení městaPříprava podkladů pro památkovou péči a potřeby UNESCOVšechny odbory M365, E-spis Ne Osobně, elektronicky Pr.4.1
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkcePrávní podpora Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek/potřeba právní pomoci a podporyVyřešení požadavku, poskytnutí právní pomoci a podpory pracovníkům úřadu a orgánům městaMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Poskytnu  právní pomoci MěÚ a orgánům městaPrávní kontrola smluv před jejich podpisem (v systému Vera-schvalovací proces)OKT CODEXIS, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.4.2
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Oběh dokladů k nákupu Ne Interní Pracovník úřadu Zaevidování účetního dokladu Schválený (zkontrolovaný) účetní dokladMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Kontrola došlých faktur od dodavatelů všechny odbory VERA, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.5.1
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Řízení partnerů při dodávce služeb Ne Interní Pracovník úřadu Potřeba využití služby Partnerem dodané služby Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace oprávněných k podnikání při nakládání s odpady a Všechny odbory VERA, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.5.2
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Správa smluv a objednávek Ne Interní Pracovník úřadu Uzavíraná smlouva, vystavovaná objednávkaZaevidovaná smlouva, vystavená objednávkaMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Správa smluv a objednávek OKT + všechny odbory VERA Ne Osobně, elektronicky Pr.5.3
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Potřeba zadat VZ Rozhodnutí o výběru dodavatele, schválení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelemMěstský úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace  Fáze podávání nabídek a úkony s m souvisejícíFáze posouzení a hodnocení nabídek a úkony s m souvisejícíOKT + všechny odbory E-ZAK, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.5.4
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženích Partnerství a členství v zájmových sdruženíchNe Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Potřeba, vůle partnerství či členstvíNavázání partnerství, vstup do sdruženíMěsto Částečně optimalizována Plná digitalizace Nadace pro Jihočeské cyklostezky OKS, OKT, OŽPZ E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky K.1.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Péče o klienty Měření a vyhodnocování spokojenosti se službamiAno Samostatná Klient úřadu Vyplněný dotazník Vyhodnocení spokojenosti Občan Částečně optimalizována Plná digitalizace Průzkum spokojenosti klientů a zpětná vazba (dotazník spokojenosti)OKT M365 Ne Osobně, elektronicky H.2.1
Řídící procesy Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností městaŘízení portfolií, programů a projektů Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Iniciace projektu Ukončený projekt Městký úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Řízení změn projektu OKT M365, OIS Ne Elektronicky Ř.1.1
Řídící procesy Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností městaŘízení poskytovaných služeb města Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán, občan, zájmový subjektPotřeba vytvoření, aktualizace katalogu služebAktualizovaný katalog služeb Úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Tvorba, správa a publikace katalogu služeb OKT M365, OIS Ano Elektronicky Ř.1.2
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce komisí RM Ne Interní Rada města, komise RM Požadavek na zřízení komise, požadavek na uskutečnění jednání komise, požadavek přípravu podkladů pro jednání komise ...Zřízení komise, zpracované podklady pro jednání komise, uskutečněné jednání komise...Rada města Částečně optimalizována Částečná digitalizace Příprava a zpracování podkladů pro jednání komisí RM ODSH, OŠSPD, OSMI, OKT, OF, OŽPZ, OKS, OSVZE-spis, M365, OIS Ne Osobně, elektronicky K.2.1
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce výborů ZM Ne Interní Zastupitelstvo města, výbor ZM Požadavek na zřízení výboru, požadavek na uskutečnění jednání výboru, přípravu podkladů pro jednání výboru ...Zřízení výboru, zpracované podklady pro jednání výboru, uskutečněné jednání výboru...Zastupitelstvo města Částečně optimalizována Částečná digitalizace Příprava a zpracování podkladů pro jednání výborů ZM OF, OKT E-spis, M365, OIS Ne Osobně, elektronicky K.2.2
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce ZM a RM Ne Interní Volený orgán, pracovník úřadu, občanVstupy podporující činnost RM a ZMUskutečněná schůze RM a zasedání ZM se všemi povinnostmi, splněné usnesení a úkoly...Město Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Vyhotovení a distribuce zápisu z RM a ZMPlnění úkolů z RM a ZMOKS, OKT E-spis, M365, Ministr, Publistream, OIS Ne Osobně, elektronicky K.2.3
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetku Plánování rozvoje nemovitého majetku a zařízeníNe Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek/záměr na investiční výstavbuZpracovaná dokumentace k záměruMěsto Částečně optimalizována Částečná digitalizace Sběr podnětů pro investice a úpravy (+ vazba na OSMI VERA, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.6.1
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetku Pořízení a rozvoj nemovitého majetku a zařízení Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Schválený záměr Realizovaný záměr Město Částečně optimalizována Částečná digitalizace Výkup nemovitostí pro rozvojové aktivity města OSMI, OVV, OSVZ VERA, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.6.2
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetku Požární ochrana a zabezpeční objektů Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Povinnost splnění zákonných požadavků, požadavek na zabezpečení objektuZabezpečení pasivní a aktivní požární ochrany objektu, splnění zákonné povinnostiMěstký úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Vydání směrnic a nařízení k POZabezpečení PO v objektech MÚOVV VERA, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.6.3
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetku Provoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Potřeba zajištění provozu, údržby a správy nemovitého majetku a zařízeníZajištění provozu, údržby a správy nemovitého majetkua zařízeníMěsto Částečně optimalizována Částečná digitalizace města OSMI VERA, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.6.4
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetku Správa a údržba infrastruktury ve vlastnictví městaNe Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na správu a údržbu infrastrukturyVyřízený požadavek Město Částečně optimalizována Částečná digitalizace Údržba městské infrastruktury (op cké sítě, vodovody, ČOV, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení)OSMI, ODSH M365, E-spis, GIS Ne Osobně, elektronicky Pr.6.5
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetku Výkaznictví z evidence nemovitého majetku a zařízeníNe Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na zpracování a změny v přehledu o majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizacíAktuální přehled o majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizacíMěsto, Městký úřad, volený orgánČástečně optimalizována Částečná digitalizace Zpracování souhrnného přehledu o majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizací (dílčí součást majetku; nutno řešit v komplexu Majetek a jeho správa)OSMI VERA, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.6.6
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetku Vyřazování a likvidace majetku (věcné, fyzické)Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na vyřazení a likvidaci nemovitého majetku a zařízeníVyřazení a likvidace majetku nemovitého majetku a zařízeníMěsto, Městký úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Pořízení, evidence, likvidace majetku města v budovách úřaduOVV VERA, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.6.7
Podpůrné procesy Propagace, marketing produktů a služeb Sponzorství, partnerství a patronáty Ne Samostatná Občan, externí organizace, pracovník úřadu, volený orgánZáměr daru a sponzorství městu Přijetí a zaevidování sponzorského daruObčan, město Plně optimalizována Plná digitalizace   Agenda sponzorstvíPříjem věcí (darů) - Re use centrumPřije  daru pro sociální účelyOKS, OSVZ M365, E-spis Ne Osobně, elektronicky Po.2.1
Podpůrné procesy Příprava pro krizové situace Připravenost obce na krize Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Příprava na krizovou situaci, vyvstalá krizová situaceZajištění potřeb občanů Občan, Město, obce správního obvodu ORPČástečně optimalizována Plná digitalizace Výkon funkce bezpečnostního ředitele OVV M365, E-spis, další centrální krizové IS Ano Osobně, elektronicky Po.3.1
Řídící procesy Příprava strategií a politik Akční plány města Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Vytvořená (aktualizovaná) strategieAkční plán pro danou oblast Město, občan Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Kontrola, monitoring a vyhodnocování implementační fáze akčního plánuOKT + všechny odbory M365, OIS Ne Elektronicky Ř.2.1
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií města Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Vytvořená (aktualizovaná) strategieNaplnění cílů strategie Město, občan Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Řízení implementace Digitální strategie města Český KrumlovVšechny odbory M365 Ne Elektronicky Ř.2.2
Řídící procesy Příprava strategií a politik Komplexní posouzení stavu, potřeb a příležitostí městaNe Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Identifikace potřeb a aktuálního stavu městaPožadavek na tvorbu strategického dokumentuMěsto, občan Určena k optimalizaci Částečná digitalizace  Iden fikace potřeby tvorby strategieAnaly cká a prognos cká fáze přípravy strategieOKT + všechny odbory M365, OIS Ne Elektronicky Ř.2.3
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací dokumentace Ano Samostatná Pracovník úřadu, klient úřadu Potřeba aktualizace územně plánovací dokumentaceAktualizovaná územně plánovací dokumentaceMěsto Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Pořizování regulačních plánůPořizování územních plánů OÚÚP M365, E-spis, GIS, OIS Ano Elektronicky Ř.2.4
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací podklady Ano Samostatná Pracovník úřadu, klient úřadu Potřeba aktualizace územně plánovacího podkladuAktualizovaná územně plánovacího podkladuMěsto Částečně optimalizována Částečná digitalizace Pořizování, aktualizace, projednání územně OÚÚP M365, E-spis, GIS, OIS Ne Elektronicky Ř.2.5
Řídící procesy Příprava strategií a politik Vytvoření strategií města Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Identifikace potřeby vytvoření strategieVytvoření návrhu strategického směřováníMěsto Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Zpracování a vyhodnocení komunikační strategie města OKT, OKS, OSMI, OŽPZ, OŠSPD, OSVZM365, OIS Ne Elektronicky Ř.2.6
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Ne Samostatná Občan, pracovník úřadu, volený orgánPožadavek na službu (a změnu služby) v oblasti dopravyVyřízení požadavku Občan, město Částečně optimalizována Částečná digitalizace silničního provozu ODSH VERA, GIS, M365 Ne Elektronicky Po.4.1
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj životního prostředí obce Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na rozvoj životního prostředí obceVyřízení požadavku Občan, město Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Zajištění managementu památných stromůOp malizace svozových tras a frekvence vývozů odpaduOŽPZ M365, E-spis Ne Osobně, elektronicky Po.4.2
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Sociální rozvoj obce Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na sociální rozvoj obceVyřízení požadavku Občan, město Částečně optimalizována Částečná digitalizace Řešení problematiky etnických a národnostních menšin OSVZ, OKS M365, E-spis Ne Osobně Po.4.3
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Tvorba plánů Ne Samostatná Pracovník, volený orgán Požadavek na zpracování či aktualizaci plánuVytvoření či aktualizace plánu Občan, město Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Zpracování a aktualizace Lesního hospodářského plánu OŽPZ, OKS, OSMI M365, E-spis Ne Elektronicky, fyzicky Po.4.4
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Komplexní řízení bezpečnosti Ne Interní Pracovník úřadu Dílčí bezpečnostní koncepce a přehled rizikCelková bezpečnostní koncepce úřadu včetně pravidel dílčích koncepcí  a přehled rizikMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Zpracování a aktualizace Povodňového plánu městaZpracování a aktualizace Povodňového plánu ORPOVV, OŽPZ M365 Ano Elektronicky Ř.3.1
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Ochrana osobních údajů a soukromí (GDPR) Ne Interní Pracovník úřadu, pověřenec, občanOsobní údaje, žádosti, události a incidentyNastavený, aktualizovaný systém ochrany osobních údajů, vypořádané žádosti a událostiMěstský úřad, klient úřadu Částečně optimalizována Částečná digitalizace Funkce pověřence v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí (GDPR)OKT M365 Ne Elektronicky Ř.3.2
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Řízení kyberbezpečnosti Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Aktuální informace o kyberzabezpečeníZpracovaný, aktualizovaný plán řízení kyberbezpečnostiMěstký úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Řízení kyberbezpečnosti OKT M365 Ne Elektronicky Ř.3.3
Řídící procesy Řízení komunikace Řízení externí komunikace Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Potřeba nastavit, aktualizovat pravidla externí komunikaceNastavená, aktualizovaná pravidlainterní komunikaceMěsto Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Komunikace strategie/akčního plánu a řízení komunikace města směrem venOKS, OKT M365 Ne Elektronicky Ř.4.1
Řídící procesy Řízení komunikace Řízení interní komunikace Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Potřeba nastavit, aktualizovat pravidla vnitřní komunikaceNastavená, aktualizovaná pravidla vnitřní komunikaceMěstský úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Organizace interních porad tajemníka s odbory a komunikace uvnitř úřaduVšechny odbory M365 Ne Elektronicky Ř.4.2
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Příprava a předkládání materiálů pro zřizovateleNe Samostatná Pracovník úřadu, pracovník PO Účetní výkazy příspěvkových organizacíÚčetní závěrky příspěvkových organizacíMěsto Plně optimalizována Plná digitalizace Zpracování výročních zpráv PO OF VERA, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky K.3.1
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti přípěvkových organizací městaNe Interní Pracovník úřadu Výkazy       Vyhodnocení         Město, Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Řízení výkonnosti PO OŠSPD M365, E-spis Ne Osobně, elektronicky K.3.2
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Spolupráce se založenými organizacemi Ne Samostatná Pracovník úřadu, pracovník OO, volený orgánPožadavky na řízení organizací - zpráva o hospodaření, účetní uzávěrkaEvidované listiny Město, OO Částečně optimalizována Částečná digitalizace SPORT o.p.s., Centrum pro pomoc OŠSPD, OKS, OKT E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky K.3.3
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Spolupráce se zřizovanými organizacemi Ne Samostatná Pracovník úřadu, pracovník PO, volený orgánPožadavky na řízení organizací  - hlášení a kontroly o činnosti PORozpočet, cíle, hodnocení, obsazení pozice řediteleMěsto, PO Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Spolupráce s řediteli základních a mateřských školZpracování návrhů ve spolupráci s krajským úřadem v rámci organizace sítě školOŠSPD E-spis, M365 Ne Elektronicky K.3.4
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení podniků a podřízených organizací / reporting organizací městuVeřejnosprávní kontrola hospodaření PO Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Účetní výkazy PO Kontrolní závěr Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Provedení finanční kontroly PO OF M365, E-spis Ne Elektronicky K.4.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Řízení případů, spisů a dokumentů Vedení spisové služby Ne Interní Klient úřadu, pracovník úřadu Podání, vypravení, obecné dokumenty k řízení případu Evidence dokumentů, podání , vypravení a řízeníMěstský úřad Částečně optimalizována Plná digitalizace Vedení spisové služby Všechny odbory E-spis Ano Elektronicky, fyzicky H.3.1
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa poskytovaných dotací Ano Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Vyhlášení programu podpory Poskytnutá podpora/dotace Klient úřadu Určena k optimalizaci Nulová digitalizace Provedení kontroly hospodaření s poskytnutými OKS, OŠSPD, OSVZ, OŽPZ, OFVERA, E-spis, M365 Ano Osobně, elektronicky K.5.1
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Ne Samostatná Pracovník úřadu Identifikace dotační příležitosti Obdržená dotace a plnění podmínek poskytovateleMěsto Částečně optimalizována Částečná digitalizace péči, Centrum Kamínek OKT, OŠSPD, OKS VERA, M365, E-spis, externí dotační SWAno Elektronicky K.5.2
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtu Ne Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Podklady a návrhy rozpočtu, rozpočtový změn a opatřeníZpracovaný rozpočet, rozpočtová změna a opatřeníMěsto Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Zpracování návrhu rozpočtu na aktuální rokZpracování návrhů na úpravu rozpočtuVšechny odbory VERA, E-spis, M365, OIS Ne Elektronicky K.5.3
Řídící procesy Řízení standardizace, shody s předpisy a dlouhodobou udržitelnostíInterní finanční kontrola Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Podklady pro finanční kontrolu Závěry finančí kontroly Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Interní finanční kontrola OF VERA, M365 Ne Osobně, elektronicky Ř.5.1
Řídící procesy Řízení standardizace, shody s předpisy a dlouhodobou udržitelnostíŘízení shody s předpisy Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na tvorbu předpisu Vytvořený či aktualizovaný vnitřní předpisMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Tvorba a evidence vnitřních předpisů OKT + všechny odbory CODEXIS, M365, Intranet Ne Osobně, elektronicky Ř.5.2
Řídící procesy Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti Řízení anonymních stížností - (Whistleblowing)Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Anonymní oznámení Vyřízené anonymní oznámení Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Správa anonymních stížností OSVZ M365 Ne Osobně, elektronicky Ř.6.1
Řídící procesy Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti Řízení výkonnosti veřejných služeb Ne Interní Pracovník úřadu Vstupní metriky pro benchmarkingZávěrečné hodnocení Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Procesy spojené s benchmarkingem (porovnávání výkonnosti MÚ)OKT M365, Benchmarkingová databáze Ne Osobně, elektronicky Ř.6.2
Řídící procesy Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti Získání certifikátů a ocenění Ne Interní Pracovník úřadu, ORP Účast v soutěži Certifikát nebo ocenění Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Ocenění města (můžou být i ISO normy) OKS Ne Ne Osobně, elektronicky Ř.6.3
Řídící procesy Řízení znalostí úřadu (KM, Knowledge Management) Řízení znalostí a informací Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na vytvoření, aktualizaci databáze znalostí a infromacíAktualizovaná databáze znalostí a informacíMěstský úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Procesy spojené s nastavením řízení znalostí a informací Všechny odbory M365 Ne Elektronicky Ř.7.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a produkty podnikání obce (soukromoprávní) Využití objektů a prostor obce za úplatu Ano Samostatná Klient úřadu Žádost o pronájem prostor města Vyřízená žádost Občan Částečně optimalizována Částečná digitalizace Nájem nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor OSMI, OVV  VERA, GIS, E-spis Ne Elektronicky H.4.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Evidence výkonu státní správy Ne Přenesená Pracovník úřadu Data z informačních systémů Aktuálizovaná evidence Městský úřad, stát Částečně optimalizována Částečná digitalizace Zpracování měsíčního přehledu vydaných stavebních Všechny odbory VERA, VITA, E-spis, M365 Ano Elektronicky H.5.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti dopravy Ano Přenesená Klient úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Plně optimalizována Plná digitalizace  Vedení záznamů v registru řidičů Záznamenání počtu bodů dosažených řidiči do registru ODSH, OS VITA, VERA, GIS, E-spis, Eliška Ano Osobně, elektronicky H.5.2
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti občanských záležitostíAno Přenesená Občan Potřeba řešení životní situace Vyřešená životní situace Občan, stát Plně optimalizována Plná digitalizace Zpracování stanovisek v záležitostech souvisejících s udělením státního občanství OS, OVV, OŽÚ VERA, VITA, E-spis, m365 a jiné centrální ISAno Osobně, elektronicky H.5.3
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti památkové péče Ano Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Částečně optimalizována Plná digitalizace Odvolací, přezkumné řízení - postoupení spisu nadřízenému orgánu OPP VITA, E-spis, VERA Ano Osobně, elektronicky H.5.4
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti podnikaní Ano Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Plně optimalizována Plná digitalizace Oznámení správci daně nebo správě sociálního zabezpečení OŽÚ, OF E-spis aj. centrální registry, VERA Ano Osobně, elektronicky H.5.5
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiAno Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Částečně optimalizována Plná digitalizace Projednání přestupku OSÚ, OS, OVV, OPP E-spis, M365, VERA Ano Osobně, elektronicky H.5.6
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti stavebnictví Ano Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Částečně optimalizována Plná digitalizace Zápis do Registru územních informací, adres a nemovitos  (RÚIAN)OSÚ VITA, E-spis, M365, GIS, VERA Ano Osobně, elektronicky H.5.7
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti školství a mládeže Ano Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Plně optimalizována Plná digitalizace Potvrzení pedagogických a nepedagogických pracovníků o zaměstnání OŠSPD VITA, E-spis, M365 Ano Osobně, elektronicky H.5.8
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti územního plánování Ano Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Plně optimalizována Plná digitalizace  Poskytování územně plánovacích informacíKonzultace využi  územíOÚÚP E-spis, M365, GIS Ano Osobně, elektronicky H.5.9
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v oblasti životního prostředí Ano Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Částečně optimalizována Plná digitalizace Evidence a vydávání souhlasů a povolení včetně rybářských lístků, Zajištění spolupráce s jinými orgány při řešení likvidace plevelů na neupravených pozemcích OŽPZ VITA, E-spis, M365, GIS, VERA Ano Osobně, elektronicky H.5.10
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti Státní správa v sociální oblasti Ano Přenesená Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát Plně optimalizována Plná digitalizace  Distribuce receptů a žádanek na opiátové receptyDoprovázení klientů na jiné úřady OSVZ Okslužby, E-spis, M365, VERA Ano Osobně, elektronicky H.5.11
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Evidence výkonu samosprávy Ne Samostatná Pracovník úřadu Data z informačních systémů Aktuálizovaná evidence Město Částečně optimalizována Částečná digitalizace Zadání údajů do centrální evidence uzavírek komunikací ODSH, OŠSPD, OSMI, OKT, OF, OŽPZ, OKS, OVV, OSVZVERA, E-spis, M365 Ano Elektronicky H.6.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Pořádání společenských a kulturních akcí Ne Samostatná Klient úřadu, pracovník úřadu, volený orgánŽádost/námět o uspořádání akce, plán společenských a kulturních akcíRealizovaná společenská nebo kulturní akceObčan, město, návštěvník městaČástečně optimalizována Částečná digitalizace   Zajištění výzdoby městaOrganizace Psích VánocPořádání kulturních akcí - Českokrumlovské slavnos , Ples města aj.OŽPZ, OKS, OSVZ M365, OIS Ne Osobně, elektronicky H.6.2
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v oblasti dopravy Ano Samostatná Klient úřadu, pracovník úřadu, volený orgánPodání (žádost o službu) Vyřízení případu a vyrozumění o vyřízeníObčan, město Určena k optimalizaci Nulová digitalizace Českém Krumlově ODSH VERA,  GIS, E-spis, M365 Ano Osobně, elektronicky H.6.3
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v oblasti kultury Ano Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán, občan, zájmový subjektPodání (žádost o službu) Vyřízení případu a vyrozumění o vyřízeníObčan, město Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Schválení uži  symbolů městaZajištění vydávání měsíčníku města Český KrumlovOKS VERA, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky H.6.4
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíAno Samostatná Klient úřadu, pracovník úřadu, volený orgánPodání (žádost o službu) Vyřízení případu a vyrozumění o vyřízeníObčan, město Částečně optimalizována Částečná digitalizace událostí a ceremonií, OF, OKS, OVV, OŽPZ VERA, E-spis, M365 Ano Osobně, elektronicky H.6.5
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v oblasti podpory podnikáníAno Samostatná Klient úřadu Žádost o službu v oblasti podpory podnikáníVyřízená žádost Podnikatelský subjekt Částečně optimalizována Částečná digitalizace Udělení souhlasu s podnikáním v objektu města ODSH, OSMI VERA, E-spis, M365, OIS Ano Osobně, elektronicky H.6.6
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v oblasti pořádku a bezpečnosti ve městěAno Samostatná Občan Vyvstalá krizová situace, potřeba Zajištění potřeb občanů Občan Částečně optimalizována Částečná digitalizace Organizace evakuace a nouzového přežití obyvatelstva OVV M365, E-spis, další centrální krizové IS Ano Osobně, elektronicky H.6.7
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v oblasti školství a mládežeAno Samostatná Občan Žádost o službu v oblasti školství a mládežeVyřízená žádost Občan Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Zajištění dárků dětem umístěným v zařízeníchZápisy dě  do škol a školekOŠSPD M365, E-spis Ano Osobně, elektronicky H.6.8
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v oblasti životního prostředíAno Samostatná Občan, pracovník úřadu, Úřad práceŽádost o službu v oblasti životního prostředí Vyřízená žádost Občan, město Částečně optimalizována Částečná digitalizace Vyjádření k zamýšleným pronájmům a prodejům zelených ploch v majetku městaOŽPZ M365, E-spis Ano Osobně, elektronicky H.6.9
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Služby a výkon územní samosprávy Samosprávní činnosti v sociální oblasti Ano Samostatná Občan Žádost o službu v sociální oblasti Vyřízená žádost Občan Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Vydání euroklíče pro osoby s průkazem ZTP/PProvedení kontroly úrovně péče opatrovníků osob omezených ve svéprávnosOSVZ, OSMI VERA, M365, E-spis Ano Osobně, elektronicky H.6.10
Provozní procesy Správa informačních technologií Komplexní řízení IT bezpečnosti Ne Interní Pracovník úřadu Požadavek na zajištění IT bezpečnostiPasivně a aktivně zabezpečená ochrana infrastrukturyMěstský úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace Ochrana kritické infrastruktury OKT M365, E-spis, různý systémový SW Ne Osobně, elektronicky Pr.7.1
Provozní procesy Správa informačních technologií Pořízení a zavádění řešení a služeb Ne Interní Pracovník úřadu Potřeba pořízení a zavedení nového řešení či služby, potřeba změny stávajícího řešení či službyPořízené a zavedené nové řešení či služba, nebo aktualizované řešení či službaMěstský úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace  Ověřování a testováníPořízení a zavádění řešení a služeb OKT M365, E-spis Ne Osobně, elektronicky Pr.7.2
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služeb Ne Interní Pracovník úřadu Plán a rozvoj IT prostředků, požadavky na služby potřebující aktualizaci nebo opravu Vyřízený požadavek nebo služba, aktualizované nebo opravené IT prostředkyMěstský úřad Částečně optimalizována Plná digitalizace  Zajištění tvorby, údržby a publikace geografických dat Administrace poskytování geografických dat OKT M365, různý systémový SW Ne Osobně, elektronicky Pr.7.3
Provozní procesy Správa informačních technologií Řízení IT schopností a zdrojů Ne Interní Pracovník úřadu Podklady a informace pro tvorbu návodů, postupů a záznamůZnalosti, návody, postupy, záznamy s informacemiPracovník úřadu, Městský úřadUrčena k optimalizaci Částečná digitalizace Řízení IT znalostí OKT M365, různý systémový SW Ne Osobně, elektronicky Pr.7.4
Provozní procesy Správa informačních technologií Správa vztahů s klienty IT Ne Interní Pracovník úřadu Požadavek na IT Vyřešený požadavek Městský úřad Částečně optimalizována Plná digitalizace  Řízení spokojenos  klientů s IT službamiSpráva IT požadavkůOKT M365, ALVAO Ne Osobně, elektronicky Pr.7.5
Provozní procesy Správa informačních technologií Strategické plánování a řízení IT Ne Interní Pracovník úřadu Seznam IT zdrojů Plán rozvoje a údržby IT zdrojů Městský úřad Částečně optimalizována Plná digitalizace  Navrhování rozvojových IT záměrůŘízení IT systémů a technologií (SW)OKT M365, různý systémový SW Ne Osobně, elektronicky Pr.7.6
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Nábor a výběr pracovníků Ne Interní Pracovník úřadu Požadavek na nábor zaměstnancePřijatý pracovník Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace mimorozpočtových zdrojů OKT E-spis, OIS, Perm3, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.1
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Ochrana zdraví a bezpečnost práce Ne Interní Pracovník úřadu Povinnost splnění zákonných požadavkůSplnění povinnosti Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Zabezpečení školení řidičů v souladu s platnou legisla vouOVV E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.2
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Personální výkaznictví a analýzy Ne Interní Pracovník úřadu Povinnost splnění zákonných požadavků v pracovněprávní oblastiSplnění povinnosti Městský úřad Plně optimalizována Plná digitalizace Výkaznictví o zaměstnancích OKT E-spis, PowerKey, PERM3 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.3
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Přeložení a odchod zaměstnanců Ne Interní Pracovník úřadu Potřeba ukončení pracovního poměru zaměstnanceUkončení pracovního poměru zaměstnanceMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Ukončení pracovního poměru OKT PERM3, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.4
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení odměňování a benefitů zaměstnanců Ne Interní Pracovník úřadu Výkazy práce a hodnocení Mzda, odměny, benefity Pracovník úřadu Určena k optimalizaci Částečná digitalizace  Zabezpečení Sociálního fondu zaměstnanců městaOdměňování zaměstnancůOKT PERM3, M365, Intranet Ne Osobně, elektronicky Pr.8.5
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení personálních transakcí Ne Interní Pracovník úřadu Požadavky na personální události a transakce Vyřízení požadavků a událostí Pracovník úřadu Částečně optimalizována Částečná digitalizace Žádos , schválení a  vyúčtování služebních cest - docházkaVšechny odbory PERM3, PowerKey, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.6
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení rozvoje zaměstnanců Ne Interní Pracovník úřadu Požadavek na vzdělání Splnění požadavku na vzdělání Městský úřad Určena k optimalizaci Částečná digitalizace  Adaptace a zapracování zaměstancůEvidence vzdělávacích ak vitOKT PERM3, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.7
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení vztahů s odborovou organizací Ne Interní Pracovník úřadu Požadavek na kolektivní vyjednávání, požadavek zaměstnance k odborůmUzavření kolektivní smlouvy, spolupráce na řešení požadavkuMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Řízení vztahů s odborovou organizací OKT M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.8
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Správa personálních plánů, politik a strategiíNe Interní Pracovník úřadu Požadavek na lidský zdroje Plánování lidských zdrojů Městský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Plánování lidských zdrojů OKT PERM3, E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.8.9
Provozní procesy Správa vozového parku úřadu Správa vozového parku úřadu Ne Interní Pracovník úřadu, volený orgán Plán údržby a servisu vozového parku, žádanka, událostVyřízení plánu, žádanky nebo událostiMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace  Vedení evidence a dokladů ke služebním vozidlůmOrganizace vozového parku (rezervace, předávání klíčů a karet)OKT M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.9.1
Provozní procesy Správa znalostí a informací a dokumentů Sběr a ukládání informací a znalostí Ne Interní Pracovník úřadu Nová informace k zaevidování nebo publikaciZaevidovaná nebo publikovaná informaceMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Kronika města Český Krumlov - zajištění přípravy a sku OKT, OKS, OÚÚP ALVAO, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.10.1
Provozní procesy Správa znalostí a informací a dokumentů Správa dokumentů, archivace, skartace Ne Interní Pracovník úřadu Dokument k archivaci nebo skartaciZajištěná správa dokumentu, archivace, skartaceMěstský úřad Částečně optimalizována Částečná digitalizace Správa dokumentů - přijetí, vyřízení OVV, všechny odbory E-spis, příp. další evidence dokumentů Ne Osobně, elektronicky Pr.10.2
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůStruktura a nástroje veřejné správy Tvorba právních předpisů města Ne Společná Volený orgán Obsahový podklad pro vytvoření právního předpisu nebo potřeba provedení kontrolní činnostiVydaný právní předpis Občan, město Částečně optimalizována Částečná digitalizace Vydávání spádových vyhlášek pro školy a školky OŠSPD, OKT, ODSH, OŽPZ, OSVZ, OSMI, OF, OÚÚPM365, E-spis, Sbírka právních předpisů ÚSC, OISAno Elektronicky, fyzicky K.6.1
Provozní procesy Zajištění provozu organizačních složek Zajištění údržby a provozu organizačních složekNe Samostatná Pracovník úřadu Potřeba zajištění provozu a správyZajištění provozu a správy Město Plně optimalizována Plná digitalizace pracovníků OŠSPD, OŽPZ E-spis, M365 Ne Osobně, elektronicky Pr.11.1
Hlavní procesy výkonu služeb klientům Zázemí odborných agend Poskytnutí podpory Ano Samostatná Pracovník úřadu, volený orgán Vyhlášení programu podpory Poskytnutá podpora/dotace Klient úřadu Určena k optimalizaci Nulová digitalizace Krumlov OKS, OŠSPD, OSVZ, OŽPZ, OFVERA, E-spis, M365 Ano Osobně, elektronicky H.7.1



Úroveň 1 (Oblast) Úroveň 2 (Kategorie) Úroveň 3 (Skupina) Úroveň 4 (Proces) Vykonávající odbory ID procesu Fungování procesu Úroveň digitalizace procesu Garant procesu Působnost Služba veřejné správy Obslužný kanál Dodavatel vstupu Vstup Začátek procesu Konec procesu Výstup Zákazník Kritérium výkonnosti procesu Informační systémy Použité formuláře Vazba na předpis

Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Občanská participace Správa hlášení závad - "DEJTIP" OKT H.1.1.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Občanská participace Participativní rozpočet Všechny odbory H.1.1.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Občanská participace Participativní schůzky s občany a řešení podnětů od občanů TAJ H.1.1.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Poskytnutí informací Publikace otevřených dat OKT H.1.2.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Poskytnutí informací Zajištění dostupnosti informací o poskytování sociálních služeb OSVZ H.1.2.2 Přenesená 
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Poskytnutí informací Poskytnutí informací občanům - podatelna jako první kontakt OVV H.1.2.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Poskytnutí informací Poskytování informací dle zákona Všechny odbory H.1.2.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Provoz asistovaných přepážekAgendy CzechPOINT OŽÚ H.1.3.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Příjem podání Příjem, evidence a třídění doručených dokumentů, datových zpráv, zásilek OVV H.1.4.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Služby pro opravné prostředky řízení VS (stížnosti, reklamace)Vyřizování stížností, podnětů a petic Všechny odbory H.1.5.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Služby pro opravné prostředky řízení VS (stížnosti, reklamace)Projednání stížností, které svým obsahem patří do působnosti zřizovatele školy Všechny odbory H.1.5.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmKomunikace s klienty Služby pro opravné prostředky řízení VS (stížnosti, reklamace)Vyřizování stížností veřejnosti Všechny odbory H.1.5.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmPéče o klienty Měření a vyhodnocování spokojenosti se službamiPrůzkum spokojenosti klientů a zpětná vazba (dotazník spokojenosti) OKT H.2.1.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmŘízení případů, spisů a dokumentůVedení spisové služby Vedení spisové služby Všechny odbory H.3.1.1 Interní
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a produkty podnikání obce (soukromoprávní)Využití objektů a prostor obce za úplatuNájem nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor OSMI H.4.1.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyPoskytování evidence na MŽP OŽPZ H.5.1.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyZpracování měsíčního přehledu vydaných stavebních povolení OSÚ H.5.1.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyVedení vodoprávní evidence OŽPZ H.5.1.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyVedení evidence přestupků OS H.5.1.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyZajištění statistické evidence a výkaznictví ( Výkaz V26, ost.) OSVZ H.5.1.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyVedení centrální evidence válečných hrobů za ORP Český Krumlov OVV H.5.1.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyRoční evidence množství odpadů v ORP (shromáždění ročního hlášení za ORP od původců) OŽPZ H.5.1.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyVytváření měsíčních statistických výkazů pro ČSÚ ODSH H.5.1.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyZpracování statistických přehledů pro ČSÚ OSÚ H.5.1.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyVedení evidence dopravců TAXI ODSH H.5.1.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiEvidence výkonu státní správyVedení evidence podnikatelů dle zákona o zemědělství OŽÚ H.5.1.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVedení záznamů v registru řidičů ODSH H.5.2.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyZáznamenání počtu bodů dosažených řidiči do registru ODSH H.5.2.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyOdebrání řidičského oprávnění ODSH H.5.2.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyOdebrání technického průkazu a technického osvědčení silničního vozidla ODSH H.5.2.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyOdstraňování vraků vozidel a vozidel bez více než 6 měsíců platné technické kontroly ODSH H.5.2.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyProjednání dopravního přestupku ODSH H.5.2.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyProvedení zkoušky odborné způsobilosti ODSH H.5.2.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyPřezkoumání způsobilosti držitele řidičského oprávnění ODSH H.5.2.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyPřidělení registrační značky silničním motorovým vozidlům ODSH H.5.2.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyPříjem oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou ODSH H.5.2.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyRegistrace vozidla ODSH H.5.2.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravySchválení způsobilosti jednotlivě vyrobeného, přestavěného nebo dovezeného silničního vozidla ODSH H.5.2.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravySchvalování výcvikového vozidla autoškoly ODSH H.5.2.13 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydání mezinárodního řidičského průkazu ODSH H.5.2.14 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydání nového dokladu k vozidlu ODSH H.5.2.15 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydání průkazu profesní způsobilosti řidiče ODSH H.5.2.16 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydání průkazu řidiče TAXI ODSH H.5.2.17 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydání registrace k provozování autoškoly ODSH H.5.2.18 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydání řidičského průkazu ODSH H.5.2.19 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydávání stanovisek ve věcech dopravy ODSH H.5.2.20 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVydání technického průkazu a technického osvědčení silničního vozidla ODSH H.5.2.21 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVýpis z evidenční karty řidiče ODSH H.5.2.22 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla ODSH H.5.2.23 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVyřízení žádosti silničního správního úřadu ODSH H.5.2.24 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVykonávání státního dozoru nad autoškolami ODSH H.5.2.25 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyRozhodnutí o upuštění od výkonu zákazu řízení motorových vozidel OS H.5.2.26 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti dopravyVedení správního řízení o zadrženém řidičském průkazu OS H.5.2.27 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíZpracování stanovisek v záležitostech souvisejících s udělením státního občanství OS H.5.3.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíHlášení a změna trvalého pobytu OVV H.5.3.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíPoskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel OVV H.5.3.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíRegistrace úmrtí OVV H.5.3.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíUzavření manželství OVV H.5.3.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíVedení ztrát a nálezů OVV H.5.3.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíVydání cestovního pasu OVV H.5.3.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíVydání duplikátů a opisů matričních dokladů OVV H.5.3.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíVydání občanského průkazu OVV H.5.3.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíZápis narození dítěte OVV H.5.3.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíZměna jména a příjmení OVV H.5.3.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíZrušení trvalého pobytu OVV H.5.3.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíProjednání přestupků v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů OVV H.5.3.13 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíZajištění pohřbení mrtvého - sociální pohřeb OVV H.5.3.14 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíVidimace a legalizace OVV/OŽÚ H.5.3.15 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíOrganizace voleb OVV H.5.3.16 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti občanských záležitostíNahlášení adresy pro doručování OVV H.5.3.17 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti památkové péčeOdvolací, přezkumné řízení - postoupení spisu nadřízenému orgánu OPP H.5.4.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti památkové péčeVydávání závazných stanovisek k nemovitostem, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se památkově chráněném území OPP H.5.4.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti památkové péčeVydávání závazných stanovisek vydávaných v případě, kdy mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče (pro stavební úřady, katastrální úřady, územní plány, prohlášení či zrušení památkové ochrany, neúdržba, archeologie apod.) OPP H.5.4.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti památkové péčeKontrola - práce v terénu, dozor nad dodržováním památkového zákona OPP H.5.4.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti památkové péčeKontrola při provádění stavební činnosti, účast na kontrolních dnech OPP H.5.4.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti památkové péčeAdministrace dotačního programu regenerace MPR  a MPZ Český Krumlov OPP H.5.4.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti památkové péčeAdmistrace programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností OPP H.5.4.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOznámení správci daně nebo správě sociálního zabezpečení OŽÚ H.5.5.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOznámení vůči zdravotním pojišťovnám OŽÚ H.5.5.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníVydání výpisu ze živnostenského rejstříku OŽÚ H.5.5.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOznámení obnovení provozování živnosti OŽÚ H.5.5.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOznámení ohledně pracovního místa § 45a ŽZ OŽÚ H.5.5.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOznámení přerušení provozování živnosti OŽÚ H.5.5.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOznámení ukončení činnosti v provozovně OŽÚ H.5.5.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOznámení zahájení činnosti v provozovně OŽÚ H.5.5.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníVydání osvědčení zemědělce OŽÚ H.5.5.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníVydání potvrzení o přerušení zemědělské činnosti OŽÚ H.5.5.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníVydání rozhodnutí o udělení koncese OŽÚ H.5.5.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníVydání rozhodnutí o výmazu z evidence zeměděl. podnikatele OŽÚ H.5.5.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníVydání živnostenského oprávnění - ohlašovací živnosti OŽÚ H.5.5.13 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníZánik živnostenského oprávnění OŽÚ H.5.5.14 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníZměna zápisu v živnostenském rejstříku OŽÚ H.5.5.15 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníProjednání přestupků dle zákona o přestupcích OŽÚ H.5.5.16 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníProvedení živnostenské kontroly OŽÚ H.5.5.17 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníPředání informací ze živnostenské kontroly OŽÚ H.5.5.18 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníUkládání sankce za porušení živnostenského zákona a předpisů OŽÚ H.5.5.19 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOhlášení hazardní hry OF H.5.5.20 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti podnikaníOhlášení tomboly OF H.5.5.21 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku podle stavebního zákona OS H.5.6.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiProjednání přestupku OS H.5.6.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku pro porušení mlčenlivosti a zpravodajské povinnosti (zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) OS H.5.6.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku proti majetku OS H.5.6.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku proti občanskému soužití OS H.5.6.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku proti pořádku v územní samosprávě OS H.5.6.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny OS H.5.6.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku proti veřejnému pořádku OS H.5.6.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku ve věcech, které spravují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ostatní přestupky OS H.5.6.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiZpracování posudků dle § 8, odst. 1 trestního řádu OS H.5.6.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiProjednání přestupků v oblasti krizového řízení OVV H.5.6.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti pořádku a bezpečnostiVedení řízení o přestupku podle památkového zákona OPP H.5.6.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíZápis do Registru územních informací, adres a nemovitostí (RÚIAN) OSÚ H.5.7.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání koordinovaného stanoviska OSÚ H.5.7.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání závazného stanoviska pro speciální úřad OSÚ H.5.7.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíNávrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby povolené před 1.1.2007) OSÚ H.5.7.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíOdnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě OSÚ H.5.7.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíOhlášení dokončení stavby OSÚ H.5.7.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíOhlášení stavby OSÚ H.5.7.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíPovolení odstranění staveb a terénních úprav OSÚ H.5.7.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíPovolení předčasného užívání stavby OSÚ H.5.7.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíPovolení změny v užívání stavby OSÚ H.5.7.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíProdloužení platnosti rozhodnutí OSÚ H.5.7.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíPřidělení č.p./č.ev. OSÚ H.5.7.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíŘízení o odstranění stavby OSÚ H.5.7.13 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíSouhlas se změnou stavby před dokončením OSÚ H.5.7.14 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíSpolečné posouzení vlivu na životní prostředí OSÚ H.5.7.15 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíÚzemní rozhodnutí s posouzením vlivu na životní prostředí OSÚ H.5.7.16 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání dodatečného povolení stavby OSÚ H.5.7.17 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání kolaudačního rozhodnutí OSÚ H.5.7.18 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání kolaudačního souhlasu OSÚ H.5.7.19 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání rozhodnutí o ověření stavby OSÚ H.5.7.20 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání rozhodnutí o zkušebním provozu OSÚ H.5.7.21 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením OSÚ H.5.7.22 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání společného povolení OSÚ H.5.7.23 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání společného souhlasu OSÚ H.5.7.24 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání stavebního povolení OSÚ H.5.7.25 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání územního opatření o stavební uzávěře OSÚ H.5.7.26 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání územního rozhodnutí OSÚ H.5.7.27 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíVydání územního souhlasu OSÚ H.5.7.28 Přenesená



Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíZjednodušené územní řízení OSÚ H.5.7.29 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíProvedení kontrolní prohlídky stavby OSÚ H.5.7.30 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti stavebnictvíStátní dozor ve věcech stavebního úřadu OSÚ H.5.7.31 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežePotvrzení pedagogických a nepedagogických pracovníků o zaměstnání OŠSPD H.5.8.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežePoskytování údajů na žádost dle §51 zákona č. 359/1999 Sb. OŠSPD H.5.8.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežePéče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - činnost kurátora pro děti a mládež OŠSPD H.5.8.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežePoskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí OŠSPD H.5.8.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeSledování dodržování práv dítěte ve školských zařízeních, návštěva rodičů dětí s nařízenou ÚV a OV OŠSPD H.5.8.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeSledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjištění příčiny jejich vzniku OŠSPD H.5.8.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeTerénní sociální práce OŠSPD H.5.8.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeVedení agendy péče jiné osoby OŠSPD H.5.8.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeVedení agendy pěstounské péče a osvojení OŠSPD H.5.8.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeVykonání funkce opatrovníka a poručníka OŠSPD H.5.8.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeZpracovávání individuálního plánu ochrany dítěte na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny OŠSPD H.5.8.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežeUkládání výchovných opatření dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí - zjistit ind. Nebo spol. OŠSPD H.5.8.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti školství a mládežePořádání a organizace případových konferencí OŠSPD H.5.8.13 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníPoskytování územně plánovacích informací OÚÚP H.5.9.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníKonzultace využití území OÚÚP H.5.9.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníVydávání vyjádření z hlediska územně plánovacích dokumentací OÚÚP H.5.9.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníVydávání závazných stanovisek OÚÚP H.5.9.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníVymezování zastavěných území OÚÚP H.5.9.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníVyhlašování stavební úzávěry OÚÚP H.5.9.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníPořízení územního plánu jiných obcí ve správním území včetně jejich změn OÚÚP H.5.9.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti územního plánováníPořizování, aktualizace, projednání územně analytických podkladů OÚÚP H.5.9.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíEvidence a vydávání souhlasů a povolení včetně rybářských lístků, Zajištění spolupráce s jinými orgány při řešení likvidace plevelů na neupravených pozemcích OŽPZ H.5.10.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíNařízení platby za vynětí z kategorie Pozemky určené k plnění funkcí lesa OŽPZ H.5.10.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíNařízení platby za vynětí ze ZPF OŽPZ H.5.10.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíŘešení deliktů a přestupků, ukládání pokut a nápravných opatření v oblasti vodního hospodářství OŽPZ H.5.10.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíŘešení deliktů a přestupků, ukládání pokut a nápravných opatření  v oblasti ochrany přírody OŽPZ H.5.10.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíŘešení deliktů a přestupků, ukládání pokut a nápravných opatření v oblasti rybářství OŽPZ H.5.10.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíŘešení deliktů a přestupků, ukládání pokut a nápravných prostředků  v oblasti ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, rostlinolékařství OŽPZ H.5.10.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíŘešení nezákoně soustředěného odpadu na území ORP OŽPZ H.5.10.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíŘešení přestupků, ukládání pokut a nápravných opatření v oblasti odpadů OŽPZ H.5.10.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíSchvalování plánu lovu OŽPZ H.5.10.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíStanovení rybářské stráže OŽPZ H.5.10.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání opatření obecné povahy v oblasti vodního hospodářství OŽPZ H.5.10.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání rohodnutí  v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu OŽPZ H.5.10.13 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání rozhodnutí v oblasti vodního hospodářství OŽPZ H.5.10.14 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání rozhodnutí  v oblasti ochrany přírody OŽPZ H.5.10.15 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání rozhodnutí  v oblasti odpadů OŽPZ H.5.10.16 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání rozhodnutí v oblasti ochrany ovzduší OŽPZ H.5.10.17 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání rozhodnutí v oblasti ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, rostlinolékařství OŽPZ H.5.10.18 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání souhlasů s vyjmutím z kategorie Pozemky určené k plnění funkcí lesa OŽPZ H.5.10.19 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání stanovisek v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu OŽPZ H.5.10.20 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání stanovisek / vyjádření v oblasti vodního hospodářství OŽPZ H.5.10.21 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání stanovisek / vyjádření  v oblasti ochrany přírody OŽPZ H.5.10.22 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání stanovisek / vyjádření v oblasti odpadů OŽPZ H.5.10.23 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydávání stanovisek / vyjádření v oblasti ochrany ovzduší OŽPZ H.5.10.24 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíVydání vyjádření k plánovaným aktivitám v lese a blízkosti lesa OŽPZ H.5.10.25 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíPřidělení či výměna nádoby na bioodpad OŽPZ H.5.10.26 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíPovolování těžby OŽPZ H.5.10.27 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrol a nařizování nápravných opatření v oblasti vodního hospodářství OŽPZ H.5.10.28 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrol a nařizování nápravných opatření v oblasti ochrany přírody OŽPZ H.5.10.29 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrol a nařizování nápravných opatření v oblasti odpadů OŽPZ H.5.10.30 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrol a nařizování nápravných opatření v oblasti ochrany ovzduší OŽPZ H.5.10.31 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrol a nařizování nápravných opatření v oblasti lesního hospodářství, myslivosti OŽPZ H.5.10.32 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrol a nařizování nápravných opatření v oblasti rybářství OŽPZ H.5.10.33 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrol a nařizování nápravných opatření  v oblasti ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, rostlinolékařství OŽPZ H.5.10.34 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění šetření v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu OŽPZ H.5.10.35 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění vodoprávního dozoru a ukládání opatření k odstranění zjištěných závad OŽPZ H.5.10.36 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v oblasti životního prostředíProvádění kontrolní činnosti OŽPZ H.5.10.37 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiDistribuce receptů a žádanek na opiátové recepty OSVZ H.5.11.1 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiDoprovázení klientů na jiné úřady OSVZ H.5.11.2 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiZastupování osob při uzavírání smluv o sociálních službách OSVZ H.5.11.3 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiZprostředkování služby sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby OSVZ H.5.11.4 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiZákladní sociální a odborné sociální poradenství OSVZ H.5.11.5 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiVydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou OSVZ H.5.11.6 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiVydání zvláštního označení vozidel řízených osobou sluchově postiženou OSVZ H.5.11.7 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiDoporučení k udělení nájemní smlouvy u bytů zvl. určení OSVZ H.5.11.8 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiProvádení sociálního šetření na žádost soudu OSVZ H.5.11.9 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiProvedení vlastního sociálního šetření v domácnosti (depistáž) OSVZ H.5.11.10 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiVykonání funkce veřejného opatrovníka OSVZ H.5.11.11 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiZajištění funkce protidrogového koordinátora OSVZ H.5.11.12 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiZajištění funkce sociálního kurátora OSVZ H.5.11.13 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiFunkce sociální práce OSVZ H.5.11.14 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon státní správy v přenesené působnostiStátní správa v sociální oblastiZadání práce s klientem do JIS (leg. požadavek na vedení spisu v el. podobě) OSVZ H.5.11.15 Přenesená
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyEvidence výkonu samosprávyZadání údajů do centrální evidence uzavírek komunikací ODSH H.6.1.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyEvidence výkonu samosprávyZpracování dat ze statistických výkazů škol a školských zařízení OŠSPD H.6.1.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyEvidence výkonu samosprávyVedení evidence o vydaných stanoviscích města v rámci správního řízení OSMI H.6.1.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyEvidence výkonu samosprávyVedení evidence poskytnutých informací dle 106/1999 Sb. a jejich zveřejňování na webu OKT H.6.1.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyEvidence výkonu samosprávyEvidence poplatníků za komunální odpad OF H.6.1.5 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyEvidence výkonu samosprávyEvidence ubytovatelů OF H.6.1.6 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyPořádání společenských a kulturních akcíZajištění výzdoby města OŽPZ H.6.2.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyPořádání společenských a kulturních akcíOrganizace Psích Vánoc OŽPZ H.6.2.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyPořádání společenských a kulturních akcíPořádání kulturních akcí - Českokrumlovské slavnosti, Ples města aj. OKS H.6.2.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávyPořádání společenských a kulturních akcíOrganizace místní akce Ukliďme Česko, ukliďme Krumlov OŽPZ H.6.2.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravyVydání parkovací karty do zóny placeného stání v Českém Krumlově ODSH H.6.3.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravySchválení záboru veřejného prostranství ODSH H.6.3.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravyPřidělení vyhrazeného parkovacího místa ODSH H.6.3.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravyVydání povolení ke vjezdu vozidel do pěší zóny města ODSH H.6.3.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravyUdělení povolení parkování v pěší zóně ODSH H.6.3.5 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravyDohled nad stavební činností ve veřejném prostoru na území města ODSH H.6.3.6 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravyDohled nad vystavováním a nabídkou zboží a služeb směrem do veřejného prostranství v souladu s tržním řádem ODSH H.6.3.7 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti dopravyŘízení o zařazení/vyřazení pozemní komunikace do kategorie místní či účelové komunikace ODSH H.6.3.8 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti kulturySchválení užití symbolů města OKS H.6.4.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti kulturyZajištění vydávání měsíčníku města Český Krumlov OKS H.6.4.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíPoskytnutí finančního daru, Pořádání občanských událostí a ceremonií, OF H.6.5.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíOdhlášení psa k místnímu poplatku OF H.6.5.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíOhlášení poplatku ze vstupného OF H.6.5.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíPřihlášení psa k místnímu poplatku OF H.6.5.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíPřiznání k placení místního popl. z pobytu (čtvrtletní) OF H.6.5.5 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíVrácení, převedení přeplatku za komunální odpad OF H.6.5.6 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíSystém vratných kelímků - zajištění provozu OKS H.6.5.7 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíZpracování oznámení o veřejném shromáždění OVV H.6.5.8 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti občanských záležitostíOdeslání blahopřání seniorům na území města OVV H.6.5.9 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti podpory podnikáníZřízení nového tržního místa ODSH H.6.6.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti podpory podnikáníUdělení souhlasu s podnikáním v objektu města OSMI H.6.6.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti pořádku a bezpečnosti ve městěOrganizace evakuace a nouzového přežití obyvatelstva OVV H.6.7.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti školství a mládežeZajištění dárků dětem umístěným v zařízeních OŠSPD H.6.8.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti školství a mládežeZápisy dětí do škol a školek OŠSPD H.6.8.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti životního prostředíVyjádření k zamýšleným pronájmům a prodejům zelených ploch v majetku města OŽPZ H.6.9.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti životního prostředíPříprava a naplňování Plánu odpadového hospodářství OŽPZ H.6.9.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti životního prostředíŘízení a koordinace osob odsouzených při výkonu trestu k obecně prospěšným pracím OŽPZ H.6.9.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v oblasti životního prostředíŘízení a koordinace interních pracovníků pečující o městskou zeleň OŽPZ H.6.9.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiVydání euroklíče pro osoby s průkazem ZTP/P OSVZ H.6.10.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiProvedení kontroly úrovně péče opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti OSVZ H.6.10.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiProvedení sociálního šetření u osoby, která by měla být ustanovena opatrovníkem OSVZ H.6.10.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiRozhodování o poskytnutí věcného daru OSVZ H.6.10.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiVýdej věcí (darů) - Re use centrum OSVZ H.6.10.5 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiPřidělení sociálního bytu OSVZ H.6.10.6 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiVyřízování žádosti o městský byt OSVZ H.6.10.7 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiZajištění krátkodobého ubytování občanů v krizovém bytě a jeho provoz OSVZ H.6.10.8 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiVyřízování požadavku na ubytování OSVZ H.6.10.9 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiPřidělení bytu zvláštního určení v Sociálních službách SOVY o.p.s. (dům s pečovatelskou službou) OSVZ H.6.10.10 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiPoskytování pomoci klientům městské ubytovny OSVZ H.6.10.11 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiVydání doporučení pro ČČK na bezplatný výdej ošacení a dalšího vybavení OSVZ H.6.10.12 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiZajištění vánočních balíčků pro seniory OSVZ H.6.10.13 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiSpolupráce s Potravinovou bankou OSVZ H.6.10.14 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiSpolupráce s ubytovateli OSVZ H.6.10.15 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmSlužby a výkon územní samosprávySamosprávní činnosti v sociální oblastiSpolupráce se zdravotnickými zařízeními OSVZ H.6.10.16 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Poskytnutí dotace z Programu podpory města Český Krumlov OKS H.7.1.1 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Český Krumlov OKS H.7.1.2 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Administrace programu podpory pro studenty z nízkopříjmových rodin OKS H.7.1.3 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Administrace  programu podpory v oblasti volnočasových aktivit OKS H.7.1.4 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Administrace  programu podpory v oblasti sportu OKS H.7.1.5 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Administrace  programu podpory v oblasti kultury a zahr. spolupráce OKS H.7.1.6 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Administrace  programu podpory v oblasti enviromentální výchovy OKS H.7.1.7 Samostatná
Hlavní procesy výkonu služeb klientůmZázemí odborných agend Poskytnutí podpory Administrace  programu podpory v oblasti sociálních služeb OKS H.7.1.8 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchJihočeská centrála cestovního ruchu OKS K.1.1.1 Samostatná



Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchNadace pro Jihočeské cyklostezky OKS K.1.1.2 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchRegionální svazek obcí Vltava OKS K.1.1.3 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchSdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka OKS K.1.1.4 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchSvaz měst a obcí České republiky OKS K.1.1.5 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchSvaz měst a obcí Jihočeského kraje OKS K.1.1.6 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchPartnerská a spřátelená města Českého Krumlova OKS K.1.1.7 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchČeské dědictví UNESCO OKS K.1.1.8 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchMístní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. OKS K.1.1.9 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPartnerství, členství v zájmových sdruženíchPartnerství a členství v zájmových sdruženíchPakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. OKS K.1.1.10 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce komisí RM Příprava a zpracování podkladů pro jednání komisí RM OKS K.2.1.1 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce výborů ZM Příprava a zpracování podkladů pro jednání výborů ZM OKS K.2.2.1 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce ZM a RM Vyhotovení a distribuce zápisu z RM a ZM OKS K.2.3.1 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce ZM a RM Plnění úkolů z RM a ZM OKS K.2.3.2 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce ZM a RM Předkládání zprávy o plnění usnesení z předchozích jednání RM a ZM OKS K.2.3.3 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce ZM a RM Vedení evidence členů ZM, RM, výborů a komisí OKS K.2.3.4 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce ZM a RM Prezentace volených představitelů města OKS K.2.3.5 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůPodpora volených orgánů Podpora práce ZM a RM Evidence zadaných úkolů a jejich plnění z RM a ZM OKS K.2.3.6 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městemPříprava a předkládání materiálů pro zřizovateleZpracování výročních zpráv PO OF K.3.1.1 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městemŘízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti přípěvkových organizací městaŘízení výkonnosti PO OŠSPD K.3.2.1 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městemSpolupráce se založenými organizacemiSpolupráce se společnostmi založenými městem: PRO-SPORT o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. OŠSPD, OKS, OKT K.3.3.1 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městemSpolupráce se založenými organizacemiEvidence zakladatelské listiny CPDM a PRO SPORT OŠSPD, OKS, OKT K.3.3.2 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městemSpolupráce se založenými organizacemiVedení dokumentace o konání valných hromad organizacích založených městem OKS K.3.3.3 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městemSpolupráce se zřizovanými organizacemiSpolupráce s řediteli základních a mateřských škol OŠSPD K.3.4.1 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Zpracování návrhů ve spolupráci s krajským úřadem v rámci organizace sítě škol OŠSPD K.3.4.2 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Účast na školských radách základních škol OŠSPD K.3.4.3 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Zpracování návrhů periodického hodnocení ředitelek MŠ a ředitelů ZŠ OŠSPD K.3.4.4 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Příprava a organizace výběrových řízení na pozici vedoucí pracovník ZŠ  a MŠ OŠSPD K.3.4.5 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Zpracování podkladů pro stanovení platů ředitelům škol OŠSPD K.3.4.6 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v roli zřizovatele OŠSPD K.3.4.7 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Příprava návrhů zřizovacích listin ZŠ, MŠ, o.p.s. ke schválení  RM a ZM OŠSPD K.3.4.8 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení organizací založených a zřízených městem Evidence zřizovací listiny ZŠ, MŠ OŠSPD K.3.4.9 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení podniků a podřízených organizací / reporting organizací městuVeřejnosprávní kontrola hospodaření POProvedení finanční kontroly PO OF K.4.1.1 Interní
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa poskytovaných dotací Organizace hodnoticích komisí Programu podpory OKS, OŠSPD, OSVZ, OŽPZ, OFK.5.1.1 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa poskytovaných dotací Provedení kontroly hospodaření s poskytnutými dotacemi z rozpočtu města OKS, OŠSPD, OSVZ, OŽPZ, OFK.5.1.2 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa poskytovaných dotací Vyúčtování poskytovaných dotací OKS, OŠSPD, OSVZ, OŽPZ, OFK.5.1.3 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Příprava a vyúčtování dotace na OSPOD a pěstounskou péči, Centrum Kamínek OKT K.5.2.1 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Poskytování podpory projektům externích subjektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.2 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Zajišťování součinnosti externím organizacím při zjišťování absorpční kapacity v území OKT K.5.2.3 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Doložení relevantních dokumentů k právnímu aktu k projektové žádosti OKT K.5.2.4 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Schválení právního aktu k projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.5 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Řízení dodržování dotačních podmínek v rámci realizační fáze projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.6 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Vedení dokumentace projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.7 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Řízení změn projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.8 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Řízení úkolů/lidských zdrojů(HR) v rámci projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.9 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Řízení zainteresovaných stran v rámci projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.10 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Řízení vnějších rizik a problémů projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.11 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Ukončení projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.12 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Řízení dodržování dotačních podmínek v rámci fáze udržitelnosti projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.13 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Komunikace dotačních projektů - povinná publicita (dělá OKS i oRKVZ) OKT K.5.2.14 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Vedení evidence projektů podpořených z mimorozpočtových zdrojů - fáze příprava/realizace/udržitelnost OKT K.5.2.15 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Funkce zajišťování součinnosti s kontrolními orgány a nezávislými auditory v oblasti dotačních projektů OKT K.5.2.16 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Zajišťování funkce kontaktní osoby vůči poskytovatelům dotací OKT K.5.2.17 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Funkce správa archivu s dokumentací k projektovým záměrům a projektům podpořených z dotačních titulů OKT K.5.2.18 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Finanční řízení projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT K.5.2.19 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Dotační monitoring pro městskou korporaci OKT K.5.2.20 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Zpracování projektového záměru za účelem podání žádosti o dotaci OKT K.5.2.21 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Zpracování projektové žádosti OKT K.5.2.22 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Předložení projektové žádosti OKT K.5.2.23 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Správa přijatých dotací Doplnění projektové žádosti v rámci fáze jejího přezkumu/hodnocení OKT K.5.2.24 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtuZpracování návrhu rozpočtu na aktuální rok Všechny odbory K.5.3.1 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtuZpracování návrhů na úpravu rozpočtu OF K.5.3.2 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtuZpracování rozpočtového výhledu OF K.5.3.3 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtuZpracování rozpočtových opatření OF K.5.3.4 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtuStanovení návrhu rozpočtu (vč. PO) OF K.5.3.5 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtuPřiprava podkladů pro tvorbu rozpočtu odboru OF K.5.3.6 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůŘízení rozpočtu Zpracování a správa rozpočtuProvedení kontroly dodržování rozpočtové kázně - analýza hospodaření OF K.5.3.7 Samostatná
Korporátní procesy a správa sdílených zdrojůStruktura a nástroje veřejné správyTvorba právních předpisů městaVydávání spádových vyhlášek pro školy a školky OŠSPD, OKT, ODSH, OŽPZ, OSVZ, OSMI, OF, OÚÚPK.6.1.1 Samostatná
Podpůrné procesy Komunikace a plošné informace o službách VSInformování prostřednictvím médií  Poskytování informací pro skové zprávy města a vyjádření pro média Všechny odbory Po.1.1.1 Samostatná
Podpůrné procesy Komunikace a plošné informace o službách VSInformování prostřednictvím médiíSpráva Munipolis Všechny odbory Po.1.1.2 Samostatná
Podpůrné procesy Komunikace a plošné informace o službách VSInformování vlastními prostředky městaVedení úřední desky města Český Krumlov Všechny odbory Po.1.2.1 Samostatná
Podpůrné procesy Komunikace a plošné informace o službách VSInformování vlastními prostředky městaSpráva informací odboru na oficiálních internetových stránkách města Všechny odbory Po.1.2.2 Samostatná
Podpůrné procesy Komunikace a plošné informace o službách VSInformování vlastními prostředky městaSpráva Facebooku Všechny odbory Po.1.2.3 Samostatná
Podpůrné procesy Propagace, marketing produktů a služebSponzorství, partnerství a patronátyAgenda sponzorství OKS, OSVZ Po.2.1.1 Samostatná
Podpůrné procesy Propagace, marketing produktů a služebSponzorství, partnerství a patronátyPříjem věcí (darů) - Re use centrum OKS, OSVZ Po.2.1.2 Samostatná
Podpůrné procesy Propagace, marketing produktů a služebSponzorství, partnerství a patronátyPřijetí daru pro sociální účely OKS, OSVZ Po.2.1.3 Samostatná
Podpůrné procesy Příprava pro krizové situace Připravenost obce na krize Příprava krizového štábu města OVV Po.3.1.1 Samostatná
Podpůrné procesy Příprava pro krizové situace Připravenost obce na krize Výkon funkce bezpečnostního ředitele OVV Po.3.1.2 Samostatná
Podpůrné procesy Příprava pro krizové situace Připravenost obce na krize Zajištění činnosti tajemníka bezpečnostní rady města OVV Po.3.1.3 Samostatná
Podpůrné procesy Příprava pro krizové situace Připravenost obce na krize Zajištění činnosti tajemníka krizového štábu města OVV Po.3.1.4 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Zhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu ODSH Po.4.1.1 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Organizace a vyhodnocování parkování v zónách placeného stání ODSH Po.4.1.2 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Organizace jízdních řádů a zajištění provozu MHD ODSH Po.4.1.3 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Správa pasportu místních komunikací a pasportu dopravního značení ODSH Po.4.1.4 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Změna dopravního režimu ODSH Po.4.1.5 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Organizace dopravy na území města ODSH Po.4.1.6 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj dopravy ve městě Zajištění měření rychlosti vozidel ODSH Po.4.1.7 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj životního prostředí obceZajištění managementu památných stromů OŽPZ Po.4.2.1 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj životního prostředí obceOptimalizace svozových tras a frekvence vývozů odpadu OŽPZ Po.4.2.2 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj životního prostředí obceUrčování míst vhodných pro odklad odpadu na území města OŽPZ Po.4.2.3 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Rozvoj životního prostředí obceSpráva a údržba městského mobiliáře OŽPZ Po.4.2.4 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Sociální rozvoj obce Řešení problematiky etnických a národnostních menšin OSVZ, OKS Po.4.3.1 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Tvorba plánů Zpracování a aktualizace Lesního hospodářského plánu OŽPZ, OKS, OSMI Po.4.4.1 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Tvorba plánů Zpracování a aktualizace Plánu péče o stromy ve městě OŽPZ, OKS, OSMI Po.4.4.2 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Tvorba plánů Zpracování plánu správy, údržby, revitalizace městské zeleně OŽPZ, OKS, OSMI Po.4.4.3 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Tvorba plánů Zpracování PR plánu města OŽPZ, OKS, OSMI Po.4.4.4 Samostatná
Podpůrné procesy Rozvoj politik a služeb obce Tvorba plánů Zpracování plánu (koncepce) pro účelné nakládání s majetkem OŽPZ, OKS, OSMI Po.4.4.5 Samostatná
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíEvidence a inventarizace materiálových zásob, zboží a majetkuInventarizace nemovitého majetku OŽPZ, OKS, OSMI Pr.1.1.1 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíEvidence a inventarizace materiálových zásob, zboží a majetkuInventarizace majetku OŽPZ, OKS, OSMI Pr.1.1.2 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíEvidence a inventarizace materiálových zásob, zboží a majetkuZajištění inventarizace majetku odboru OŽPZ, OKS, OSMI Pr.1.1.3 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíEvidence a inventarizace materiálových zásob, zboží a majetkuProvedení inventarizace majetku města v budovách úřadu OŽPZ, OKS, OSMI Pr.1.1.4 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingEvidence a účtování o DPH OF Pr.1.2.1 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování o bankovních operacích na bankovních účtech OF Pr.1.2.2 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování o cizích prostředcích - depozita OF Pr.1.2.3 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování o hmotném, nehmotném a finančním majetku a závazcích města OF Pr.1.2.4 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování o hospodářské činnosti (Triumfa) OF Pr.1.2.5 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování o plnění a čerpání účelových fondů města - převody OF Pr.1.2.6 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování o transferech - přijatých dotací OF Pr.1.2.7 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování o úvěrech, včetně splátek OF Pr.1.2.8 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování příjmů města OF Pr.1.2.9 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingÚčtování výdajů města OF Pr.1.2.10 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingZpracování návrhu závěrečného účtu hospodaření města OF Pr.1.2.11 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingZpracování, evidenci úvěrových smluv OF Pr.1.2.12 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingEvidence a kontrola vydaných faktur OF Pr.1.2.13 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingProvádění účetních operací spojených s majetkem města OF Pr.1.2.14 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíFinanční účetnictví a controllingPřefakturace, úhrada a zaúčtování došlých faktur OF Pr.1.2.15 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíProvoz hlavní pokladny Vedení evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů (příjmové pokladní bloky) OF Pr.1.3.1 Samostatná
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíProvoz hlavní pokladny Vydání pokutových bloků (MP, OVV, OŽÚ, OŽP) OF Pr.1.3.2 Samostatná
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíProvoz hlavní pokladny Zajištění hotovostních příjmů a výdajů města OF Pr.1.3.3 Samostatná
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíSpráva pojištění  Zajištění pojištění a likvidace pojistných událos OSMI Pr.1.4.1 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíSpráva pojištění Zajištění zákonného a havarijního pojištění OSMI Pr.1.4.2 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíSpráva výnosů a pohledávek Vymáhání pohledávek OF, OSMI Pr.1.5.1 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíSpráva výnosů a pohledávek Vyúčtování poplatku ze vstupného OF, OSMI Pr.1.5.2 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíSpráva výnosů a pohledávek Vyúčtování tomboly OF, OSMI Pr.1.5.3 Interní
Provozní procesy Finanční a ekonomické řízení, vč. ÚčetnictvíSpráva výnosů a pohledávek Zajištění vymáhání pohledávek za městské byty OF, OSMI Pr.1.5.4 Interní
Provozní procesy Komunikace s externími subjektySpráva vztahů s externími subjektyInformování o činnosti města, MěÚ, RM a ZM OKS Pr.2.1.1 Interní
Provozní procesy Komunikace s externími subjektySpráva vztahů s externími subjektyOrganizace setkání veřejnosti s vedením města OKS Pr.2.1.2 Interní
Provozní procesy Komunikace s externími subjektySpráva vztahů s externími subjektyOrganizace tiskových konferencí OKS Pr.2.1.3 Interní
Provozní procesy Komunikace s externími subjektySpráva vztahů s externími subjektyZasílání tiskových zpráv OKS Pr.2.1.4 Interní
Provozní procesy Komunikace s externími subjektySpráva vztahů s externími subjektyVytváření tiskových zpráv OKS Pr.2.1.5 Interní
Provozní procesy Komunikace s externími subjektySpráva vztahů s externími subjektyKomunikace se státními a mezinárodními organizacemi OKS Pr.2.1.6 Interní
Provozní procesy Komunikace s externími subjektySpráva vztahů s externími subjektyPříprava podkladů pro propagaci místní kultury OKS Pr.2.1.7 Interní
Provozní procesy Logistika a evidence zásob Plánování, sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybaveníMateriálové zabezpečení služebních vozidel OKT, OVV Pr.3.1.1 Interní
Provozní procesy Logistika a evidence zásob Plánování, sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybaveníZajišťování materiálního a technického vybavení úřadu OKT, OVV Pr.3.1.2 Interní
Provozní procesy Logistika a evidence zásob Plánování, sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybaveníNákup kancelářských potřeb OKT, OVV Pr.3.1.3 Interní
Provozní procesy Logistika a evidence zásob Plánování, sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybaveníNákup odborné literatury a periodických publikací OKT, OVV Pr.3.1.4 Interní
Provozní procesy Logistika a evidence zásob Plánování, sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybaveníNákup osobních ochranných pracovních prostředků OKT, OVV Pr.3.1.5 Interní
Provozní procesy Logistika a evidence zásob Plánování, sledování stavu, zajišťování materiálového a technického vybaveníNákup vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov (JPO 5) OKT, OVV Pr.3.1.6 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Zpracovávání jazykových překladů pro vedení města OKT, OVV Pr.4.1.1 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Příprava podkladů pro památkovou péči a potřeby UNESCO OKT, OVV Pr.4.1.2 Interní



Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Spolupráce s daňovým poradcem a auditorem OKT, OVV Pr.4.1.3 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Příprava podkladů pro přefakturaci služeb spojených s využíváním platformy OIS (vč. kontroly prac.výkazů ext. manažera pro OIS) OKT, OVV Pr.4.1.4 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Administrativa při konání RM a ZM - program, kontrola podkladů, videozáznam OKT, OVV Pr.4.1.5 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Organizování porad vedoucích zaměstnanců OKT, OVV Pr.4.1.6 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Správa zasedacích místností OKT, OVV Pr.4.1.7 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Administrativní zajištění chodu odboru OKT, OVV Pr.4.1.8 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkceAdministrativní podpora Evidence korespondence tajemníka OKT, OVV Pr.4.1.9 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkcePrávní podpora Poskytnutí právní pomoci MěÚ a orgánům města OKT Pr.4.2.1 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkcePrávní podpora Právní kontrola smluv před jejich podpisem (v systému Vera-schvalovací proces) OKT Pr.4.2.2 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkcePrávní podpora Provedení kontroly usnesení předkládaných k projednání RM a ZM OKT Pr.4.2.3 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkcePrávní podpora Zastupování města při soudních jednáních OKT Pr.4.2.4 Interní
Provozní procesy Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkcePrávní podpora Právní podpora OKT Pr.4.2.5 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Oběh dokladů k nákupu Kontrola došlých faktur od dodavatelů OKT Pr.5.1.1 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Řízení partnerů při dodávce služebNákup služeb od právnických a fyzick. osob oprávněných k podnikání při nakládání s odpady a úpravou městské zeleně OKT Pr.5.2.1 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Správa smluv a objednávek Správa smluv a objednávek OKT + všechny odboryPr.5.3.1 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Fáze podávání nabídek a úkony s tím související OKT + všechny odboryPr.5.4.1 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Fáze posouzení a hodnocení nabídek a úkony s tím související OKT + všechny odboryPr.5.4.2 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Identifikace potřeby realizace veřejné zakázky OKT + všechny odboryPr.5.4.3 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Řízení dodržování podmínek ZZVZ/interních pravidel VZMR v rámci plnění smlouvy OKT + všechny odboryPr.5.4.4 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Ukončení veřejné zakázky OKT + všechny odboryPr.5.4.5 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Vedení evidence veřejných zakázek města Český Krumlov OKT + všechny odboryPr.5.4.6 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Vyhlášení veřejné zakázky OKT + všechny odboryPr.5.4.7 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Kompletace podkladů pro zadávací dokumentaci OKT + všechny odboryPr.5.4.8 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Příprava a realizace zadávacího řízení OKT + všechny odboryPr.5.4.9 Interní
Provozní procesy Nákup, VZ a správa dodavatelů Veřejné zakázky Spolupráce s externím administrátorem v případě zákonných VZ OKT + všechny odboryPr.5.4.10 Interní
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPlánování rozvoje nemovitého majetku a zařízeníPříprava schválených investic města OSMI Pr.6.1.1 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPlánování rozvoje nemovitého majetku a zařízeníSběr podnětů pro investice a úpravy (+ vazba na rozpočet) OSMI Pr.6.1.2 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPořízení a rozvoj nemovitého majetku a zařízení Nákup nemovitostí OSMI, OVV, OSVZ Pr.6.2.1 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPořízení a rozvoj nemovitého majetku a zařízení Výkup nemovitostí pro rozvojové aktivity města OSMI, OVV, OSVZ Pr.6.2.2 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPořízení a rozvoj nemovitého majetku a zařízení Realizace investičních akcí (předání staveniště až evidence do majetku města) OSMI, OVV, OSVZ Pr.6.2.3 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPořízení a rozvoj nemovitého majetku a zařízení Výstavba městské infrastruktury (optické sítě, vodovody, ČOV, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení) OSMI, OVV, OSVZ Pr.6.2.4 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPožární ochrana a zabezpeční objektůVydání směrnic a nařízení k PO OSMI, OVV, OSVZ Pr.6.3.1 Interní
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuPožární ochrana a zabezpeční objektůZabezpečení PO v objektech MÚ OSMI, OVV, OSVZ Pr.6.3.2 Interní
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Vypořádání škod způsobených na věcech ve vlastnictví města OSMI Pr.6.4.1 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Technická správa ubytovny OSMI Pr.6.4.2 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Zabezpečení nápravy závad u dodavatele stavby OSMI Pr.6.4.3 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Zajištění provozu městského hřbitova (zajišťováno vybraným správcem) OSMI Pr.6.4.4 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Zajištění údržby a provozu vybraných bytových domů (zajišťováno vybraným správcem) OSMI Pr.6.4.5 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Správa nájmů a výpůjček nemovitostí, bytů a nebytových prostor OSMI Pr.6.4.6 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Zajišťování energií pro Město Krumlov OSMI Pr.6.4.7 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Zajištění oprav a údržby v budovách úřadu OSMI Pr.6.4.8 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Zajištění provozu telefonní ústředny OSMI Pr.6.4.9 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Zajištění správy nemovitostí OSMI Pr.6.4.10 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuProvoz, údržba a správa nemovitého majetku a zařízení Prodej nemovitostí OSMI Pr.6.4.11 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuSpráva a údržba infrastruktury ve vlastnictví městaÚdržba městské infrastruktury (optické sítě, vodovody, ČOV, komunikace a chodníky, veřejné osvětlení) OSMI, ODSH Pr.6.5.1 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuSpráva a údržba infrastruktury ve vlastnictví městaZajištění úklidu místních komunikací a veřejných prostranství OSMI, ODSH Pr.6.5.2 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuSpráva a údržba infrastruktury ve vlastnictví městaZajištění zimní údržby komunikací OSMI, ODSH Pr.6.5.3 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuVýkaznictví z evidence nemovitého majetku a zařízeníZpracování souhrnného přehledu o majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizací (dílčí součást majetku; nutno řešit v komplexu Majetek a jeho správa)OSMI Pr.6.6.1 Samostatná
Provozní procesy Pořízení, údržba a správa investičního majetkuVyřazování a likvidace majetku (věcné, fyzické)Pořízení, evidence, likvidace majetku města v budovách úřadu OVV Pr.6.7.1 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Komplexní řízení IT bezpečnostiOchrana kritické infrastruktury OKT Pr.7.1.1 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Pořízení a zavádění řešení a služebOvěřování a testování OKT Pr.7.2.1 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Pořízení a zavádění řešení a služebPořízení a zavádění řešení a služeb OKT Pr.7.2.2 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Pořízení a zavádění řešení a služebŘízení a dokumentace konfigurace (vytvoření/aktualizace) OKT Pr.7.2.3 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Pořízení a zavádění řešení a služebUvolňování a nasazování změn (verzí) OKT Pr.7.2.4 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služebZajištění tvorby, údržby a publikace geografických dat OKT Pr.7.3.1 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služebAdministrace poskytování geografických dat OKT Pr.7.3.2 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služebŘízení požadavků, incidentů a problémů - Service Desk OKT Pr.7.3.3 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služebSpráva HW a SW OKT Pr.7.3.4 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služebSpráva informačních a komunikačních technologií úřadu a organizací města OKT Pr.7.3.5 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služebZabezpečení a rozvoj kamerového systému MÚ optické komunikační sítě a webových technologií města OKT Pr.7.3.6 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Provoz řešení a dodávka IT služebZajištění provozu IT prostředků a služeb OKT Pr.7.3.7 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Řízení IT schopností a zdrojů Řízení IT znalostí OKT Pr.7.4.1 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Správa vztahů s klienty IT Řízení spokojenosti klientů s IT službami OKT Pr.7.5.1 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Správa vztahů s klienty IT Správa IT požadavků OKT Pr.7.5.2 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Správa vztahů s klienty IT Propagace nabízených IT řešení OKT Pr.7.5.3 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Strategické plánování a řízení ITNavrhování rozvojových IT záměrů OKT Pr.7.6.1 Interní
Provozní procesy Správa informačních technologií Strategické plánování a řízení ITŘízení IT systémů a technologií (SW) OKT Pr.7.6.2 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Nábor a výběr pracovníků Řízení lidských zdrojů projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů OKT Pr.8.1.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Nábor a výběr pracovníků Uzavírání ostatních dohod mimo pracovní poměr OKT Pr.8.1.2 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Nábor a výběr pracovníků Získávání a výběr pracovníků OKT Pr.8.1.3 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Nábor a výběr pracovníků Nástup do pracovního poměru OKT Pr.8.1.4 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Nábor a výběr pracovníků Zajištění odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol OKT Pr.8.1.5 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Ochrana zdraví a bezpečnost práceZabezpečení školení řidičů v souladu s platnou legislativou OKT Pr.8.2.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Ochrana zdraví a bezpečnost práceZpracování vnitřních řádů k zajištění BOZP OKT Pr.8.2.2 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Ochrana zdraví a bezpečnost práceProvedení školení zaměstnanců k BOZP OKT Pr.8.2.3 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Ochrana zdraví a bezpečnost práceProvedení školení zaměstnanců k PO OKT Pr.8.2.4 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Personální výkaznictví a analýzyPlnění povinností k příslušným státním orgánům OKT Pr.8.3.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Personální výkaznictví a analýzyVýkaznictví o zaměstnancích OKT Pr.8.3.2 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Přeložení a odchod zaměstnancůUkončení pracovního poměru OKT Pr.8.4.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení odměňování a benefitů zaměstnancůZabezpečení Sociálního fondu zaměstnanců města OKT Pr.8.5.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení odměňování a benefitů zaměstnancůOdměňování zaměstnanců OKT Pr.8.5.2 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení odměňování a benefitů zaměstnancůPoskytování zaměstnaneckých výhod OKT Pr.8.5.3 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení odměňování a benefitů zaměstnancůZajišťování výhod týkající se vybraných skupin (NT, telefon, využití sl. vozidla) OKT Pr.8.5.4 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení personálních transakcí Žádosti, schválení a  vyúčtování služebních cest - docházka OKT Pr.8.6.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení personálních transakcí Evidence docházky zaměstnanců OKT Pr.8.6.2 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení personálních transakcí Vedení osobních složek zaměstnanců OKT Pr.8.6.3 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení personálních transakcí Žádosti a schvalování týkající se absence či nepřítomnosti OKT Pr.8.6.4 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení rozvoje zaměstnanců Adaptace a zapracování zaměstanců OKT Pr.8.7.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení rozvoje zaměstnanců Evidence vzdělávacích aktivit OKT Pr.8.7.2 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení rozvoje zaměstnanců Hodnocení pracovníků OKT Pr.8.7.3 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení rozvoje zaměstnanců Zajištění vzdělávání zaměstnanců OKT Pr.8.7.4 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Řízení vztahů s odborovou organizacíŘízení vztahů s odborovou organizací OKT Pr.8.8.1 Interní
Provozní procesy Správa lidských zdrojů Správa personálních plánů, politik a strategiíPlánování lidských zdrojů OKT Pr.8.9.1 Interní
Provozní procesy Správa vozového parku úřadu Správa vozového parku úřaduVedení evidence a dokladů ke služebním vozidlům OKT Pr.9.1.1 Interní
Provozní procesy Správa vozového parku úřadu Správa vozového parku úřaduOrganizace vozového parku (rezervace, předávání klíčů a karet) OKT Pr.9.1.2 Interní
Provozní procesy Správa vozového parku úřadu Správa vozového parku úřaduZabezpečení řádného technického stavu a platných osvědčení OKT Pr.9.1.3 Interní
Provozní procesy Správa vozového parku úřadu Správa vozového parku úřaduZajištění údržby a opravy služebních vozidel OKT Pr.9.1.4 Interní
Provozní procesy Správa znalostí a informací a dokumentůSběr a ukládání informací a znalostíKronika města Český Krumlov - zajištění přípravy a tisku OKT, OKS, OÚÚP Pr.10.1.1 Interní
Provozní procesy Správa znalostí a informací a dokumentůSběr a ukládání informací a znalostíZajištění fotodokumentace aktivit města a jeho představitelů OKT, OKS, OÚÚP Pr.10.1.2 Interní
Provozní procesy Správa znalostí a informací a dokumentůSběr a ukládání informací a znalostíPublikace dat - GEOPORTÁL OKT, OKS, OÚÚP Pr.10.1.3 Interní
Provozní procesy Správa znalostí a informací a dokumentůSpráva dokumentů, archivace, skartaceSpráva dokumentů - přijetí, vyřízení OVV, všechny odbory Pr.10.2.1 Interní
Provozní procesy Zajištění provozu organizačních složekZajištění údržby a provozu organizačních složekSpráva a údržba Stanice pro psy, koordinace pracovníků OŠSPD, OŽPZ Pr.11.1.1 Samostatná
Provozní procesy Zajištění provozu organizačních složekZajištění údržby a provozu organizačních složekSpráva a údržba centra Kamínek, koordinace pracovníků OŠSPD, OŽPZ Pr.11.1.2 Samostatná
Řídící procesy Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností městaŘízení portfolií, programů a projektůŘízení projektů OKT Ř.1.1.1 Interní
Řídící procesy Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností městaŘízení portfolií, programů a projektůŘízení změn projektu OKT Ř.1.1.2 Interní
Řídící procesy Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností městaŘízení portfolií, programů a projektůZpracování projektového záměru OKT Ř.1.1.3 Interní
Řídící procesy Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností městaŘízení portfolií, programů a projektůIniciace projektu OKT Ř.1.1.4 Interní
Řídící procesy Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností městaŘízení poskytovaných služeb městaTvorba, správa a publikace katalogu služeb OKT Ř.1.2.1 Interní
Řídící procesy Příprava strategií a politik Akční plány města Kontrola, monitoring a vyhodnocování implementační fáze akčního plánu OKT + všechny odboryŘ.2.1.1 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Akční plány města Sestavení akčního plánu strategie OKT + všechny odboryŘ.2.1.2 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaŘízení implementace Digitální strategie města Český Krumlov Všechny odbory Ř.2.2.1 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaPlán strategických nákupů (investic) Všechny odbory Ř.2.2.2 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaTvorba a aktualizace komunitního  plánu soc. služeb Všechny odbory Ř.2.2.3 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaImplementace strategie Všechny odbory Ř.2.2.4 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaKontrola, monitoring a vyhodnocování implementační fáze strategie Všechny odbory Ř.2.2.5 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaKoordinace činností v rámci klimaticko-energetického managementu města Všechny odbory Ř.2.2.6 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaKoordinace implementace SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) Všechny odbory Ř.2.2.7 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaNastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie Všechny odbory Ř.2.2.8 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaZajištění naplnění závazků plynoucích z přistoupení města k iniciativě Pakt starostů Všechny odbory Ř.2.2.9 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaTvorba a aktualizace koncepce odpadového hospodářství Všechny odbory Ř.2.2.10 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Implementace strategií městaTvorba a aktualizace bytové politiky města Všechny odbory Ř.2.2.11 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Komplexní posouzení stavu, potřeb a příležitostí městaIdentifikace potřeby tvorby strategie OKT + všechny odboryŘ.2.3.1 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Komplexní posouzení stavu, potřeb a příležitostí městaAnalytická a prognostická fáze přípravy strategie OKT + všechny odboryŘ.2.3.2 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Komplexní posouzení stavu, potřeb a příležitostí městaStanovení strategického směřování OKT + všechny odboryŘ.2.3.3 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací dokumentacePořizování regulačních plánů OÚÚP Ř.2.4.1 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací dokumentacePořizování územních plánů OÚÚP Ř.2.4.2 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací dokumentacePořizování změn regulačních plánů OÚÚP Ř.2.4.3 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací dokumentacePořizování změn územních plánů OÚÚP Ř.2.4.4 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací podklady Pořizování územních studií OÚÚP Ř.2.5.1 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Územně plánovací podklady Pořizování, aktualizace, projednání územně analytických podkladů OÚÚP Ř.2.5.2 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Vytvoření strategií města Zpracování a vyhodnocení komunikační strategie města OKT, OKS, OSMI, OŽPZ, OŠSPD, OSVZŘ.2.6.1 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Vytvoření strategií města Nastavení přípravy strategie OKT, OKS, OSMI, OŽPZ, OŠSPD, OSVZŘ.2.6.2 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Vytvoření strategií města Rozpracování strategie OKT, OKS, OSMI, OŽPZ, OŠSPD, OSVZŘ.2.6.3 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Vytvoření strategií města Schvalování strategie OKT, OKS, OSMI, OŽPZ, OŠSPD, OSVZŘ.2.6.4 Samostatná
Řídící procesy Příprava strategií a politik Vytvoření strategií města Spolupráce na vybraných koncepčních dokumentech města (koordinace sekt. Strategií) OKT, OKS, OSMI, OŽPZ, OŠSPD, OSVZŘ.2.6.5 Samostatná
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Komplexní řízení bezpečnostiZpracování a aktualizace Povodňového plánu města OVV, OŽPZ Ř.3.1.1 Interní
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Komplexní řízení bezpečnostiZpracování a aktualizace Povodňového plánu ORP OVV, OŽPZ Ř.3.1.2 Interní
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Komplexní řízení bezpečnostiOdborná příprava bezpečnostní rady, krizového štábu města, starostů obcí OVV, OŽPZ Ř.3.1.3 Interní
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Komplexní řízení bezpečnostiZabezpečení krizových opatření OVV, OŽPZ Ř.3.1.4 Interní



Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Komplexní řízení bezpečnostiZajištění činnosti tajemníka Povodňové komise města, Povodňové komise ORP OVV, OŽPZ Ř.3.1.5 Interní
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Ochrana osobních údajů a soukromí (GDPR)Funkce pověřence v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí (GDPR) OKT Ř.3.2.1 Interní
Řídící procesy Řízení bezpečnosti a rizik Řízení kyberbezpečnosti Řízení kyberbezpečnosti OKT Ř.3.3.1 Interní
Řídící procesy Řízení komunikace Řízení externí komunikace Komunikace strategie/akčního plánu a řízení komunikace města směrem ven OKS, OKT Ř.4.1.1 Interní
Řídící procesy Řízení komunikace Řízení interní komunikace Organizace interních porad tajemníka s odbory a komunikace uvnitř úřadu Všechny odbory Ř.4.2.1 Interní
Řídící procesy Řízení standardizace, shody s předpisy a dlouhodobou udržitelnostíInterní finanční kontrola Interní finanční kontrola OF Ř.5.1.1 Interní
Řídící procesy Řízení standardizace, shody s předpisy a dlouhodobou udržitelnostíŘízení shody s předpisy Tvorba a evidence vnitřních předpisů OKT + všechny odboryŘ.5.2.1 Interní
Řídící procesy Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnostiŘízení anonymních stížností - (Whistleblowing)Správa anonymních stížností OSVZ Ř.6.1.1 Interní
Řídící procesy Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnostiŘízení výkonnosti veřejných služebProcesy spojené s benchmarkingem (porovnávání výkonnosti MÚ) OKT Ř.6.2.1 Interní
Řídící procesy Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnostiZískání certifikátů a ocenění Ocenění města (můžou být i ISO normy) OKS Ř.6.3.1 Interní
Řídící procesy Řízení znalostí úřadu (KM, Knowledge Management)Řízení znalostí a informací Procesy spojené s nastavením řízení znalostí a informací Všechny odbory Ř.7.1.1 Interní



NÁZEV ATRIBUTU CO VYPLŇUJEME POPIS Ano Interní

Úroveň 1 (Oblast) Název procesní skupiny převzatý z referenčního modelu OHA nebo upravený název na základě práce projektového týmuRozlišujeme pět procesních oblastí: hlavní, řídící, podpůrnou, provozní, korporátní. Ne Přenesená

Úroveň 2 (Kategorie) Název procesní skupiny převzatý z referenčního modelu OHA 
nebo upravený název na základě práce projektového týmu

Rozlišujeme X procesních kategorií.

Úroveň 3 (Skupina) Název procesní skupiny převzatý z referenčního modelu OHA 
nebo upravený název na základě práce projektového týmu

Z názvu procesní skupiny by mělo být poznat, co je obsahem. Společná

Služba veřejné správy Ano / Ne Některé procesy mohou být současně také službou veřejné správy.

Působnost Samostatná / Přenesená /Interní / Společná
Rozlíšení přenesené a samostatné působnosti v případě služeb veřejné správy, v ostatních případech píšeme "Interní", " společná" se uvádí tam, kde v 
rámci jedné skupiny podprocesů je identifikována jak přenesená, tak i samostatní působnost .

Plně optimalizovánaPlná podpora skupiny

Dodavatelé vstupů Konkrétní dodavatelé vstupů Ten, kdo na začátku procesu dodává požadované vstupy, na základě kterých se proces zahajuje. Částečně optimalizována
Částečná podpora skupiny

Vstupy Konkrétní vstupy Vyžadovaný vstup na začátku procesu, bez kterého proces nelze zahájit. Určena k optimalizaci
Skupina není podporována

Výstupy Konkrétní vzniklé výstupy Výsledný produkt procesu, který využívá zákazník procesu.

Zákazníci výstupů Konkrténí koncové uživatelé výstupů Uživatel výstupu, může být také dodavatelem vstupu.

Fungování skupiny Plně optimalizována / Čstečně optimalizována / Určena k 
optimalizaci

Stav procesní skupiny z pohlehu jejího fungování, zda existuje stav pro její optimalizaci.

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace / Částečná digitalizace / Nulová digitalizace Stav skupiny z pohledu digitalizace. Je skuoina dostatečně podporována IT nástroji a systémy pokud to dává smysl?

Identifikované procesy Názvy procesů zařazené do procesni skupiny Výčet procesů zařazených do skupiny.

Vykonávající odbory Zkratky konkrétních odborů, popř. "všechny odbory" Informace o odborech, které vykonávají procesy v rámcí procesní skupiny.

Používaní informační systémy Konkétní názvy informačních systémů informační systémy využívané v rámci procesní skupiny

Používané veřejné rejstříky a registry Ano / Ne Jsou využívané veřejné rejstříky a registry v rámci procesní skupiny, případně jiné veřejné informační systémy?

Obslužný kanál Osobně / Elektronicky Jakými kanály se procesy uvnitř skupiny uplatňují?

ID skupiny Unikátní číslo skupiny Unikátní kód procesní skupiny, který je využíván také v modelu enterprise architektury MěÚ.



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

OBČANSKÁ PARTICIPACE 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Komunikace s klienty  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan Podnět od občanů Vyřízení podnětu Občan 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Správa hlášení závad - "DEJTIP"  

Participativní rozpočet 

Participativní schůzky s občany a řešení podnětů od občanů 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy DejTip, OIS, M365, VERA 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny H.1.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Komunikace s klienty  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Společná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu 
Požadavek klienta, zákonná 
povinnost, vlastní iniciativa 

Poskytnutá/publikovaná 
informace 

Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Publikace otevřených dat 

Zajištění dostupnosti informací o poskytování sociálních služeb 

Poskytnutí informací občanům - podatelna jako první kontakt 

Poskytování informací dle zákona 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy OIS, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.1.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PROVOZ ASISTOVANÝCH PŘEPÁŽEK 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Komunikace s klienty  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu Požadavek na službu Poskytnutá služba Občan 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Agendy CzechPOINT 

Vykonávající odbory OŽÚ 

Používané informační systémy CzechPOINT 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně 

ID skupiny H.1.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PŘÍJEM PODÁNÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Komunikace s klienty  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Společná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu 
Listina, datová zpráva, zásilka, e-

mail 
Zaevidovaný dokument Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Příjem, evidence a třídění doručených dokumentů, datových zpráv, zásilek 

Vykonávající odbory OVV/všechny odbory 

Používané informační systémy E-spis, M365, Portál Občana 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.1.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SLUŽBY PRO OPRAVNÉ PROSTŘEDKY ŘÍZENÍ VS (STÍŽNOSTI, REKLAMACE) 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Komunikace s klienty  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Společná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu 
Stížnost, odvolání, odpor, 

námitka 
Vyřízený opravný prostředek Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vyřizování stížností, podnětů a petic  

Projednání stížností, které svým obsahem patří do působnosti zřizovatele školy  

Vyřizování stížností veřejnosti 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy E-spis, M365, VITA 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny H.1.5 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

MĚŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMI 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Péče o klienty  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu Vyplněný dotazník Vyhodnocení spokojenosti Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Průzkum spokojenosti klientů a zpětná vazba (dotazník spokojenosti) 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.2.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Řízení případů, spisů a dokumentů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu 
Podání, vypravení, obecné 
dokumenty k řízení případu 

Evidence dokumentů, podání , 
vypravení a řízení 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vedení spisové služby 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Elektronicky, fyzicky 

ID skupiny H.3.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

VYUŽITÍ OBJEKTŮ A PROSTOR OBCE ZA ÚPLATU 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a produkty podnikání obce (soukromoprávní)  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu Žádost o pronájem prostor města Vyřízená žádost Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Nájem nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor 

Vykonávající odbory OSMI, OVV 

Používané informační systémy VERA, GIS, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny H.4.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

EVIDENCE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Data z informačních systémů Aktuálizovaná evidence Městský úřad, stát 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Poskytování evidence na MŽP 

Zpracování měsíčního přehledu vydaných stavebních povolení 

Vedení vodoprávní evidence 

Vedení evidence přestupků 

Zajištění statistické evidence a výkaznictví ( Výkaz V26, ost.) 

Vedení centrální evidence válečných hrobů za ORP Če 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy VERA, VITA, E-spis, M365 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny H.5.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI DOPRAVY 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vedení záznamů v registru řidičů  

Záznamenání počtu bodů dosažených řidiči do registru  

Odebrání řidičského oprávnění  

Odebrání technického průkazu a technického osvědčení silničního vozidla  

Odstraňování vraků vozidel a vozidel bez více než 6 měsíců plat 

Vykonávající odbory ODSH, OS 

Používané informační systémy VITA, VERA, GIS, E-spis, Eliška 

Využití veřejných rejstříků a Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan Potřeba řešení životní situace Vyřešená životní situace Občan, stát 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracování stanovisek v záležitostech souvisejících s udělením státního občanství  

Hlášení a změna trvalého pobytu  

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel  

Registrace úmrtí  

Uzavření manželství  

Vedení ztrát a nálezů  

Vydání cestovního 

Vykonávající odbory OS, OVV, OŽÚ 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Používané informační systémy VERA, VITA, E-spis, m365 a jiné centrální IS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Odvolací, přezkumné řízení - postoupení spisu nadřízenému orgánu  

Vydávání závazných stanovisek k nemovitostem, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí 
se památkově chráněném území  

Vydávání závazných stanovisek vydávaných v případě, kdy mohou bý 

Vykonávající odbory OPP 

Používané informační systémy VITA, E-spis, VERA 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI PODNIKANÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Oznámení správci daně nebo správě sociálního zabezpečení  

Oznámení vůči zdravotním pojišťovnám  

Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku  

Oznámení obnovení provozování živnosti  

Oznámení ohledně pracovního místa § 45a ŽZ  

Oznámení přerušení provozování ž 

Vykonávající odbory OŽÚ, OF 

Používané informační systémy E-spis aj. centrální registry, VERA 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.5 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vedení řízení o přestupku podle stavebního zákona  

Projednání přestupku  

Vedení řízení o přestupku pro porušení mlčenlivosti a zpravodajské povinnosti (zákona č. 89/1995 

Sb., o státní statistické službě)  

Vedení řízení o přestupku proti majetku  

Vedení ří 

Vykonávající odbory OSÚ, OS, OVV, OPP 

Používané informační systémy E-spis, M365, VERA 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.6 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI STAVEBNICTVÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zápis do Registru územních informací, adres a nemovitostí (RÚIAN) 

Vydání koordinovaného stanoviska 

Vydání závazného stanoviska pro speciální úřad 

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pro stavby povolené před 1.1.2007) 

Odnětí nebo omezení vlastnického 

Vykonávající odbory OSÚ 

Používané informační systémy VITA, E-spis, M365, GIS, VERA 

Využití veřejných rejstříků a Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.7 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Potvrzení pedagogických a nepedagogických pracovníků o zaměstnání  

Poskytování údajů na žádost dle §51 zákona č. 359/1999 Sb.  

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - činnost kurátora pro děti a mládež 

Poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnu 

Vykonávající odbory OŠSPD 

Používané informační systémy VITA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.8 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Poskytování územně plánovacích informací 

Konzultace využití území 

Vydávání vyjádření z hlediska územně plánovacích dokumentací 

Vydávání závazných stanovisek 

Vymezování zastavěných území 

Vyhlašování stavební úzávěry 

Pořízení územního plánu jiných obcí ve s 

Vykonávající odbory OÚÚP 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Používané informační systémy E-spis, M365, GIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.9 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Evidence a vydávání souhlasů a povolení včetně rybářských lístků, Zajištění spolupráce s jinými 
orgány při řešení likvidace plevelů na neupravených pozemcích  

Nařízení platby za vynětí z kategorie Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Nařízení platby za vyn 

Vykonávající odbory OŽPZ 

Používané informační systémy VITA, E-spis, M365, GIS, VERA 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.10 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STÁTNÍ SPRÁVA V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon státní správy v přenesené působnosti  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Přenesená  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu Žádost, úkon z moci úřední Vyřízená žádost, učiněný úkon Občan, stát 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Distribuce receptů a žádanek na opiátové recepty 

Doprovázení klientů na jiné úřady  

Zastupování osob při uzavírání smluv o sociálních službách 

Zprostředkování služby sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby  

Základní sociální a odborné sociál 

Vykonávající odbory OSVZ 

Používané informační systémy Okslužby, E-spis, M365, VERA 

Využití veřejných rejstříků a Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.5.11 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

EVIDENCE VÝKONU SAMOSPRÁVY 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Data z informačních systémů Aktuálizovaná evidence Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zadání údajů do centrální evidence uzavírek komunikací 

Zpracování dat ze statistických výkazů škol a školských zařízení 

Vedení evidence o vydaných stanoviscích města v rámci správního řízení 

Vedení evidence poskytnutých informací dle 106/1999 Sb. a jejich 

Vykonávající odbory ODSH, OŠSPD, OSMI, OKT, OF, OŽPZ, OKS, OVV, OSVZ 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny H.6.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH A KULTURNÍCH AKCÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu, 
volený orgán 

Žádost/námět o uspořádání 
akce, plán společenských a 

kulturních akcí 

Realizovaná společenská nebo 
kulturní akce 

Občan, město, návštěvník města 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zajištění výzdoby města 

Organizace Psích Vánoc 

Pořádání kulturních akcí - Českokrumlovské slavnosti, Ples města aj. 

Organizace místní akce Ukliďme Česko, ukliďme Krumlov 

Vykonávající odbory OŽPZ, OKS, OSVZ 

Používané informační systémy M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI DOPRAVY 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu, 
volený orgán 

Podání (žádost o službu) 
Vyřízení případu a vyrozumění o 

vyřízení 
Občan, město 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Nulová digitalizace 

  

Identifikované procesy Vydání parkovací karty do zóny placeného stání v Českém Krumlově 

Schválení záboru veřejného prostranství 

Přidělení vyhrazeného parkovacího místa 

Vydání povolení ke vjezdu vozidel do pěší zóny města 

Udělení povolení parkování v pěší zóně 

Dohled nad stavebn 

Vykonávající odbory ODSH 

Používané informační systémy VERA,  GIS, E-spis, M365 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI KULTURY 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán, 
občan, zájmový subjekt 

Podání (žádost o službu) 
Vyřízení případu a vyrozumění o 

vyřízení 
Občan, město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Schválení užití symbolů města 

Zajištění vydávání měsíčníku města Český Krumlov 

Vykonávající odbory OKS 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.4 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu, pracovník úřadu, 
volený orgán 

Podání (žádost o službu) 
Vyřízení případu a vyrozumění o 

vyřízení 
Občan, město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Poskytnutí finančního daru, Pořádání občanských událostí a ceremonií, 

Odhlášení psa k místnímu poplatku 

Ohlášení poplatku ze vstupného 

Přihlášení psa k místnímu poplatku 

Přiznání k placení místního popl. z pobytu (čtvrtletní) 

Vrácení, převedení přeplatku 

Vykonávající odbory OF, OKS, OVV, OŽPZ 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.5 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PODPORY PODNIKÁNÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Klient úřadu 
Žádost o službu v oblasti 

podpory podnikání 
Vyřízená žádost Podnikatelský subjekt 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zřízení nového tržního místa 

Udělení souhlasu s podnikáním v objektu města 

Vykonávající odbory ODSH, OSMI 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.6 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan Vyvstalá krizová situace, potřeba Zajištění potřeb občanů Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Organizace evakuace a nouzového přežití obyvatelstva 

Vykonávající odbory OVV 

Používané informační systémy M365, E-spis, další centrální krizové IS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.7 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan 
Žádost o službu v oblasti školství 

a mládeže 
Vyřízená žádost Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zajištění dárků dětem umístěným v zařízeních 

Zápisy dětí do škol a školek 

Vykonávající odbory OŠSPD 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.8 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan, pracovník úřadu, Úřad 
práce 

Žádost o službu v oblasti 
životního prostředí 

Vyřízená žádost Občan, město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vyjádření k zamýšleným pronájmům a prodejům zelených ploch v majetku města 

Příprava a naplňování Plánu odpadového hospodářství 

Řízení a koordinace osob odsouzených při výkonu trestu k obecně prospěšným pracím 

Řízení a koordinace interních pracovníků pečuj 

Vykonávající odbory OŽPZ 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.9 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SAMOSPRÁVNÍ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Služby a výkon územní samosprávy  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan Žádost o službu v sociální oblasti Vyřízená žádost Občan 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vydání euroklíče pro osoby s průkazem ZTP/P 

Provedení kontroly úrovně péče opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti 

Provedení sociálního šetření u osoby, která by měla být ustanovena opatrovníkem 

Rozhodování o poskytnutí věcného daru 

Výdej věcí (darů) - 

Vykonávající odbory OSVZ, OSMI 

Používané informační systémy VERA, M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.6.10 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

POSKYTNUTÍ PODPORY 

Procesní oblast: Hlavní procesy výkonu služeb klientům Procesní kategorie: Zázemí odborných agend  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Vyhlášení programu podpory Poskytnutá podpora/dotace Klient úřadu 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Nulová digitalizace 

  

Identifikované procesy Poskytnutí dotace z Programu podpory města Český Krumlov 

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Český Krumlov 

Administrace programu podpory pro studenty z nízkopříjmových rodin 

Administrace  programu podpory v oblasti volnočasových aktivit 

Admini 

Vykonávající odbory OKS, OŠSPD, OSVZ, OŽPZ, OF 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny H.7.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PARTNERSTVÍ A ČLENSTVÍ V ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍCH 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Partnerství, členství v zájmových sdruženích  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Potřeba, vůle partnerství či 

členství 
Navázání partnerství, vstup do 

sdružení 
Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Jihočeská centrála cestovního ruchu 

Nadace pro Jihočeské cyklostezky 

Regionální svazek obcí Vltava 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka 

Svaz měst a obcí České republiky 

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 

Partnerská a spřátelená města Českého 

Vykonávající odbory OKS, OKT, OŽPZ 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Používané informační systémy E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny K.1.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PODPORA PRÁCE KOMISÍ RM 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Podpora volených orgánů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Rada města, komise RM 

Požadavek na zřízení komise, 
požadavek na uskutečnění 

jednání komise, požadavek 
přípravu podkladů pro jednání 

komise ... 

Zřízení komise, zpracované 
podklady pro jednání komise, 
uskutečněné jednání komise... 

Rada města 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Příprava a zpracování podkladů pro jednání komisí RM 

Vykonávající odbory ODSH, OŠSPD, OSMI, OKT, OF, OŽPZ, OKS, OSVZ 

Používané informační systémy E-spis, M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny K.2.1 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PODPORA PRÁCE VÝBORŮ ZM 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Podpora volených orgánů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Zastupitelstvo města, výbor ZM 

Požadavek na zřízení výboru, 
požadavek na uskutečnění 

jednání výboru, přípravu 
podkladů pro jednání výboru ... 

Zřízení výboru, zpracované 
podklady pro jednání výboru, 

uskutečněné jednání výboru... 

Zastupitelstvo města 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Příprava a zpracování podkladů pro jednání výborů ZM 

Vykonávající odbory OF, OKT 

Používané informační systémy E-spis, M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny K.2.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PODPORA PRÁCE ZM A RM 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Podpora volených orgánů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Volený orgán, pracovník úřadu, 
občan 

Vstupy podporující činnost RM a 
ZM 

Uskutečněná schůze RM a 
zasedání ZM se všemi 

povinnostmi, splněné usnesení a 
úkoly... 

Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vyhotovení a distribuce zápisu z RM a ZM 

Plnění úkolů z RM a ZM 

Předkládání zprávy o plnění usnesení z předchozích jednání RM a ZM 

Vedení evidence členů ZM, RM, výborů a komisí 

Prezentace volených představitelů města 

Evidence zadaných úkolů a jejich plněn 

Vykonávající odbory OKS, OKT 

Používané informační systémy E-spis, M365, Ministr, Publistream, OIS 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny K.2.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PŘÍPRAVA A PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ PRO ZŘIZOVATELE 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení organizací založených a zřízených městem  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, pracovník PO 
Účetní výkazy příspěvkových 

organizací 
Účetní závěrky příspěvkových 

organizací 
Město 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracování výročních zpráv PO 

Vykonávající odbory OF 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny K.3.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI, KVALITY A ZODPOVĚDNOSTI PŘÍPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení organizací založených a zřízených městem  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Výkazy Vyhodnocení Město, Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení výkonnosti PO 

Vykonávající odbory OŠSPD 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny K.3.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPOLUPRÁCE SE ZALOŽENÝMI ORGANIZACEMI 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení organizací založených a zřízených městem  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, pracovník OO, 
volený orgán 

Požadavky na řízení organizací - 
zpráva o hospodaření, účetní 

uzávěrka 

Rozhodnutí valné hromady 

Evidované listiny 
Město, OO 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Spolupráce se společnostmi založenými městem: PRO-SPORT o.p.s., Centrum pro pomoc 

dětem a mládeži, o. p. s. 

Evidence zakladatelské listiny CPDM a PRO SPORT 

Vedení dokumentace o konání valných hromad organizacích založených městem 

Vykonávající odbory OŠSPD, OKS, OKT 

Používané informační systémy E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny K.3.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVANÝMI ORGANIZACEMI 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení organizací založených a zřízených městem  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, pracovník PO, 
volený orgán 

Požadavky na řízení organizací  - 
hlášení a kontroly o činnosti PO 

Rozpočet, cíle, hodnocení, 
obsazení pozice ředitele 

Město, PO 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Spolupráce s řediteli základních a mateřských škol 

Zpracování návrhů ve spolupráci s krajským úřadem v rámci organizace sítě škol 

Účast na školských radách základních škol 

Zpracování návrhů periodického hodnocení ředitelek MŠ a ředitelů ZŠ 

Příprava a orga 

Vykonávající odbory OŠSPD 

Používané informační systémy E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny K.3.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ PO 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení podniků a podřízených organizací / reporting organizací městu  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Účetní výkazy PO Kontrolní závěr Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Provedení finanční kontroly PO 

Vykonávající odbory OF 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny K.4.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA POSKYTOVANÝCH DOTACÍ 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení rozpočtu  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Vyhlášení programu podpory Poskytnutá podpora/dotace Klient úřadu 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Nulová digitalizace 

  

Identifikované procesy Organizace hodnoticích komisí Programu podpory 

Provedení kontroly hospodaření s poskytnutými dotacemi z rozpočtu města 

Vyúčtování poskytovaných dotací 

Vykonávající odbory OKS, OŠSPD, OSVZ, OŽPZ, OF 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny K.5.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA PŘIJATÝCH DOTACÍ 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení rozpočtu  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Identifikace dotační příležitosti 
Obdržená dotace a plnění 
podmínek poskytovatele 

Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Příprava a vyúčtování dotace na OSPOD a pěstounskou péči, Centrum Kamínek 

Poskytování podpory projektům externích subjektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů 

Zajišťování součinnosti externím organizacím při zjišťování absorpční kapacity v území 

Dolož 

Vykonávající odbory OKT, OŠSPD, OKS 

Používané informační systémy VERA, M365, E-spis, externí dotační SW 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny K.5.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ZPRACOVÁNÍ A SPRÁVA ROZPOČTU 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Řízení rozpočtu  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Podklady a návrhy rozpočtu, 
rozpočtový změn a opatření 

Zpracovaný rozpočet, rozpočtová 
změna a opatření 

Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracování návrhu rozpočtu na aktuální rok 

Zpracování návrhů na úpravu rozpočtu 

Zpracování rozpočtového výhledu 

Zpracování rozpočtových opatření 

Stanovení návrhu rozpočtu (vč. PO) 

Připrava podkladů pro tvorbu rozpočtu odboru 

Provedení kontroly dodržování 

Vykonávající odbory Všechny odbory 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny K.5.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

TVORBA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MĚSTA 

Procesní oblast: Korporátní procesy a správa sdílených zdrojů Procesní kategorie: Struktura a nástroje veřejné správy  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Společná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Volený orgán 
Obsahový podklad pro vytvoření 
právního předpisu nebo potřeba 

provedení kontrolní činnosti 

Vydaný právní předpis Občan, město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vydávání spádových vyhlášek pro školy a školky 

Vykonávající odbory OŠSPD, OKT, ODSH, OŽPZ, OSVZ, OSMI, OF, OÚÚP 

Používané informační systémy M365, E-spis, Sbírka právních předpisů ÚSC, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Elektronicky, fyzicky 

ID skupiny K.6.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

INFORMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MÉDIÍ 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Komunikace a plošné informace o službách VS  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na informování 

prostřednictvím médií 
Zveřejněná informace v médiích Občan 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Poskytování informací pro tiskové zprávy města a vyjádření pro média 

Správa Munipolis 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Po.1.1 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

INFORMOVÁNÍ VLASTNÍMI PROSTŘEDKY MĚSTA 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Komunikace a plošné informace o službách VS  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na informování 

prostředky města 
Zveřejněná informace prostředky 

města 
Občan 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vedení úřední desky města Český Krumlov  

Správa informací odboru na oficiálních internetových stránkách města 

Správa Facebooku 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy OIS, M365, Munipolis, Facebook a jiné soc. sítě 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny Po.1.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPONZORSTVÍ, PARTNERSTVÍ A PATRONÁTY 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Propagace, marketing produktů a služeb  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan, externí organizace, 
pracovník úřadu, volený orgán 

Záměr daru a sponzorství městu 
Přijetí a zaevidování 
sponzorského daru 

Občan, město 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Agenda sponzorství 

Příjem věcí (darů) - Re use centrum 

Přijetí daru pro sociální účely 

Vykonávající odbory OKS, OSVZ 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny Po.2.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PŘIPRAVENOST OBCE NA KRIZE 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Příprava pro krizové situace  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Příprava na krizovou situaci, 

vyvstalá krizová situace 
Zajištění potřeb občanů 

Občan, Město, obce správního 
obvodu ORP 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Příprava krizového štábu města 

Výkon funkce bezpečnostního ředitele 

Zajištění činnosti tajemníka bezpečnostní rady města 

Zajištění činnosti tajemníka krizového štábu města 

Vykonávající odbory OVV 

Používané informační systémy M365, E-spis, další centrální krizové IS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Po.3.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ROZVOJ DOPRAVY VE MĚSTĚ 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Rozvoj politik a služeb obce  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Občan, pracovník úřadu, volený 
orgán 

Požadavek na službu (a změnu 
služby) v oblasti dopravy 

Vyřízení požadavku Občan, město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 

Organizace a vyhodnocování parkování v zónách placeného stání 

Organizace jízdních řádů a zajištění provozu MHD 

Správa pasportu místních komunikací a pasportu dopravního značení 

Změna dopra 

Vykonávající odbory ODSH 

Používané informační systémy VERA, GIS, M365 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Po.4.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ROZVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Rozvoj politik a služeb obce  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na rozvoj životního 

prostředí obce 
Vyřízení požadavku Občan, město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zajištění managementu památných stromů 

Optimalizace svozových tras a frekvence vývozů odpadu 

Určování míst vhodných pro odklad odpadu na území města 

Správa a údržba městského mobiliáře 

Vykonávající odbory OŽPZ 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Po.4.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ OBCE 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Rozvoj politik a služeb obce  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na sociální rozvoj 

obce 
Vyřízení požadavku Občan, město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řešení problematiky etnických a národnostních menšin 

Vykonávající odbory OSVZ, OKS 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně 

ID skupiny Po.4.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

TVORBA PLÁNŮ 

Procesní oblast: Podpůrné procesy Procesní kategorie: Rozvoj politik a služeb obce  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník, volený orgán 
Požadavek na zpracování či 

aktualizaci plánu 
Vytvoření či aktualizace plánu Občan, město 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracování a aktualizace Lesního hospodářského plánu  

Zpracování a aktualizace Plánu péče o stromy ve městě 

Zpracování plánu správy, údržby, revitalizace městské zeleně 

Zpracování PR plánu města 

Zpracování plánu (koncepce) pro účelné nakládání s majetkem 

Vykonávající odbory OŽPZ, OKS, OSMI 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Elektronicky, fyzicky 

ID skupiny Po.4.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

EVIDENCE A INVENTARIZACE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB, ZBOŽÍ A MAJETKU 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Požadavek na změnu ve 

struktuře majetku města, splnění 

povinnosti při evidenci majetku 

Aktualizovaná struktura majetku, 
splnění povinnosti při evidenci 

majetku 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Inventarizace nemovitého majetku 

Inventarizace majetku 

Zajištění inventarizace majetku odboru 

Provedení inventarizace majetku města v budovách úřadu 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy VERA , M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.1.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A CONTROLLING 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Požadavky na účtování a 

evidenci finančních pohybů 

úřadu 

Výkazy, evidence a přefakturace 
pohybů úřadu 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Evidence a účtování o DPH  

Účtování o bankovních operacích na bankovních účtech 

Účtování o cizích prostředcích - depozita 

Účtování o hmotném, nehmotném a finančním majetku a závazcích města 

Účtování o hospodářské činnosti (Triumfa) 

Účtování o plnění a čer 

Vykonávající odbory OF 

Používané informační systémy VERA , M365, E-spis 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.1.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PROVOZ HLAVNÍ POKLADNY 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, MP 
Požadavek na vydání bloků, 

požadavek na evidenci, fyzický 

příjem a výdej hotovosti 

Vyřízení požadavků, proplacení 
dokladu či vybrání částky 

Městský úřad, MP 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vedení evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů (příjmové pokladní bloky) 

Vydání pokutových bloků (MP, OVV, OŽÚ, OŽP) 

Zajištění hotovostních příjmů a výdajů města 

Vykonávající odbory OF 

Používané informační systémy VERA, M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny Pr.1.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA POJIŠTĚNÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Potřeba pojištění nebo likvidace 

pojistných událostí 
Zajištění pojištění a likvidace 

pojistných událostí 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zajištění pojištění a likvidace pojistných událostí 

Zajištění zákonného a havarijního pojištění 

Vykonávající odbory OSMI 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.1.4 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA VÝNOSŮ A POHLEDÁVEK 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Finanční a ekonomické řízení, vč. Účetnictví  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Společná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Evidence pohledávek, podklady 

pro vyúčtování 
Vyřízené pohledávky a 

zaúčtování poplatků 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vymáhání pohledávek  

Vyúčtování poplatku ze vstupného 

Vyúčtování tomboly 

Zajištění vymáhání pohledávek za městské byty 

Vykonávající odbory OF, OSMI 

Používané informační systémy VERA, Insolvenční rejstřík 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.1.5 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA VZTAHŮ S EXTERNÍMI SUBJEKTY 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Komunikace s externími subjekty  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavky a podklady k externí 

komunikaci 
Uskutečněná externí komunikace Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Informování o činnosti města, MěÚ, RM a ZM 

Organizace setkání veřejnosti s vedením města 

Organizace tiskových konferencí 

Zasílání tiskových zpráv 

Vytváření tiskových zpráv 

Komunikace se státními a mezinárodními organizacemi 

Příprava podkladů pro propagaci 

Vykonávající odbory OKS 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Používané informační systémy M365, MUNIPOLIS... 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.2.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PLÁNOVÁNÍ, SLEDOVÁNÍ STAVU, ZAJIŠŤOVÁNÍ MATERIÁLOVÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Logistika a evidence zásob  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek, potřeba materiálně 

technického zabezpečení 
Vyřízení požadavku, zajištění 

potřeby 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Materiálové zabezpečení služebních vozidel 

Zajišťování materiálního a technického vybavení úřadu 

Nákup kancelářských potřeb 

Nákup odborné literatury a periodických publikací 

Nákup osobních ochranných pracovních prostředků 

Nákup vybavení pro Jednotku sboru 

Vykonávající odbory OKT, OVV 

Používané informační systémy M365, VERA 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.3.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkce  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na administrativní 

podporu 

Zpracované podklady, 
poskytnutá podpora, zajištěná 

organizace 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracovávání jazykových překladů pro vedení města 

Příprava podkladů pro památkovou péči a potřeby UNESCO 

Spolupráce s daňovým poradcem a auditorem 

Příprava podkladů pro přefakturaci služeb spojených s využíváním platformy OIS (vč. kontroly 

prac.výkazů ext 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.4.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PRÁVNÍ PODPORA 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Manažerské, právní, administrativní a sekretářské funkce  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek/potřeba právní 

pomoci a podpory 

Vyřešení požadavku, poskytnutí 
právní pomoci a podpory 

pracovníkům úřadu a orgánům 
města 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Poskytnutí právní pomoci MěÚ a orgánům města 

Právní kontrola smluv před jejich podpisem (v systému Vera-schvalovací proces) 

Provedení kontroly usnesení předkládaných k projednání RM a ZM 

Zastupování města při soudních jednáních 

Právní podpora 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy CODEXIS, M365 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.4.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

OBĚH DOKLADŮ K NÁKUPU 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Nákup, VZ a správa dodavatelů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Zaevidování účetního dokladu 
Schválený (zkontrolovaný) účetní 

doklad 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Kontrola došlých faktur od dodavatelů 

Vykonávající odbory všechny odbory 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.5.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ PARTNERŮ PŘI DODÁVCE SLUŽEB 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Nákup, VZ a správa dodavatelů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Potřeba využití služby Partnerem dodané služby Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Nákup služeb od právnických a fyzick. osob oprávněných k podnikání při nakládání s odpady a 
úpravou městské zeleně 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy VERA, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.5.2 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA SMLUV A OBJEDNÁVEK 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Nákup, VZ a správa dodavatelů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Uzavíraná smlouva, vystavovaná 

objednávka 
Zaevidovaná smlouva, vystavená 

objednávka 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Správa smluv a objednávek 

Vykonávající odbory OKT + všechny odbory 

Používané informační systémy VERA 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.5.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Nákup, VZ a správa dodavatelů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Potřeba zadat VZ 
Rozhodnutí o výběru dodavatele, 

schválení uzavření smlouvy s 

vybraným dodavatelem 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Fáze podávání nabídek a úkony s tím související 

Fáze posouzení a hodnocení nabídek a úkony s tím související 

Identifikace potřeby realizace veřejné zakázky 

Řízení dodržování podmínek ZZVZ/interních pravidel VZMR v rámci plnění smlouvy 

Ukončení veřejné zak 

Vykonávající odbory OKT + všechny odbory 

Používané informační systémy E-ZAK, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.5.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE NEMOVITÉHO MAJETKU A ZAŘÍZENÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Pořízení, údržba a správa investičního majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek/záměr na investiční 

výstavbu 
Zpracovaná dokumentace k 

záměru 
Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Příprava schválených investic města 

Sběr podnětů pro investice a úpravy (+ vazba na rozpočet) 

Vykonávající odbory OSMI 

Používané informační systémy VERA, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.6.1 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

POŘÍZENÍ A ROZVOJ NEMOVITÉHO MAJETKU A ZAŘÍZENÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Pořízení, údržba a správa investičního majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Schválený záměr Realizovaný záměr Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Nákup nemovitostí 

Výkup nemovitostí pro rozvojové aktivity města 

Realizace investičních akcí (předání staveniště až evidence do majetku města) 

Výstavba městské infrastruktury (optické sítě, vodovody, ČOV, komunikace a chodníky, veřejné 

osvětlení) 

Vykonávající odbory OSMI, OVV, OSVZ 

Používané informační systémy VERA, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.6.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA A ZABEZPEČNÍ OBJEKTŮ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Pořízení, údržba a správa investičního majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Povinnost splnění zákonných 

požadavků, požadavek na 

zabezpečení objektu 

Zabezpečení pasivní a aktivní 
požární ochrany objektu, splnění 

zákonné povinnosti 

Městký úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vydání směrnic a nařízení k PO 

Zabezpečení PO v objektech MÚ 

Vykonávající odbory OVV 

Používané informační systémy VERA, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.6.3 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PROVOZ, ÚDRŽBA A SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU A ZAŘÍZENÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Pořízení, údržba a správa investičního majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Potřeba zajištění provozu, údržby 
a správy nemovitého majetku a 

zařízení 

Zajištění provozu, údržby a 
správy nemovitého majetkua 

zařízení 

Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vypořádání škod způsobených na věcech ve vlastnictví města 

Technická správa ubytovny 

Zabezpečení nápravy závad u dodavatele stavby 

Zajištění provozu městského hřbitova (zajišťováno vybraným správcem) 

Zajištění údržby a provozu vybraných bytových domů (zaj 

Vykonávající odbory OSMI 

Používané informační systémy VERA, M365 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.6.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA INFRASTRUKTURY VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Pořízení, údržba a správa investičního majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na správu a údržbu 

infrastruktury 
Vyřízený požadavek Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Údržba městské infrastruktury (optické sítě, vodovody, ČOV, komunikace a chodníky, veřejné 
osvětlení) 

Zajištění úklidu místních komunikací a veřejných prostranství 

Zajištění zimní údržby komunikací 

Vykonávající odbory OSMI, ODSH 

Používané informační systémy M365, E-spis, GIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.6.5 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

VÝKAZNICTVÍ Z EVIDENCE NEMOVITÉHO MAJETKU A ZAŘÍZENÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Pořízení, údržba a správa investičního majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 

Požadavek na zpracování a 
změny v přehledu o majetkové a 

provozní evidenci vodovodů a 
kanalizací 

Aktuální přehled o majetkové a 
provozní evidenci vodovodů a 

kanalizací 

Město, Městký úřad, volený 
orgán 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracování souhrnného přehledu o majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizací (dílčí 
součást majetku; nutno řešit v komplexu Majetek a jeho správa) 

Vykonávající odbory OSMI 

Používané informační systémy VERA, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.6.6 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

VYŘAZOVÁNÍ A LIKVIDACE MAJETKU (VĚCNÉ, FYZICKÉ) 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Pořízení, údržba a správa investičního majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na vyřazení a 

likvidaci nemovitého majetku a 

zařízení 

Vyřazení a likvidace majetku 
nemovitého majetku a zařízení 

Město, Městký úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Pořízení, evidence, likvidace majetku města v budovách úřadu 

Vykonávající odbory OVV 

Používané informační systémy VERA, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.6.7 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ IT BEZPEČNOSTI 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa informačních technologií  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Požadavek na zajištění IT 

bezpečnosti 
Pasivně a aktivně zabezpečená 

ochrana infrastruktury 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Ochrana kritické infrastruktury 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, E-spis, různý systémový SW 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.7.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

POŘÍZENÍ A ZAVÁDĚNÍ ŘEŠENÍ A SLUŽEB 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa informačních technologií  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 

Potřeba pořízení a zavedení 
nového řešení či služby, potřeba 

změny stávajícího řešení či 
služby 

Pořízené a zavedené nové 
řešení či služba, nebo 

aktualizované řešení či služba 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Ověřování a testování 

Pořízení a zavádění řešení a služeb 

Řízení a dokumentace konfigurace (vytvoření/aktualizace) 

Uvolňování a nasazování změn (verzí) 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, E-spis 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.7.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PROVOZ ŘEŠENÍ A DODÁVKA IT SLUŽEB 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa informačních technologií  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Plán a rozvoj IT prostředků, 

požadavky na služby potřebující 

aktualizaci nebo opravu 

Vyřízený požadavek nebo 
služba, aktualizované nebo 

opravené IT prostředky 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zajištění tvorby, údržby a publikace geografických dat  

Administrace poskytování geografických dat  

Řízení požadavků, incidentů a problémů - Service Desk 

Správa HW a SW 

Správa informačních a komunikačních technologií úřadu a organizací města 

Zabezpečení a 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, různý systémový SW 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.7.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ IT SCHOPNOSTÍ A ZDROJŮ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa informačních technologií  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Podklady a informace pro tvorbu 

návodů, postupů a záznamů 
Znalosti, návody, postupy, 
záznamy s informacemi 

Pracovník úřadu, Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení IT znalostí 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, různý systémový SW 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.7.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA VZTAHŮ S KLIENTY IT 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa informačních technologií  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Požadavek na IT Vyřešený požadavek Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení spokojenosti klientů s IT službami 

Správa IT požadavků 

Propagace nabízených IT řešení 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, ALVAO 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny Pr.7.5 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ IT 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa informačních technologií  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Seznam IT zdrojů Plán rozvoje a údržby IT zdrojů Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Navrhování rozvojových IT záměrů 

Řízení IT systémů a technologií (SW) 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, různý systémový SW 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.7.6 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

NÁBOR A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Požadavek na nábor 

zaměstnance 
Přijatý pracovník Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení lidských zdrojů projektu podpořeného z mimorozpočtových zdrojů 

Uzavírání ostatních dohod mimo pracovní poměr 

Získávání a výběr pracovníků 

Nástup do pracovního poměru 

Zajištění odborné stáže studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy E-spis, OIS, Perm3, M365 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Povinnost splnění zákonných 

požadavků 
Splnění povinnosti Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zabezpečení školení řidičů v souladu s platnou legislativou 

Zpracování vnitřních řádů k zajištění BOZP 

Provedení školení zaměstnanců k BOZP 

Provedení školení zaměstnanců k PO 

Vykonávající odbory OVV 

Používané informační systémy E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PERSONÁLNÍ VÝKAZNICTVÍ A ANALÝZY 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Povinnost splnění zákonných 
požadavků v pracovněprávní 

oblasti 

Splnění povinnosti Městský úřad 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Plnění povinností k příslušným státním orgánům 

Výkaznictví o zaměstnancích 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy E-spis, PowerKey, PERM3 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.3 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

PŘELOŽENÍ A ODCHOD ZAMĚSTNANCŮ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Potřeba ukončení pracovního 

poměru zaměstnance 
Ukončení pracovního poměru 

zaměstnance 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Ukončení pracovního poměru 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy PERM3, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITŮ ZAMĚSTNANCŮ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Výkazy práce a hodnocení Mzda, odměny, benefity Pracovník úřadu 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zabezpečení Sociálního fondu zaměstnanců města 

Odměňování zaměstnanců 

Poskytování zaměstnaneckých výhod 

Zajišťování výhod týkající se vybraných skupin (NT, telefon, využití sl. vozidla) 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy PERM3, M365, Intranet 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.5 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ PERSONÁLNÍCH TRANSAKCÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Požadavky na personální 

události a transakce 
Vyřízení požadavků a událostí Pracovník úřadu 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Žádosti, schválení a  vyúčtování služebních cest - docházka 

Evidence docházky zaměstnanců 

Vedení osobních složek zaměstnanců 

Žádosti a schvalování týkající se absence či nepřítomnosti 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy PERM3, PowerKey, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.6 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Požadavek na vzdělání Splnění požadavku na vzdělání Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Adaptace a zapracování zaměstanců 

Evidence vzdělávacích aktivit 

Hodnocení pracovníků 

Zajištění vzdělávání zaměstnanců 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy PERM3, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.7 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ VZTAHŮ S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Požadavek na kolektivní 
vyjednávání, požadavek 

zaměstnance k odborům 

Uzavření kolektivní smlouvy, 
spolupráce na řešení požadavku 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení vztahů s odborovou organizací 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.8 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA PERSONÁLNÍCH PLÁNŮ, POLITIK A STRATEGIÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa lidských zdrojů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu Požadavek na lidský zdroje Plánování lidských zdrojů Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Plánování lidských zdrojů 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy PERM3, E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.8.9 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU ÚŘADU 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa majetku  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Plán údržby a servisu vozového 

parku, žádanka, událost 
Vyřízení plánu, žádanky nebo 

události 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Vedení evidence a dokladů ke služebním vozidlům 

Organizace vozového parku (rezervace, předávání klíčů a karet) 

Zabezpečení řádného technického stavu a platných osvědčení 

Zajištění údržby a opravy služebních vozidel 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.9.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SBĚR A UKLÁDÁNÍ INFORMACÍ A ZNALOSTÍ 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa znalostí a informací a dokumentů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Nová informace k zaevidování 

nebo publikaci 
Zaevidovaná nebo publikovaná 

informace 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Kronika města Český Krumlov - zajištění přípravy a tisku  

Zajištění fotodokumentace aktivit města a jeho představitelů 

Publikace dat - GEOPORTÁL 

Vykonávající odbory OKT, OKS, OÚÚP 

Používané informační systémy ALVAO, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny Pr.10.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

SPRÁVA DOKUMENTŮ, ARCHIVACE, SKARTACE 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Správa znalostí a informací a dokumentů  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Dokument k archivaci nebo 

skartaci 
Zajištěná správa dokumentu, 

archivace, skartace 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Správa dokumentů - přijetí, vyřízení 

Vykonávající odbory OVV, všechny odbory 

Používané informační systémy E-spis, příp. další evidence dokumentů 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.10.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY A PROVOZU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 

Procesní oblast: Provozní procesy Procesní kategorie: Zajištění provozu organizačních složek  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Potřeba zajištění provozu a 

správy 
Zajištění provozu a správy Město 

 

Fungování skupiny Plně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Plná digitalizace 

  

Identifikované procesy Správa a údržba Stanice pro psy, koordinace pracovníků 

Správa a údržba centra Kamínek, koordinace pracovníků 

Vykonávající odbory OŠSPD, OŽPZ 

Používané informační systémy E-spis, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Pr.11.1 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ PORTFOLIÍ, PROGRAMŮ A PROJEKTŮ 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností města  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Iniciace projektu Ukončený projekt Městký úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení projektů 

Řízení změn projektu  

Zpracování projektového záměru  

Iniciace projektu 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.1.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MĚSTA 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Plánování a řízení realizace rozvoje a změn schopností města  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán, 
občan, zájmový subjekt 

Potřeba vytvoření, aktualizace 
katalogu služeb 

Aktualizovaný katalog služeb Úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Tvorba, správa a publikace katalogu služeb 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.1.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

AKČNÍ PLÁNY MĚSTA 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Příprava strategií a politik  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Vytvořená (aktualizovaná) 

strategie 
Akční plán pro danou oblast Město, občan 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Kontrola, monitoring a vyhodnocování implementační fáze akčního plánu 

Sestavení akčního plánu strategie 

Vykonávající odbory OKT + všechny odbory 

Používané informační systémy M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.2.1 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

IMPLEMENTACE STRATEGIÍ MĚSTA 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Příprava strategií a politik  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Vytvořená (aktualizovaná) 

strategie 
Naplnění cílů strategie Město, občan 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení implementace Digitální strategie města Český Krumlov 

Plán strategických nákupů (investic) 

Tvorba a aktualizace komunitního  plánu soc. služeb 

Implementace strategie 

Kontrola, monitoring a vyhodnocování implementační fáze strategie 

Koordinace činnos 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy M365 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.2.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ STAVU, POTŘEB A PŘÍLEŽITOSTÍ MĚSTA 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Příprava strategií a politik  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Identifikace potřeb a aktuálního 

stavu města 
Požadavek na tvorbu 

strategického dokumentu 
Město, občan 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Identifikace potřeby tvorby strategie 

Analytická a prognostická fáze přípravy strategie 

Stanovení strategického směřování 

Vykonávající odbory OKT + všechny odbory 

Používané informační systémy M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ID skupiny Ř.2.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Příprava strategií a politik  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, klient úřadu 
Potřeba aktualizace územně 

plánovací dokumentace 
Aktualizovaná územně plánovací 

dokumentace 
Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Pořizování regulačních plánů 

Pořizování územních plánů 

Pořizování změn regulačních plánů 

Pořizování změn územních plánů 

Vykonávající odbory OÚÚP 

Používané informační systémy M365, E-spis, GIS, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.2.4 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Příprava strategií a politik  

Služba veřejné správy: Ano Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, klient úřadu 
Potřeba aktualizace územně 

plánovacího podkladu 
Aktualizovaná územně 
plánovacího podkladu 

Město 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Pořizování územních studií 

Pořizování, aktualizace, projednání územně analytických podkladů 

Vykonávající odbory OÚÚP 

Používané informační systémy M365, E-spis, GIS, OIS 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.2.5 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

VYTVOŘENÍ STRATEGIÍ MĚSTA 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Příprava strategií a politik  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Samostatná  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Identifikace potřeby vytvoření 

strategie 
Vytvoření návrhu strategického 

směřování 
Město 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracování a vyhodnocení komunikační strategie města 

Nastavení přípravy strategie 

Rozpracování strategie 

Schvalování strategie 

Spolupráce na vybraných koncepčních dokumentech města (koordinace sekt. Strategií) 

Vykonávající odbory OKT, OKS, OSMI, OŽPZ, OŠSPD, OSVZ 

Používané informační systémy M365, OIS 

Využití veřejných rejstříků a Ne 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.2.6 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení bezpečnosti a rizik  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Dílčí bezpečnostní koncepce a 

přehled rizik 

Celková bezpečnostní koncepce 
úřadu včetně pravidel dílčích 

koncepcí  a přehled rizik 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Zpracování a aktualizace Povodňového plánu města 

Zpracování a aktualizace Povodňového plánu ORP 

Odborná příprava bezpečnostní rady, krizového štábu města, starostů obcí 

Zabezpečení krizových opatření 

Zajištění činnosti tajemníka Povodňové komise města, Po 

Vykonávající odbory OVV, OŽPZ 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a Ano 



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

registrů 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.3.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ (GDPR) 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení bezpečnosti a rizik  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, pověřenec, 
občan 

Osobní údaje, žádosti, události a 
incidenty 

Nastavený, aktualizovaný systém 
ochrany osobních údajů, 

vypořádané žádosti a události 

Městský úřad, klient úřadu 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Funkce pověřence v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí (GDPR) 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.3.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ KYBERBEZPEČNOSTI 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení bezpečnosti a rizik  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Aktuální informace o 
kyberzabezpečení 

Zpracovaný, aktualizovaný plán 
řízení kyberbezpečnosti 

Městký úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Řízení kyberbezpečnosti 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.3.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ EXTERNÍ KOMUNIKACE 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení komunikace  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Potřeba nastavit, aktualizovat 
pravidla externí komunikace 

Nastavená, aktualizovaná 
pravidlainterní komunikace 

Město 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Komunikace strategie/akčního plánu a řízení komunikace města směrem ven 

Vykonávající odbory OKS, OKT 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.4.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ INTERNÍ KOMUNIKACE 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení komunikace  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Potřeba nastavit, aktualizovat 
pravidla vnitřní komunikace 

Nastavená, aktualizovaná 
pravidla vnitřní komunikace 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Organizace interních porad tajemníka s odbory a komunikace uvnitř úřadu 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.4.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

INTERNÍ FINANČNÍ KONTROLA 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení standardizace, shody s předpisy a dlouhodobou udržitelností  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Podklady pro finanční kontrolu Závěry finančí kontroly Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Interní finanční kontrola 

Vykonávající odbory OF 

Používané informační systémy VERA, M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Ř.5.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ SHODY S PŘEDPISY 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení standardizace, shody s předpisy a dlouhodobou udržitelností  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Požadavek na tvorbu předpisu 
Vytvořený či aktualizovaný vnitřní 

předpis 
Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Tvorba a evidence vnitřních předpisů 

Vykonávající odbory OKT + všechny odbory 

Používané informační systémy CODEXIS, M365, Intranet 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Ř.5.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ ANONYMNÍCH STÍŽNOSTÍ - (WHISTLEBLOWING) 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán Anonymní oznámení Vyřízené anonymní oznámení Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Správa anonymních stížností 

Vykonávající odbory OSVZ 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Ř.6.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu 
Vstupní metriky pro 

benchmarking 
Závěrečné hodnocení Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Procesy spojené s benchmarkingem (porovnávání výkonnosti MÚ) 

Vykonávající odbory OKT 

Používané informační systémy M365, Benchmarkingová databáze 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Ř.6.2 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTŮ A OCENĚNÍ 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, ORP Účast v soutěži Certifikát nebo ocenění Městský úřad 

 

Fungování skupiny Částečně optimalizována 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Ocenění města (můžou být i ISO normy) 

Vykonávající odbory OKS 

Používané informační systémy Ne 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Osobně, elektronicky 

ID skupiny Ř.6.3 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
 

 

ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ A INFORMACÍ 

Procesní oblast: Řídící procesy Procesní kategorie: Řízení znalostí úřadu (KM, Knowledge Management)  

Služba veřejné správy: Ne Působnost: Interní  

Dodavatelé vstupů 

Kdo dodává vstupy? 

Vstupy 

Co jsou požadované vstupy? 

Výstupy 

Jaké jsou výstupy? 

Zákazníci výstupů 

Kdo je zákazníkem výstupů?? 

    

Pracovník úřadu, volený orgán 
Požadavek na vytvoření, 

aktualizaci databáze znalostí a 

infromací 

Aktualizovaná databáze znalostí 
a informací 

Městský úřad 

 

Fungování skupiny Určena k optimalizaci 

Úroveň digitalizace skupiny Částečná digitalizace 

  

Identifikované procesy Procesy spojené s nastavením řízení znalostí a informací 

Vykonávající odbory Všechny odbory 

Používané informační systémy M365 

Využití veřejných rejstříků a 
registrů 

Ne 

Obslužný kanál Elektronicky 

ID skupiny Ř.7.1 

  



FUNKČNÍ/PROCESNÍ KARTA SKUPINY 
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