Identifikace možných úspor a
efektivit v oblasti provozních
a mandatorních výdajů
Ministerstvo spravedlnosti

Manažerské shrnutí
projektu
„Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu

Ministerstva spravedlnosti, justice, vězeňství a optimalizace mandatorních
výdajů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00008

A) Jednostránkové shrnutí
Klíčové aktivity a závěry:
•

Hloubková analýza vybraných položek provozních výdajů resortu (justice i
vězeňství) za roky 2010 až 2014 na základě účetních deníků;

•

Vytvoření optimalizačních modelů (J,V) a nasazení “Business Intelligence”
nástroje, sloužícímu k detailní analýze dat na úrovni MSp a GŘ VS;

•

Nastavení základních principů kontrolingu (proces, nástroj, školení);

•

Identifikace 16 konkrétních oblastí úspor v horizontech 0-12 a 12-24
měsíců.

•

Identifikace 5 strategických témat s potenciálem dlouhodobých úspor.

•

Pro udržení motivace zaměstnanců k úsporám je primárním cílem
reinvestovat uspořené peníze v rámci resortu s cílem dosažení dalších
úspor.
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B) Shrnutí potenciálních úspor
1. Úspory realizovatelné v horizontu do 12 měsíců
•
•
•
•
•

Revize plateb za TV
Odečty a fakturace energií
Školení zaměstnanců
Vklady a výběry hotovosti
Proplácení bankovním převodem

2. Úspory realizovatelné v horizontu nad 12 měsíců
•
•
•
•
•
•
•

Digitalizace účetních procesů a dokumentů
Platnost smluv
Optimalizace SW licenci
Efektivnější využívání vězňů
Aplikace tarifní odměny
Časové spínače
Obnova centrálních prádelen

3. Strategické oblasti
• Pět oblastí úspor
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B.2) Strategické oblasti
Na základě provedených analýz a workshopů představují níže uvedená témata klíčové oblasti s
nejvyšší možnou mírou úspor, v oblasti provozních a mandatorních výdajů MSp. Jejich
implementace by současně umožnila výrazný kvalitativní posun v efektivnosti řízení těchto výdajů,
například i v porovnaní s ostatními složkami státní správy.
Centralizovaný
systém řízení
objednávek
Centrální/
regionální
nákupy
Optimalizace
kancelářských
prostor

Prediktivní model
(spisové značky)

Pohledávky

0

Časová osa / měsíce

Manažerské shrnutí

Dosažení optimálních cen napříč všemi OSS a OJ při
zachování decentralizace některých oblastí nákupu

Identifikace optimálního modelu rozložení mezi centrální a
regionální nákupy, zohlednění případných legislativních změn

Vytvoření dlouhodobé strategie využívaní vlastních či
pronajímaných kancelářských prostor
Nastavení datových toků a procesu identifikace
nákladovosti každého soudního procesu s možností
následné predikce a optimalizace mandatorních výdajů
Identifikace optimálního způsobu vymáhaní a následného
navýšení výtěžnosti vymáhaných pohledávek

12

24
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C) Udržitelnost, další kroky
Oblast justice:

Oblast vězeňství:

• Vyškoleno přes 150 pracovníků
ekonomických úseků

• Vyškoleno přes 50 pracovníků
ekonomických úseků

• Sestavení pracovních skupin se
zaměřením na realizaci úspor

• Nasazení optimalizačního
modelu

• 2 noví pracovníci controllingu

• Zřízení controllingu, DNS

• Pracovníci controllingu KS

• Zpráva o čerpání rozpočtu

• Nasazení optimalizačního
modelu

• Měsíční vyhodnocení zprávy

• Procesní analýzy

• Propojení logistiky a účetnictví

• Dotazníkové šetření

• Identifikovány oblasti pro
investice z dosažených úspor

I

• Elektronická karta potravin
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Příloha
Dodatečné informace o projektu

Informace o projektu
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A) Cíle projektu
1

Provedení analýz skutečné ekonomické potřeby provozních výdajů
včetně vypracování návrhů na jejich zefektivnění a snížení

2

Zmapování, definování a určení normativních kritérií pro vytvoření
modelu na snižování jednotlivých položek mandatorních výdajů

3

Vypracování metodiky pro optimální rozdělení finančních prostředků
přidělených kapitole resortu Ministerstva spravedlnosti do jednotlivých
oblastí

4

Vytvoření modelu „Nejúspornější organizační složka“

5

Seznámení cílové skupiny s výstupy s jednotlivými metodikami
Celkový objem analyzovaných výdajů 4,5 mld. Kč

6
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D) Metodika provozních výdajů - justice

• Detailní analýza 21
rozpočtových položek;
• Vysvětleny korekce;

• Propojení na model
provozních výdajů.
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D) Metodika snižování výdajů - VS

• Popisuje výběr hodnotících
kritérií;
• Propojení na model
provozních výdajů;

• Plánování rozpočtu a vězňů.
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D) Model nejúspornější org. složky

• Obsahuje metodologii
optimální organizační
složky;
• Seznam nejvýznamnějších
položek (J, VS);
• Definuje optimum.
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E. Strategické záměry
• Procesní a organizační inovace v soustavě soudů a SZ
• Přejímání dobré praxe řízení státní správy ze zemí EU
• Inspirace konceptem řízení veřejné správy New public management
/orientace na výsledek a zákazníka, Balanced scorecard/
• Přejímání vhodných prvků řízení z podnikatelského prostředí/řízení
procesů , inovací , nákladů/
• Spolupráce s akademickou obcí /měření výkonnosti, měření
inovativního potenciálu/.
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