
 

 

     2. SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA                

MěÚ Varnsdorf 

 

Aplikace modelu CAF pro účely sebehodnocení a 
zlepšování organizace 

 

 
Zpracoval: tým CAF M ěÚ Varnsdorf,  leden 2019 

 



 

 

Město 
Varnsdorf je město v nejsevernější části Česka, ve východní části Ústeckého kraje, v okrese 
Děčín, na jihovýchodě Šluknovského výběžku. Protéká jím říčka Mandava a je ze tří stran 
obklopen územím Německa. Leží 32 kilometrů východně od Děčína a 34 kilometrů 
severozápadně od Liberce. 

Obec s rozšířenou působností Varnsdorf je počtem obyvatel druhým největším městem okresu 
Děčín, žije zde 15 429 obyvatel (stav k 1.1. 2018 dle ČSÚ), výměra katastru města je 26,21 
km2. Skládá se z místních částí Varnsdorf, Studánka a Světliny. Ve Varnsdorfu jsou hraniční 
přechody do Německa: Varnsdorf-Seifhennersdorf a Varnsdorf-Großschönau. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf je nejmenším správním obvodem 
na území Ústeckého kraje. Jeho rozloha je necelých 90 km2, což představuje 1,7 % rozlohy 
kraje. Svou hustotou osídlení, která je 231 obyvatel/km2, se však řadí na 4. místo všech 
16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností v našem kraji. Převážná většina obyvatel, 
77 %, žije v sídelním městě. 

 

 

 

Popis městského úřadu 
Městský úřad tvoří starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta, tajemník městského úřadu a 
zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. 
Jednotlivé odbory jsou znázorněny v grafické organizační struktuře, viz. níže. Městský úřad je 
rozmístěn do dvou samostatných budov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organizační struktura 

Městského úřadu Varnsdorf 

k 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Průběh aplikace modelu CAF 
 

A)  REKAPITULACE 1. SEBEHODNOCENÍ 
 

1. Výběr hodnotícího týmu 

 

Nejprve tajemník Městského úřadu Varnsdorf seznámil všechny zaměstnance úřadu 
s projektem. Pak jmenoval sebehodnotící tým CAF.  Celkový počet členů týmu včetně 
manažera projektu se ustálil na 12 pracovnících.  V souladu s doporučenou metodikou jsme 
složili tým z pracovníků různých úrovní řízení, od tajemníka, přes vedoucí odborů, až po 
referenty, a také z různých odborů, aby pracovní i lidská zkušenost členů našeho týmu 
pokrývala co nejširší možné spektrum. 

 

 

2. Jednání týmu a dotazníkové šetření 

 

23.5. 2017 došlo k první informativní  schůzce celého týmu a k proškolení týmu, jak hodnotit 
dle metodiky CAF 2013. Opětovně se konaly jednání týmu 6.6., 27.6. a další schůzky. 
Listopad 2017 byl ve znamení vytváření dotazníků spokojenosti pracovníků, resp. občanů 
s prací úředníků. Velmi jsme byli spokojeni s odezvou jak úředníků, tak i veřejnosti, počet 
odevzdaných dotazníků nás mile překvapil. Dokončovací práce nad 1. Sebehodnotící zprávou 
úřadu finišovaly v týmu CAF na konci pololetí 2018 - 4.5., 29.5 a 15.6., kdy se obodovala 
všechna subkritéria. 

 

 

3. Průběh sebehodnocení 

 

Jednání týmu se vždy uskutečňovaly v kanceláři tajemníka, odborný garant projektu a 
následně také manažer kvality CAF je moderoval a odborně vedl. Bohužel jednání byla 
doprovázena neustálým narušováním práce odvoláváním členů týmu, telefonickými hovory, 
příchozími občany apod. a nebyla tak zajištěna možnost soustředěné a nerušené práce. Tato 
situace se však na půdě úřadu změnit nedá, takže jediným řešením by bylo odjet mimo úřad. 

 

Manažer projektu CAF vždy přečetl znění subkritéria a otázky. Jednotliví členové se 
vyjadřovali k otázkám, tvořili společně text a navrhovali body. V případě, kdy nedošlo 
k jednoznačné shodě všech členů týmu, konsenzu, se hlasovalo.  Tato situace neprobíhala tak 
často, a pokud se tak stalo, považujeme to za přínosné, neboť se nikdo nebál vyjádřit i svůj 
opačný názor a bylo znát, že každý musel učinit přípravu a bral hodnocení zcela vážně. 

 



Stinnou stránkou bylo, že se úplně nepodařilo přesvědčit všechny pracovníky úřadu o 
smysluplnosti projektu, neboť jakoukoliv změnu někteří cítí jako své ohrožení a obavu dělat 
něco jinak a chápou zavádění novinek jako zásah do jejich „léta zaběhnutých kolejí“ a 
odtrhávání je z „mnohem důležitějších a smysluplnějších činností“.  

 

Druhou a zároveň snad poslední negativní stránkou bylo, že ne vždy se tým sešel v plném 
složení, což není úplně ideální, neboť jak známo „více hlav = více názorů“. A tak jsme 
v některých okamžicích pracovali pouze ve většině, nikoliv plném počtu. 

Vždy bylo prioritou dosáhnutí konsenzu z hlediska hodnocení důkazu a přidělování bodů. 

V případě, kdy skupina byla v hodnocení naprosto odlišného názoru než předkladatel, což se 
odrazilo v odchylce více než 20 bodů, pak došlo k hlasování a zprůměrování hlasů. Jednotlivá 
subkritéria jsme vždy hodnotili na čísla násobků 5. 

 

Na konci našeho prvního hodnocení jsme si rozdělili subkritéria, která každý na příště textově 
připraví a navrhne si bodové hodnocení, o kterém pak budeme všichni hlasovat. Na sklonku 
každé schůzky jsme definovali oblasti, které vyplynuly z předchozích debat a které bychom 
chtěli začlenit do akčního plánu zlepšování. 

 

Hodnotící tým z celé škály téměř tří set otázek vynechal pouze dvě otázky, které nehodnotil. 
Jinak obodoval úplně všechny otázky, některé i bodem 0.  Nejvyšším oceněním bylo dokonce 
v několika ojedinělých případech 70 bodů, což je sice hodnocení velice vysoké, ale není 
nadhodnocené a je zasloužené. V ostatních subkritériích jsme se drželi spíše nižších hodnot 
při známkování.  

Celkově jsme hodnotili kritéria velice nízko, což bylo dáno jednak tím, že s projektem kvality 
teprve začínáme a jednak tím, že jsme neměli potřebu nadhodnocovat výsledky, protože 
bychom tím lhali především sami sobě. 

 

B)  2. SEBEHODNOCENÍ 
 

Ke 2. sebehodnocení se tým CAF začal scházet cca půlroku po dokončení 1. Sebehodnotící 
zprávy. První setkání proběhlo dne 2. listopadu 2018, do konce roku proběhly tři sezení týmu, 
začátkem ledna 2019 poslední nad druhou zprávou a následující lednové setkání bylo nad 2. 
Akčním plánem zlepšování, tj. vyhodnocení 1. APZ a vytvoření druhého.   

2. Sebehodnotící zpráva (SHZ) se pro lepší srovnání v textové části skládá z odpovědí v 1. 
SHZ a tučně je zvýrazněn text nový. Vzhledem ke krátkému období mezi vypracováním 1. 
SHZ a 2. SHZ (půl roku), tak u některých otázek v subkritérií ke změnám ani nedošlo.   

 

 

 

 

 



 

 

Výsledky sebehodnocení a závěry hodnotícího týmu 
 

Kritérium 1: Vedení 

Subkritérium 1.1.   

Nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a hodnot 

 

 Otázka  

1.1.1. Formulování a rozvíjení poslání a vize úřadu, na kterém se podílejí i 
zainteresované strany a zaměstnanci 

 

Poslání je definováno zákonem o obcích a úřad je nad rámec zákona dále nijak 
nerozvíjí. Nemá formálně vypracováno poslání ani vizi (natož aby byly někým 
schváleny a někde zveřejněny).- Vize a strategické cíle řeší akční plán a pracuje se 
na nich.                                                                                                     20 bodů 
 

1.1.2. Stanovení hodnotového rámce organizace v souladu s jejím 
posláním a vizí, který respektuje obecné hodnoty 

 

Není stanoven formální hodnotový rámec úřadu, etický kodex byl kdysi diskutován, 
ale usnulo to. Zásady chování úředníků jsou však popsány v organizačním řádu čl. 
12. - Etický kodex byl rovněž zařazen do akčního plánu a je v řešení.   30 

1.1.3. Zajišťování širší komunikace o poslání, vizi, hodnotách, 
strategických a operativních cílech organizace se všemi zaměstnanci 
a s dalšími zainteresovanými stranami 

 

Úřad nemá stanoven systém pro informování o poslání a vizi a hodnotách. Šly by 
k tomu ale využít porady vedení a porady odborů.- Zatím beze změn, bude řešeno 
v druhém akčním plánu, po vytvoření zmíněných strategických dokumentů.   0 

1.1.4. Pravidelné přezkoumávání poslání, vize a hodnot organizace 
zohledňující změny vnějšího prostředí 

 

Pravidelné přezkoumávání poslání, vize a hodnot není stanoveno. - Zatím beze 
změn, bude řešeno v druhém akčním plánu, po vytvoření zmíněných 
strategických dokumentů.                                                                    0  

1.1.5. Rozvíjení systému řízení pro zabránění neetickému chování, ale 
také pro podporu zaměstnanců při řešení etických dilemat, pokud 
jsou některé hodnoty úřadu ve vzájemném rozporu 

 

Není systém pro zabránění neetickému chování ani pro řešení etických dilemat. 
Nesleduje se počet stížností na nevhodné chování zaměstnanců, ale pokud se 
vyskytnou, je na ně reagováno. - Stížnosti se evidují včetně způsobu jejich vyřízení 
a na etickém kodexu se pracuje.                                                       20  
 

1.1.6. Řízení protikorupčních opatření v potenciálních oblastech konfliktu 
zájmů a obsahujících metodické pokyny pro zaměstnance o tom, jak 
tyto situace řešit 

 



Není vypracován protikorupční metodický pokyn pro zaměstnance, jak se chovat 
v jednotlivých situacích. Nejsou stanoveny zásady pro předcházení střetu zájmů 
(nad rámec zákona o úřednících). - Na protikorupčním metodickém pokynu se 
pracuje.                                                                                          10 

 1.1.7. 
Posilování vzájemné důvěry, loajality a respektu mezi 
lídry/manažery a zaměstnanci 

 
 

 
Není stanoven (nebo aspoň publikován) systém pro řešení problémů zaměstnanců, 
reaguje se případ od případu. – Beze změny.                                       5    

1.1. Body 12 

 

 

 

 

Subkritérium 1.2.   

Řízení organizace, její výkonnosti a neustálého zlepšování 

 
 Otázka  

1.2.1. Stanovování vhodných řídících struktur a zajišťování systému pro 
řízení procesů a partnerství v souladu se strategií, plánováním a 
potřebami i očekáváním zainteresovaných stran 

 

Úřad má schválenou a zveřejněnou organizační strukturu a organizační řád, které 
jsou pravidelně aktualizovány a upravovány. Těmito předpisy a dále pracovními 
náplněmi je stanovena odpovědnost a kompetence jednotlivých odborů a 
pracovníků. Úpravy kompetencí však někdy probíhají živelně podle toho, kdo je 
ochoten to dělat místo toho, kam kompetence spíše systémově patří. Nejsou zcela 
jasně definovány součinnosti odborů, některé byly alespoň navrženy jako směrnice 
a fungují, aniž by byly schváleny a někde evidovány např. koordinované stanovisko 
OSMI a OŽP. Některé se živelně zaběhly a fungují (v případě konfliktu však může 
chybět konkrétně stanovená odpovědnost – např. zeleň v chodnících a na 
krajnicích, kterou řeší OSMI). Některé fungují méně – např. platnosti SP u akcí, 
kde stavebníkem je město. – Situace nezměněna.                                      50  

1.2.2. Identifikování a stanovování priorit pro potřebné změny ve 
struktuře, výkonnosti a řízení organizace 

 

Identifikování a stanovování priorit pro změny struktury se formálně neprovádí. - 
Plánujeme opětovné zapojení do Benchmarkingu                                    10 

1.2.3. Definování měřitelných cílů pro zajištění výstupů a výsledků 
organizace na všech jejích úrovních a oblastech vyvažujících  
potřeby a očekávání různých zainteresovaných stran v souladu 
s různými potřebami zákazníků 

 

Nejsou definovány měřitelné cíle pro jednotlivé úrovně řízení a činnosti úřadu, 
nemohou být tudíž zapracována oprávněná očekávání jednotlivých stran. - Na 
strategických cílech se pracuje, ale měřitelnost cílů není zatím řešena.  0 
 



1.2.4. Rozvíjení manažerského informačního systému, do kterého vstupují 
informace z řízení rizik i z vnitřního kontrolního systému a trvalé 
monitorování strategických a operativních cílů organizace 

 

Není vybudován žádný manažerský informační systém.-  Manažerský informační 
systém se nebuduje a zřejmě není potřeba. Navrhujeme vypustit bod 1.2.4.        0 

1.2.5. Uplatňování zásad TQM a zavádění systémů řízení kvality a jejich 
certifikace, jako je CAF, EFQM či ISO 9001 

 

Začali jsme se zaváděním systému řízení kvality CAF a zatím se o to svědomitě 
snažíme - konáme. Také máme certifikát řízení kvality IT. - Systému řízení kvality 
CAF úspěšně pokračuje, provádíme přehodnocení a plánujeme opětovné 
zapojení do Benchmarkingu.  Certifikát řízení kvality IT jsme z finančních 
důvodů neobnovovali.                                                                    40 
 

1.2.6. Formulování a přizpůsobování strategie e-governmentu 
strategickým a operativním cílům organizace 

 

Strategie e-governmentu není exaktně definována, ale je implementována do 
organizačního řádu a pracovních náplní, máme samostatnou směrnici pro práci 
s výpočetní technikou. Vazba na cíle chybí (protože chybí cíle). - Na strategických 
cílech se pracuje a budou navrženy tak, aby měly vazbu na e-government.       40  

1.2.7. Vytváření vhodných podmínek pro procesní a projektové řízení a 
uplatnění týmové práce 

 

Procesní a projektové řízení není nikde obecně zakotveno, uplatňuje se u některých 
projektů z dotací (povodně, podzemní kontejnery, CAF), u organizace voleb, 
v pracovní skupině pro web nebo v komisích rady města. V některých případech ale 
není stanovován odpovědný vedoucí projektu a chybí jasné kompetence a 
odpovědnost členů týmu, někdy není formálně evidováno ani zařazení do něj.- 
Chystá se dlouhodobá pracovní skupina na GIS s jasnou strukturou, podobně se 
řešilo zavádění měření rychlosti a další projekty.                                     30  

1.2.8. Vytváření podmínek pro efektivní interní a externí komunikaci jako 
jednoho z nejdůležitějších kritických faktorů organizace 

 

Pro interní i externí komunikaci jsou částečně stanovena pravidla v grafickém 
manuálu, směrnici pro poskytování informací a v nařízení tajemníka o 
oprávněných úředních osobách. Město využívá moderní informační kanály 
(mobilní aplikace, WEB, FB) i tradiční HS, besedy s občany. Není stanovena 
funkce tiskového mluvčího. Vžité pravidlo, že komunikaci s veřejností za odbor 
zajišťuje vedoucí odboru, není nikde podchyceno. Není určena jednoznačná 
odpovědnost za PR města, nejsou stanoveny priority a cíle PR. Informační kanál 
FB nemá stanovenou odpovědnou osobu. Interní komunikace je dobře podchycena 
pouze v oblasti financí, oběhu dokladů a uzavírání smluv. K neformální interní 
komunikaci je využíván IceWarp, není zcela využit potenciál Intranetu. -  Byl 
ustanoven tiskový mluvčí, zpracovává se statut webu a FB včetně odpovědné 
osoby. Na úkolu se pracuje.                                                               40  

  1.2.9. 

Jasné sdělení závazku manažerů / lídrů podporovat trvalé zlepšování 
a inovace v organizaci tím, že budou rozvíjet kulturu pro trvalé 
zlepšování a inovace a tím povzbuzovat zaměstnance ke zpětné 
vazbě 

 

 
 

 
Systém interních inovací není zaveden a nejsou ani stanoveny motivační pobídky.  - 
Zavedení systému interních inovací bylo zohledněno v akčním plánu, ale zatím se 
na něm nepracuje.                                                                             0 



1.2.10. 
Vedení diskuse o důvodech změn v organizaci a s tím souvisejících 
očekávaných dopadech na zaměstnance a příslušné zainteresované 
strany 

 

 

 

V případě změn úřadu jsou zaměstnanci informováni obvykle v předstihu a se 
zdůvodněním změny. O důvodech se však nevede diskuse a není sledována a 
vyhodnocována zpětná vazba. Např. proběhlé plošné snížení počtu zaměstnanců a 
jeho dopady na chod jednotlivých odborů, celého úřadu a na zastupitelnost. - 
V rámci projektu bylo firmou M.C.Triton provedeno systémové hodnocení 
odborů a bylo diskutováno s pracovníky o konkrétních výstupech.    30 

1.2. Body 24 

 

 

Subkritérium 1.3.   

Motivování a podpora zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem 
 

 Otázka  

1.3.1. Vedení příkladem v souladu se stanovenými cíli a hodnotami, 
včetně osobního chování 

 

Vedení úřadu se většinou řídí směrnicemi, které samo schválilo, ale neprobíhá 
v tom žádná zpětná kontrola.  Vedení města má ke směrnicím přístup volnější. – 
Situace se nezměnila.                                                                            35  

1.3.2. Podporování kultury vzájemné důvěru a respektu mezi manažery / 
lídry a zaměstnanci s proaktivními opatřeními proti jakékoliv 
diskriminaci 

 

Na úrovni celého úřadu probíhají tradiční akce (vánoční večírek, cyklojízda). 
V teambuildingu  odborů je situace různá, na úrovni úřadu jsou akce odborů 
podporovány stravenkami. (Umíme si představit například i meziodborovou soutěž 
v řešení escaperoomu.) Zaměstnanci mohou kdykoli sdělit svůj názor tajemníkovi. - 
V tradičních akcích se úspěšně pokračuje, jinak situace nezměněna.       40  
 

1.3.3. Pravidelné informování a projednávání klíčových záležitostí, které 
se týkají organizace se zaměstnanci  

Projednávání klíčových záležitostí úřadu se zaměstnanci probíhá nepravidelně, 
podle potřeby. Zásady odpovědnosti za předávání informací jsou stanoveny 
organizačním řádem po struktuře vedení. - Systém funguje, zůstalo při starém. 50  

1.3.4. Podporování zaměstnanců při plnění jejich povinností, plánů a cílů 
přispívajících k dosažení cílů organizace 

  

Povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny pouze v pracovních náplních. Cíle a plány 
se obvykle nestanovují, jejich použití je ponecháno na jednotlivých vedoucích 
odborů. Pro vedoucí odborů cíle a plány stanoveny nejsou. Motivace zaměstnanců 
není upravována na úrovni úřadu a není stanoven systém hodnocení zaměstnanců. 
Odměňování je ale řešeno s organizací města (školy, školky, DDM) vnitřním 
platovým předpisem.  Pravidelné pololetní odměny jsou zaměstnanci vnímány jako 
nárokové, nejsou určeny podmínky jejich přidělování. - Pracuje se na 
kompetenčním modelu, byl proveden personální audit a workshop na téma 
hodnocení zaměstnanců.                                                                      30 



1.3.5. Poskytování zpětné vazby všem zaměstnancům ke zlepšení 
výkonnosti týmu i jednotlivců 

  

Na úrovni úřadu není stanoven jednotný systém poskytování zpětné vazby směrem 
k zaměstnancům. - Byl vytvořen kompetenční model, připravujeme účast 
v Benchmarkingu.                                                                               35 

1.3.6. Podněcování, povzbuzování a posilování zaměstnanců 
prostřednictvím delegování pravomocí, odpovědností a kompetencí, 
včetně právní odpovědnosti 

 

 

Pravomoci a kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v pracovních náplních. 
Kompetence a odpovědnost však nejsou hlouběji delegovány. (Umím si například 
představit rozdělení úrovně úředníků na „junior“, po kterém musím pečlivě 
kontrolovat všechna rozhodnutí před podpisem a „senior“, který si za rozhodnutí 
odpovídá sám a stačí metodicky kontrolovat občas nějaké.) – Beze změn.  10 

1.3.7. Podporování kultury učící se organizace a podněcování 
zaměstnanců k rozvíjení jejich kompetencí 

 

Kultura učící se organizace není příliš rozvíjena a omezuje se na povinný plán 
vzdělávání, který často není plněn. Seznamování se s dobrou praxí jiných úřadů 
probíhá (jednak živelně při setkávání zaměstnanců na ZOS či různých školeních, 
jednak aktivitou jednotlivých odborů a oddělení – např. IT). V minulosti se úřad 
účastnil benchmarkingu, v současné době v tom nepokračuje.  Úřad ale běžně 
vychází vstříc zaměstnancům, kteří se chtějí vzdělávat (podpora dálkového studia 
nebo vysílání zaměstnanců na školení a konference). – Plánujeme zapojení do 
Benchmarkingu.                                                                               25  
 

1.3.8. Prokazování osobní ochoty manažerů pozitivně vnímat návrhy 
/doporučení od zaměstnanců tím, že jim poskytnou konstruktivní 
zpětnou vazbu 

 

Návrhy a podněty zaměstnanců jsou řešeny individuálně. Vedení úřadu vykazuje 
ochotu tyto návrhy přijímat. Zpětná vazba však příliš nefunguje. – Zůstalo stejné.                                        

                                                                                                                   35 

1.3.9. Uznávání a oceňování úsilí týmu a jednotlivců  

Úřad využívá formy oceňování jednak finanční (pololetní odměny, osobní 
ohodnocení) a jednak titul Nejlepší pracovník úřadu, který je udělován na 
vánočním večírku a má poměrně velkou prestiž (a také finanční bonus). Pro 
odměňování není vytvořen vnitřní předpis, řídí se zvykovým právem. Motivační 
program není vytvořen. - Zatím nezměněno, počítá se s navázáním odměn na 
hodnotící pohovory a plnění cílů.                                                      35   
 

1.3.10. Respektování a řešení individuálních potřeb a osobních situací 
zaměstnanců 

 



 

Úřad standardně vychází maximálně vstříc individuálním požadavkům 
zaměstnanců a jejich potřebám v různých osobních situacích. Pokud je to možné, 
respektuje přání zaměstnanců ohledně termínu dovolené. Zavedly se navíc 2 dny 
volna za rok. Ze závažných důvodů umožňujeme práci na poloviční úvazek, 
výjimečně i práci z domova. Na úřadě není zavedena pružná pracovní doba, ale 
úřad běžně vyhoví požadavkům na dřívější odchod či pozdější příchod, v nutných 
případech i opuštění pracoviště v pracovní době (pokud si to pracovník napracuje 
a není tím ohrožena funkčnost úřadu vůči občanům).  Napracované hodiny se 
běžně převádí z měsíce na měsíc. Situace je kontrolována a při detekci problémů je 
korigována pohovorem s vedoucím odboru.  Některé výhody nejsou nikde 
podchyceny, což je ale podle nás dobře, protože to posiluje vzájemnou důvěru mezi 
vedoucím a podřízenými. – Nezměněno.                                            70     
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Subkritérium 1.4.  
 
Řízení efektivních vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami  
 
 
1.4.1. Identifikování zainteresovaných stran, definování jejich hlavních 

stávajících a budoucích potřeb a sdílení těchto poznatků 
v organizaci 

   

 Zainteresované strany nejsou formálně definovány, i když je úřad vnímá a 
komunikuje s nimi. Neexistuje systém zjišťování jejich potřeb ani sdílení informací 
o nich. – Je součástí Akčního plánu.                                                     10  
 

1.4.2. Napomáhání politickým představitelům při formulování veřejných 
politik týkajících se organizace 
 

 

Úřad připravuje pro politické vedení návrhy strategických dokumentů, pokud o to 
požádají (různé studie) nebo, pokud to vyplývá z legislativy (POH, územní plán a 
podobně). – Beze změn.                                                                              40  

1.4.3. Identifikování začleňování a braní do úvahy veřejných politik 
ovlivňujících organizaci 

 

Jak veřejná politika ovlivňuje úřad? Negativní image úřadu a absence jeho vize 
vytváří dojem nadbytečnosti úředníků či úřadu a projevuje se například 
v populistických tlacích na snížení počtu zaměstnanců.- Beze změn.       25 

1.4.4. Zabezpečování toho, aby záměry a cíle, týkající se výstupů a 
výsledků organizace, byly v souladu s veřejnými politikami a 
politickými rozhodnutími a nacházení shody s politickými 
představiteli v zajištění tomu odpovídajících zdrojů  

 

Místostarostové mají určené oblasti a odbory, vedoucí odborů plní jejich 
požadavky. Výstupy politických představitelů jsou zveřejňovány v lokálních 
médiích. – Beze změn.                                                                       25  
 

1.4.5. Zapojování politiků i dalších zainteresovaných stran do rozvoje 
systému řízení v organizaci 

  



 

Politické vedení města je zapojeno do systému řízení úřadu tak, jak vyžaduje zákon 
o obcích a příslušné směrnice. Další zainteresované strany však často zapojovány 
nejsou. V minulosti podniknuté pokusy (Agenda 21, Zdravé město) skončily 
neúspěšně pro nezájem veřejnosti. Výjimky se ale najdou, například zapojení 
externích spolupracovníků v komisi OSMI.  -   Občané a zainteresované strany 
jsou i nadále zapojovány do práce v komisích.                                      40  

1.4.6. 
Udržování proaktivních a pravidelných vztahů s politickými představiteli 
moci výkonné i zákonodárné 

 

 
Komunikace úředníků a politiků vyplývá z pracovních povinností a je velmi 
intenzivní především v oblasti samosprávy. K vyhodnocování vzájemných vztahů 
nedochází. - Beze změn.                                                                   40 

1.4.7. 
Rozvíjení a udržování partnerství a kontaktů s důležitými 
zainteresovanými stranami 

 

 

Partnerství s dalšími stranami (spolky, nevládní org., podnikatelé, důchodci a 
další) je čas od času podpořeno účastí představitelů města či úřadu na jejich 
schůzích či akcích. Výjimečně jsou zapojeny i do řízení činností úřadu (ČRS do 
povodňové komise, Agentura pro soc. začleňování  při kontrolách a práci ve 
„vyloučených“ lokalitách). - Spolupráce se zainteresovanými stranami pokračuje 
bez výrazných změn.                                                                      30 

1.4.8. 
Podílení se na činnostech profesních sdružení, společenských 
organizací a zájmových skupin 

 

 

Úřad a město podporují další strany, pokud o to projeví zájem. Může jít o 
metodickou pomoc, právní radu, poskytnutí prostor v městských budovách či 
zařízeních, zprostředkování kontaktu s organizacemi řízenými městem. Na úřadě je 
také bezplatná právní pomoc občanům. Činnosti spadají většinou pod oddělení 
školství, které zůstalo jako relikt původně plnohodnotného odboru pod odborem 
Vedení úřadu. -   K textu v první hodnotící zprávě nutno dodat, že některé spolky 
jsou systémové podporovány z rozpočtu města, ostatní mohou žádat o dotace na 
jednotlivé akce.                                                                                     40  

1.4.9. Budování a zvyšování obecného povědomí, dobré pověsti a uznání 
organizace a jejich služeb 

  

Vedení úřadu dlouhodobě klade důraz na dobrou pověst úřadu. O svých aktivitách 
informuje prostřednictvím WEBu, FB a občas v Hlasu Severu. Mediální koncepce 
ani pravidla pro komunikaci s médii nejsou zpracovány. Tiskové konference 
nepořádáme, nemáme strategii PR. -   Zpracování pravidel pro komunikaci 
s médii je řešeno akčním plánem.                                                       45 

1.4.10. 

Rozvíjení marketingu produktů a služeb zaměřených na zainteresované strany 
 

Marketingové nástroje máme a využíváme (FB, RTM a další). -
Byly vytvořeny nové webové stránky města optimalizované i pro 
zobrazení na mobilních zařízeních                                            45  
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 Celkové hodnocení kritéria 1 ∅∅∅∅ 
Celkový 

∅∅∅∅ 

1.1 Nasměrování organizace vypracováním poslání, vize a hodnot 12 

27 

1.2 
Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení organizace, 
výkonnosti a změn 

24 

1.3 
Motivování a podpora zaměstnanců v organizaci a vedení 
příkladem 

37 

1.4 
Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami 
s cílem zajistit sdílenou odpovědnost 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kritérium 2: Strategie a plánování 
Subkritérium 2.1.   

Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran 

 
 Otázka  

2.1.1. Identifikování všech relevantních zainteresovaných stran a 
informování uvnitř organizace, jaké relevantní zainteresované 
strany byly identifikovány 

 

 

Relevantní zainteresované strany – vzdělávací agentury, dodavatelé, mateřské 
školy, základní školy, Městská policie, radní, zastupitelé, občané, nadřízené 
orgány, krajské úřady, zaměstnanci. 

Jednotlivé relevantní zainteresované strany nejsou identifikovány. 

Informovanost o zainteresovaných stranách je ke zjištění na příslušném odboru 
MěÚ. Dále pak na webových stránkách města. - Jednotlivé relevantní 
zainteresované strany jsou identifikovány, např. dodavatelé služeb, dodavatelé 
energií, stanice technické kontroly – zřízení detašovaného pracoviště.           15   

2.1.2. Systematické shromažďování, analyzování a posuzování informací 
o zainteresovaných stranách, jejich potřebách a očekáváních a 
spokojenosti 

 

 Informace o potřebách, očekáváních a spokojenosti zainteresovaných stran   

Centrálně tyto požadavky shromažďovány nejsou. Požadavky těchto stran jsou 
předávány příslušnému pracovníkovi na jednotlivých odborech městského úřadu, 
starostovi a místostarostům či tajemníkovi – při osobních schůzkách se zástupci 
zainteresovaných stran nebo písemných podnětech.  

Úřad tyto informace neanalyzuje. -    

Úřad tyto informace analyzuje do té míry, kdy jednotlivé požadavky sledují 
příslušného odbory městského úřadu a dále se s nimi zabývají.              15  

2.1.3. Pravidelné shromažďování, analyzování a přezkoumávání 
relevantních informací o důležitých změnách v politicko-právní, 
sociálně-kulturní, environmentální a ekonomické oblasti, v 
technologickém a demografickém vývoji 

 

 Úřad tyto informace sleduje pouze v oblastech soc. kultury či ekonomické. – beze 
změn.                                                                                                  5  

2.1.4. Systematické shromažďování příslušných informací pro řízení 
organizace, jako jsou údaje o její výkonnosti 

 



Úřad systematické shromažďování příslušných informací neprovádí. -  Výkonnost 
organizace se sleduje ((např. počty úkonů na odborech (matrika, občanské 
průkazy, registr vozidel,…), stížnosti, vnitřní kontrola…)), ale dále se 
nevyhodnocuje.                                                                                15 

2.1.5. Systematické analyzování interních silných a slabých stránek 
organizace (např. identifikování úrovně naplňování TQM pomocí 
modelů CAF nebo EFQM), včetně hrozeb a příležitostí (např. 
SWOT analýza, řízení rizik) 

 

Úřad systematicky neanalyzuje interní silné stránky a příležitosti pro zlepšování 
úřadu. -  Silné a slabé stránky jsou uvedeny v sebehodnotící zprávě.      15   

2.1. Body 13 

 

Subkritérium 2.2.   

Rozvíjení strategie a plánování s přihlédnutím ke shromážděným informacím. 

 
 otázka  

2.2.1. Transformování poslání a vize do strategických (dlouhodobých a 
střednědobých) a operativních (konkrétních a krátkodobých) cílů a 
opatření na základě analýzy rizik. 

 

V případě, kdy jsou požadavky ze strany relevantních zainteresovaných stran 
zpracovány, je s nimi pracováno a jsou zahrnuty buď ihned do činnosti některého 
z příslušných odborů, nebo je s nimi počítáno do strategických cílů (např. 
plánování akcí, investic apod. …). Systematická analýza rizik z hlediska poslání a 
vize není řešena. - Systematicky se analýza rizik stále nesleduje.          25 

2.2.2. Zapojování zainteresovaných stran do rozvíjení strategie a 
plánování pro vyvážené uspokojování jejich očekávaných potřeb. 

 

Zainteresované strany se zapojují vznesením návrhu s konkrétní představou. 
Pokusy o zapojení zainteresovaných stran byly, ovšem nesetkaly se s odezvou 
(např. zdravé město, atd.) Potřeby jsou zajišťovány v rámci schválených akcí a 
investic, s ohledem na rozpočet. Potřeby a očekávání jsou vyhodnocovány zejména 
ze strany vedení, při prezentaci Města a jeho práce.  V případě, že nejsou 
naplněny, jsou zapracovány do plánů a strategií na další období.- Beze změn.   20 

2.2.3. Vyhodnocování stávajících úkolů z hlediska výstupů (poskytované 
výrobky a služby) a výsledků (dosažené efekty ve společnosti) a 
kvality strategických a operativních plánů. 

 

Kontrola plnění úkolů ze strany nadřízených, v případě hlídání např. kapitol 
rozpočtu (finance) je na příslušných správcích kapitoly. Ukazatele jsou většinou 
stanoveny (termíny dle smluv nebo dle zákona; přesná výše finančních prostředků 
v kapitole rozpočtu;). Výstupy a dopady činnosti úřadu jsou sledovány – např. 
zpětné vazby od občanů, stížnosti (evidence na sekretariátu). – Beze změn.   10 



2.2.4. Zajišťování dostupnosti zdrojů na rozvoj a aktualizaci strategie 
organizace. 

 

Ke strategii zatím nedošlo. - Jelikož doposud nebylo potřeba vytvářet strategii 
organizace, nebyly tedy ani zajišťovány dostupné zdroje.                       0  

2.2.5. Vyvažování úkolů a zdrojů, dlouhodobých a krátkodobých 
požadavků od zainteresovaných stran. 

 

Reálnost úkolů je posuzována systémově i nahodile. Úkoly jsou 
provázány s aktuálním rozpočtem a aktuálním potřebami a 
požadavky) – dlouhodobě plánovaná akce x havarijní stav. 
Požadavky ZS (zainteresovaných stran) jsou předávány písemně a 
jsou evidovány u zaměstnance příslušného odboru.  Rozpočet města 
na takového situace myslí např. v rámci rezervního fondu. – Beze 
změn.           

25 

2.2.6. Rozvíjení politiky společenské odpovědnosti organizace a její 
začlenění do strategie a plánování organizace. 

 

Jedná se o nahodilá jednání (např. strategické snižování nákladů úspor – VO)  5  
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Subkritérium 2.3.   

Komunikování a uplatňování strategie a plánovaní v rámci celé organizace a její 
pravidelné přezkoumávání. 

 
 otázka hodnocení 

2.3.1. Uplatňování strategie a plánování nastavením priorit, určením 
časových rámců, vhodných procesů, projektů a organizační 
struktury. 

 

Strategie a plánování nastavením priorit, určením časových rámců, vhodných 
procesů, projektu a organizační struktury není uplatňována. -  Organizace se i 
nadále otázkou strategie a plánování nastavením priorit, určením časových 
rámců, vhodných procesů, projektu a organizační struktury nezabývá.        0  

2.3.2. Rozpracování strategických a operativních cílů organizace do 
příslušných plánů a úkolů organizačních útvarů a jednotlivých 
zaměstnanců. 

 

Rozpracování strategických a operativních cílů úřadu do příslušných plánů a úkolů 
organizačních útvarů a jednotlivých zaměstnanců není řešeno centrálně, vždy 
pouze na konkrétním odboru. -  Operativní cíle úřadu jsou řešeny na úrovni 
tajemníka, následně vedoucích odborů a nakonec zaměstnanců.            20  

2.3.3. Zpracování plánů a programů s cíli a výsledky pro každý 
organizační útvar a s indikátory určujícími požadovanou změnu 
(očekávané výsledky). 

 



Rozpracování strategických a operativních cílů úřadu do 
příslušných plánů a úkolů organizačních útvarů a jednotlivých 
zaměstnanců se neděje. Pokud by toto nastalo, mělo by  
se při tvorbě plánu ke stanoveným cílům přihlížet a stejně tak by 
měla být stanovena i očekávání. – Beze změn.                                               

     15 

2.3.4. Efektivní komunikování s cílem šířit/sdělovat cíle, plány a úkoly 
uvnitř organizace. 

 

Efektivní komunikování s cílem šířit/ sdělovat cíle, plány a úkoly 
uvnitř úřadu se děje pomocí rozpočtu, usnesení Rady města a 
Zastupitelstva, porad vedení atd. Komunikační kanály jsou e-mail, 
úřední deska, web města, Hlas severu, atd. K přezkumu jejich 
efektivnosti nedochází. -   K přezkumu efektivnosti dochází např. u 
webu – sledovanost; Hlas severu – prodej.                                                           

  45 

2.3.5. Vývoj a uplatňování metod pro monitorování, měření a/nebo 
pravidelné hodnocení výkonnosti organizace na všech úrovních 
(odděleních, funkcích), které zajišťují implementaci strategie. 

 

Vývoj a uplatňování metod pro monitorování, měření a/nebo 
pravidelné hodnocení výkonnosti úřadu na všech úrovních, 
zajišťující implementaci strategie úřad nesleduje a nevyhodnocuje. 
– Beze změny.  

  0 

2.3.6. Rozvoj a používání metod pro měření výkonnosti organizace na 
všech úrovních, pokud jde o vztah mezi vstupy a výstupy 
(efektivnost) a mezi výstupy a výsledky (účelnost). 

 

Rozvoj a používání metod pro měření výkonnosti úřadu na všech 
úrovních, pokud jde o vztah mezi vstupy a výstupy (efektivnost) a 
mezi vstupy a výsledky (účelnost) úřad že nesleduje a 
nevyhodnocuje a ukazatele výkonnosti a účelnosti nemá stanoveny.-
První hodnocení se však připravuje, jelikož vedení města 
přihlásilo úřad do Benchmarkingu. 

   10 

2.3.7. Hodnocení potřeby měnit a zlepšovat strategie a metody plánování 
se zapojením zainteresovaných stran. 

 

Potřebu měnit a zlepšovat strategie a metody plánování se zapojením ZS úřad řeší 
formou osobní návštěvy, písemných podnětů, účasti na ZM. Zcela určitě je 
s podnětem pracováno, a dle obsahu a rozsahu požadavku je toto řešeno 
kompetentní osobou. -  Nastavený systém funguje a prozatím nebyla potřeba ho 
měnit.                                                                                             30  
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Subkriterium 2.4  
Plánování, uplatňování a přezkoumávání inovací a změň. 
 
V tomto bodě se domníváme, že systém není nastaven.  

Zcela určitě jej doporučujeme zavést, a to např. dotazníkem zaměstnancům na návrh změn 
(např. pololetně), kdy navržené změny by byly evidovány (např. u PT) a v případě většího 
počtu na konkrétní požadovanou změnu jí analyzovat a vyhodnotit a následně třeba i 
implementovat. V případě, že by došlo např. k ušetření třeba i finančních prostředků, zavést 
systém odměňování iniciátorů.  

 
2.4.1. Vytváření a rozvíjení nové kultury/prostředí pro inovace 

prostřednictvím vzdělání, benchlearningu a zřizováním výukových 
laboratoří. 

 

Vytváření a rozvíjení nové kultury/prostředí pro inovace prostřednictvím 
vzdělávání benchlerningu a zřizováním výukových laboratoří úřad neaplikuje a 
nevytváří. – Beze změn                                                                              0 

2.4.2. Systematické sledování vnitřních indikátorů/hybných sil změny a 
vnějších požadavků na inovace a změny. 

 

Systematické sledování vnitřních indikátorů/hybných sil změny a vnějších 
požadavků na inovace a změny úřad neprovádí. – Beze změn                       0 

2.4.3. 
Projednání plánované modernizace a inovace a jejich zavádění 
s příslušnými zainteresovanými stranami. 

 
 

 

Projednávání plánované modernizace a inovace a jejich zavádění s příslušnými ZS 
se děje s ohledem na rozpočet. Diskutuje se ze ZS a následně se zavádí do 
organizace. – Beze změn                                                                        30 

 

2.4.4. 
Vybudování efektivního systému pro řízení změn (např. projektový 
management, benchmarking a benchlearning, pilotní projekty, 
monitoring, zprávy o postupu, využívání PDCA cyklu). 

 
 

 
Efektivní systém pro řízení změn nemá úřad nestaven.  -  Úřad je přibližně rok 
zapojen do projektu CAF a současně je přihlášen do Benchmarkingu        20 

2.4.5. 
Zajišťování potřebných zdrojů k provedení plánovaných změn.  

 

 
Potřebné zdroje k provedení plánovaných změn jsou zajišťovány při naplánovaní 
rozpočtu. - Aktuální změny jsou řešeny rozpočtovými změnami              25 

2.4.6. 

Vyvažování přístupů k realizaci změn iniciovaných shora – dolů a 
zdola – nahoru. 

 

Vyvažovaný přístup k realizaci změn iniciovaných shora- dolů a 
zdola- nahoru probíhá na MěÚ částečně. – Beze změn                   15 

 

2.4.7. 
Podpora využívání nástrojů e-governmentu s cílem zvýšit efektivnost 
poskytovaných služeb a zvýšit transparentnost a interakci mezi 

 

 



organizací a občany/zákazníky. 

 

Do podpory využívání nástrojů e-governmentu s cílem zvýšit efektivnost 
poskytovaných služeb a zvýšit transparentnost a interakci mezi úřadem a občany 
/zákazníky se městský úřad zapojuje. Např. rozklikávací rozpočet, E-ZAK, Czech-
point, zapojení se do IT dotací, digitalizace ZM, atd. -  nový WEB, mobilní 
aplikace „ZMAPUJ TO“.                                                   55 
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 Celkové hodnocení kritéria 2 ∅∅∅∅ 
Celkový 

∅∅∅∅ 

2.1 
Shromažďování informací o současných a budoucích 
potřebách zainteresovaných stran, jakož i relevantních 
informací pro řízení organizace. 

13 

17 2.2 Rozvíjení strategie a plánování s přihlédnutím ke 
shromážděným informacím. 

14 

2.3 Komunikování a uplatňování strategie a plánování v rámci 
celé organizace a její pravidelné přezkoumávání. 

17 

2.4. Plánování, uplatňování a přezkoumávání inovací a změn. 22 

 

 



Kritérium 3: Zam ěstnanci 
 

Subkritérium 3.1.   

Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a 
plánování 

 
 otázka  

3.1.1. Pravidelné analyzování současných a budoucích potřeb lidských 
zdrojů, s přihlédnutím k potřebám a očekáváním zainteresovaných 
stran a ke strategii organizace. 

 

Neřeší se, individuálně a operativně se řeší v kompetenci tajemníka v okamžiku, 
kdy zaměstnanec dá výpověď, situaci probere tajemník s vedoucím a vyplynou 
z toho další důsledky. - Situace se nezměnila. Systémově se nedaří podchytit 
odcházející zaměstnance.                                                                                                             
                                                                                                                5 

3.1.2. Rozvíjení a uplatňování politiky pro řízení lidských zdrojů založené na 
strategii a plánování organizace, s ohledem na kompetence nezbytné pro 
budoucnost, stejně jako na sociální faktory (např. pružná pracovní doba, 
mateřská a rodičovská dovolená, studijní volno, rovné příležitosti, 
generová a kulturní rozmanitost, zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením). 

 

Koncepce ani strategie není, systém zjišťování potřeb není vytvořen, neprovádí se 
další zjišťování, např. anonymizované dotazníky, ankety…- Provedeno dotazníkové 
šetření v rámci projektu CAF. Do akčního plánu zařazen kompetenční model, 
který vypracovala externí firma.                                                             25 

3.1.3. Zajišťování kvalifikovaných lidských zdrojů (nábor, rozmisťování a 
rozvoj) a souladu mezi pravomocemi a odpovědnostmi pro 
naplňování poslání organizace. 

 

Systém není nastaven, musíme se řídit zákonem o úřednících atd…., každý 
pracovník ví dle pracovní náplně, co je v jeho kompetenci. Rozumí se kvalifikací 
ZOZ? Není nikde dáno, že nový pracovník na ŽÚ do 2 let absolvuje např. školení 
na přestupky…Nejasnosti řešeny s nadřízeným ( vedoucí, tajemník..) Nevíme, jaké 
je poslání úřadu… - Na poslání úřadu se pracuje v rámci akčního plánu.    30                                                                           
 

3.1.4. Rozvíjení a uplatňování jasné politiky zahrnující objektivní kritéria 
pro nábor, podporu, platy, odměňování a přidělování manažerských 
funkcí. 

 

Vychází se ze zákoníku práce a nařízení vlády dle tabulek, vnitřní platový předpis 
pro VPP a pro ředitele příspěvkových organizací, pro úředníky není, to je podle 
tabulek. Odměňování cca 2krát do roka, osobní ohodnocení se přiznává po 
uplynutí zkušební doby, rizikový příplatek se přiznává hned při nástupu u některých 
zaměstnanců. Jmenování vedoucích pracovníků podléhá pouze zákonu.-  Situace se 
nezměnila.                                                                                             10 



3.1.5. Podporování kultury organizace zaměřené na výkonnost (např. 
zavedením transparentních pravidel pro odměňování/oceňování 
zaměstnanců na základě dosahovaných individuálních a týmových 
výsledků). 

 

Výkonnost zaměstnanců se neměří, individuálně se vyplácí odměny, na besídce se 
předá šek, poděkování, týmově se nic nevyplácí.- Zpracován systém hodnocení 
zaměstnanců, který teď bude poprvé aplikován ve vztahu na mzdové ohodnocení.                      

                                                                                                           20 

3.1.6. Využívání kompetenčních profilů, náplní práce a popisů funkcí 
zaměstnanců i manažerů pro a) jejich nábor a b) jejich osobní 
rozvojové plány. 

 

Kompetenční profily nemáme zpracovány, rozvojový plán- plán vzdělávání se 
nekontroluje a nedodržuje. Nově přijatí zaměstnanci se musí zúčastnit vstupního 
vzdělávání a školení BOZP, školení řidičů.- Nově zpracováno v rámci hodnocení 
zaměstnanců.                                                                                       45                                          

3.1.7. Věnování zvláštní pozornosti lidským zdrojům potřebným pro 
rozvoj a provoz e-governmentu a internetových služeb (např. 
poskytováním nezbytných školení a vytvářením vhodného zázemí). 

 

Neposuzuje se a nevěnuje, projekty IT v kompetenci tajemníka a “ajťáků“.- Pokud 
docházelo v minulosti ke změně informačních systémů, byli proškolováni všichni 
zaměstnanci.                                                                                        10 
 
 

3.1.8. Uplatňování rovného přístupu, rovných příležitostí a nediskriminace 
z důvodů pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, věku, 
rasy a náboženství při náboru a kariérním rozvoji zaměstnanců. 

 

Předpoklady nevytváří, je umožněna práce osobám se sníženou pracovní 
schopností.- Situace se nezměnila.                                                          20       
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Subkritérium 3.2    
Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců 

s cíli organizace 

 
 Otázka  

3.2.1. Zjišťování aktuálních kompetencí na úrovních jednotlivců i celé 
organizace z hlediska znalostí, dovedností a postojů a jejich 
systematické porovnávání s potřebami organizace. 

 

Nejsou zjišťovány kompetence zaměstnanců. - Vytvořen kompetenční model 
externí firmou.                                                                                      10 
 



3.2.2. Projednávání, stanovování a sdělování strategie pro rozvoj 
kompetencí. To zahrnuje plán vzdělávání vycházející ze současných 
a budoucích potřeb organizace a potřeb jednotlivců. 

 

Strategie pro rozvoj zaměstnanců úřadu není, postupuje se podle plánu vzdělávání, 
každý zaměstnanec si sám zvolí školení, dle oblasti, kterou vykonává. Na základě 
změn právních předpisů dochází ke změnám kompetencí, proškolením.  Zpětná 
vazba předávána ústně nadřízenému - Aplikuje se vlastní benchmarking ve 
smyslu vyhledávání školení a lektorů. Pokud jsme spokojeni se školiteli, oslovíme 
je znovu.                                                                                              30   
 

3.2.3. Rozpracování, schvalování a přezkoumávání plánů vzdělávání a 
osobního rozvoje pro všechny zaměstnance a/nebo týmy dle přijaté 
strategie, s přihlédnutím k možnosti vzdělávání a osobního rozvoje 
zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené. Plány osobního 
rozvoje mohou být součástí hodnotících pohovorů se zaměstnanci, 
které mohou poskytnout vzájemnou zpětnou vazbu a sladit 
vzájemná očekávání. 

 

Plány osobního rozvoje úřad nezpracovává, tudíž nejsou vyhodnocovány.- V rámci 
akčního plánu budou zpracovány plány rozvoje zaměstnanců. Plány vzdělávání 
měněny podle potřeb organizace.  Součástí hodnotícího rozhovoru bude plán pro 
osobní rozvoj.                                                                                      10 

3.2.4. Rozvíjení manažerských dovedností, stejně tak jako schopností 
řízení vztahů se zaměstnanci, občany/zákazníky a partnery. 

 

Manažerské dovednosti jsou rozvíjeny školením – komunikace – asertivita, řešení 
krizových situací.-  V rámci projektu CAF realizováno více školení v oblasti 
komunikace a hodnocení zaměstnanců a na měkké techniky.                  30              

3.2.5. Vedení (zpracování) a podporování nových zaměstnanců (např. 
prostřednictvím mentoringu, koučingu a individuálního 
poradenství). 

 

Postup při nástupu nového zaměstnance není, řídí se zavedeným procesem. 
Adaptační proces na úřadě probíhá začleněním jednotlivce do kolektivu a osobním 
předáváním zkušeností.- Adaptační proces zpracován v rámci akčního plánu.30 

3.2.6. Podporování vnitřní a vnější mobility zaměstnanců.  

Na úřadě k rotaci zaměstnanců dochází, probíhají výměnné stáže jen u 
příspěvkových organizací. Záskok v případě dlouhodobé nepřítomnosti 
zaměstnance.-  Situace se nezměnila.                                                      40 

3.2.7. Rozvíjení a podporování moderních vzdělávacích metod (např. 
využívání multimedií, e-learningu, sociálních sítí, vzdělávání na 
pracovišti). 

 

Na MěÚ dochází k využívání moderních technologií při vzdělávání např. školení na 
spisovou službu VERA, prostřednictvím dálkového přístupu, nebo e-learningové 
školení (Rentel).- Probíhají školení v rámci projektu CAF                        60  
 

3.2.8. Plánování vzdělávacích aktivit a rozvíjení komunikačních 
dovedností v oblasti rizik, střetu zájmů, řízení rozmanitosti, gender 
mainstreaming a integrity nebo etiky. 

 



Odbor soc. věcí je speciálně proškolen na sebeobranu v krizových situacích. 
Školení na rozvoj komunikačních dovedností bylo pro úředníky zajištěno. Metodika 
měření spokojenosti klientů úřadu s jednáním úředníků není zpracována.-  Beze 
změny                                                                                                   65 

3.2.9. 

Hodnocení dopadů vzdělávání a rozvojových programů na pracovišti a 
zpřístupnění obsahů kurzů dalším kolegům ve vztahu k nákladům na tyto činnosti 
(stanovených jejich monitorováním a cost/bendit analýzou). 
Systém hodnocení vzdělávacích akcí není vytvořen. Není nám známo, že by se 
v současné době vyhodnocovala efektivita vynaložených financí na vzdělávání, není 
ani hodnocena účelnost jednotlivých forem vzdělávání. Z některých kurzů jsou mat. 
pro zaměstnance celého MěÚ sdílené na intrawebu. Zprávy ze školení jsou 
předávány vedoucímu zaměstnanci. - Sdílení informací ze školení na odboru 
ústně                                                                                                   35 

3.2.10. 

Přezkoumávání potřebnosti podporovat ženy v kariérním růstu a v souladu s tím 
rozvíjet jejich kariérní plány. 
Ženy nejsou podporovány v kariérním růstu. - Ženy nejsou upřednostňovány na 
úkor mužů. Úřad nerozlišuje rasu ani náboženské vyznání                     10 
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Subkritérium 3.3    

Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu, udělováním pravomocí a 
podporováním jejich celkové spokojenosti 

 
 otázka  

3.3.1. Podporování kultury otevřené komunikace a dialogu a 
povzbuzování týmové práce. 

 

Není podporována kultura otevřené komunikace a dialogu a povzbuzování týmové 
práce, nejsou nastavena pravidla. V minulosti fungovala skupina na webové 
stránky.-   Příkladem novodobé spolupráce je CAF                                  35 

3.3.2. Aktivní vytváření prostředí pro získávání nápadů a návrhů ze strany 
zaměstnanců a vytváření vhodných nástrojů (např. schémata návrhů, 
pracovní skupiny, brainstorming) 

 

Na úřadě není vytvořen systém pro podávání návrhů na zlepšování od 
zaměstnanců. Nápadům zaměstnanců a případně jejich realizaci, se vedoucí ani 
tajemník úřadu nebrání.-  Úřad vytváří aktuální pracovní skupiny pro danou 
problematiku, např. web                                                                               25 

3.3.3. Zapojování zaměstnanců a jejich zástupců (např. odborů) do tvorby 
plánů, strategií, cílů navrhování procesů a do identifikace a 
realizace zlepšovacích aktivit. 

 



K zapojování zaměstnanců a jejich zástupců do tvorby plánů a strategií dochází 
osobním oslovením jednotlivců nebo prostřednictvím mailu. Zapojování do procesu 
zlepšování probíhá formou diskuse a připomínkováním. -  V minulosti probíhala 
spolupráce v rámci Akční skupiny pro sociální začleňování ( OSVZ, školství, 
MP) a Místní akční skupina pro ORP Varnsdorf a Rumburk, společný projekt 
s Český sever, z.s.                                                                                    40 

3.3.4. Nalézaní dohody/shody mezi manažery a zaměstnanci při 
stanovování cílů, včetně způsobů jak měřit jejich dosažení. 

 

Ani ke stanovování cílů ani k rozhodování o způsobu měření cílů nedochází 
k diskusi se zaměstnanci. - Operativní cíle stanovuje zastupitelstvo, rada města a 
tajemník. Jednotliví zaměstnanci zpracovávají konkrétní úkoly, které jim 
přidělují vedoucí odborů. Individuální návrhy zaměstnanců se průběžně 
předkládají vedoucímu odboru nebo tajemníkovi.                                 10 

3.3.5. Pravidelné provádění průzkumů a analýz názorů zaměstnanců, 
publikování a poskytování zpětné vazby o jejich 
výsledcích/shrnutích/interpretacích/krocích ke zlepšení. 

 

Na úřadě nejsou stanovena pravidla ke zjišťování názorů zaměstnanců, jejich 
názory nejsou analyzovány a nejsou přijímána opatření, tudíž nejsou ani výsledky 
analýz projednávána. - Na základě dotazníkového šetření, které částečně 
reflektovala aktuální záležitosti v organizaci a dala zaměstnancům prostor 
vyjádřit své subjektivní pocity. Úřad dává zaměstnancům prostor pro vyjádření.                      
                                                                                                       25 

3.3.6. Umožňovat, aby zaměstnanci měli příležitost poskytovat zpětnou 
vazbu svým přímým nadřízeným o kvalitě jejich řízení. 

 

Řeší se individuálně na odborech. - Hodnocení nadřízených probíhá v rámci 
dotazníkového šetření.                                                                      25  

3.3.7. Zajišťování vhodných pracovních podmínek v celé organizaci, 
včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Úřad zabezpečuje vhodné pracovní podmínky v souladu se Zákoníkem práce. 
Nadstandardní výhody jsou zaměstnanci poskytovány formou příspěvku ze soc. 
fondu (poukázky na léky a prac. oděvy). Na úřadě není upravena systémově 
problematika bezpečnosti ochrany zdraví, dochází pouze k občasným hromadným 
kurzům. Doporučujeme při nástupu nového zaměstnance zavést postup, kdy nový 
pracovník projde proškolením bezpečnosti. – Beze změny                       60 

3.3.8. 

Zajišťování podmínek pro vyvážený pracovní a soukromý život zaměstnanců 
(např. možnost přizpůsobit si pracovní dobu), jakož i věnování pozornosti 
zaměstnancům na částečném úvazku nebo na mateřské či rodičovské dovolené tak, 
aby byli informováni o zásadních záležitostech týkajících se organizace a bylo jim 
umožněno zapojit se do systému vzdělávání.  



Sociální politika na úřadu nebyla přijata, jednotlivé požadavky zaměstnanců se 
posuzují individuálně, většinou je zaměstnanci vyhověno nebo dojde ke 
kompromisu obou stran. 

Sociální fond na MěÚ je vytvořen. Individuální pracovní doba je pro zaměstnance, 
kteří o úpravu požádali, umožněna. Pružná pracovní doba na úřadě není zavedena. 

Zaměstnanci, kteří jsou v dlouhodobé neschopnosti či na mateřské nejsou o 
záležitostech úřadu informováni. Zaměstnanci na rodičovské dovolené nejsou 
připravovány na svůj návrat. – Situace se nezměnila                               65 

3.3.9. 

Věnování zvláštní pozornosti potřebám sociálně znevýhodněných zaměstnanců a 
osobám se zdravotním postižením. 
Zaměstnancům se sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením nevytváří 
úřad zvláštní pracovní podmínky. - Výjimečně zaměstnancům poskytována 
záloha.                                                                                                           30 

3.3.10. 

Využívání programů či metod pro odměňování zaměstnanců nefinančním 
způsobem (např. plánování a vyhodnocování zaměstnaneckých benefitů, 
podporování sociálních, kulturních a sportovních aktivit zaměřených na zdraví a 
celkovou spokojenost zaměstnanců). 
Nefinanční benefity nejsou nikde stanoveny. Úřad umožňuje zaměstnancům 
zvýhodněné SIM karty až tři na osobu, to považujeme za nefinanční benefit. Jako 
jednorázový příspěvek obdrželi zaměstnanci permanentky do bazénu. Spokojenost 
zaměstnanců s poskytovanými benefity úřad nezjišťuje. 

Silné stránky zaměstnanců 

Spolupráce a komunikace s vedoucími odborů a většinou zaměstnanců úřadu je 
bezproblémová. Nízká nemocnost zaměstnanců.  

Oblasti pro zlepšení 

Zlepšit kontrolu dodržování právních a interních předpisů, zavést pružnou 
pracovní dobu, zaměstnancům umožnit navštěvovat jazykové kurzy, příspěvek na 
ošacení, znovuobnovení masáží, zavedení pravidelných sportovních a kulturních 
aktivit, zpracovat manuál pro příjem nového pracovníka (postup co všechno je 
potřeba pro nového pracovníka zajistit, přístupy – budova, hesla – do programů, 
kontakty, bezpečnost práce, zdravotní prohlídka. Zlepšit komunikaci s ekonom. 
odborem. Snaha zamezit odchodu kvalitních zaměstnanců. Zlepšit komfort 
pracovního prostředí, vzhled budov a vybavení kanceláří. -  Pořádají se pravidelné 
společné akce, např. Den bez aut, pravidelná besídka, cyklojízdy.            30 

3.3. Body 35 

 

 

 

 



 Celkové hodnocení kritéria 3 ∅∅∅∅ 
Celkový 

∅∅∅∅ 

3.1 
Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských 
zdrojů s ohledem na strategii a plánování. 21 

29 3.2 
Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců 
a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace. 32 

3.3 
Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu, 
udělováním pravomocí a podporováním jejich celkové 
spokojenosti. 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje  
Subkritérium 4.1  

Rozvíjení a řízení partnerství s relevantními organizacemi 
 

 otázka  

4.1.1. Identifikování klíčových partnerů z privátní, neziskové i veřejné 
sféry a charakteru vztahů (např. odběratel – poskytovatel, dodavatel, 
spolutvůrce, doplňkový/náhradní poskytovatel produktu, vlastník, 
zakladatel). 

 

Úřad nemá zpracovanou oficiální databázi klíčových partnerů, tím pádem ani 
nečlení klíčové partnery. Pracovníci odboru správy majetku a investic vedou 
maximálně soukromou databázi společností, dodavatelů, které při veřejných 
zakázkách oslovují.  – beze změn                                                           10 

4.1.2. Uzavírání a zajištění správy vhodných smluv o partnerství, které 
berou do úvahy různé aspekty společenské odpovědnosti, jako jsou 
socio-ekonomické a environmentální dopady poskytovaných 
produktů a služeb. 

 

Systém pro řízení partnerství vytvořen není. Smlouvy o dílo podléhající schválení 
radou či zastupitelstvem města eviduje sekretariát starosty. Smlouvy malého 
rozsahu má ve své správě referent, uzavírající smlouvu. Jednotlivé odbory 
spolupracují s dodavateli a následně vyhodnocují výsledky, případně další 
spolupráci neuzavírají. – beze změn                                                       20 

4.1.3. Podněcování a organizování cíleně zaměřených partnerství, rozvoj a 
realizace společných projektů s dalšími organizacemi veřejného 
sektoru, které patří do stejné sektorové sítě/řetězce a různých 
institucionálních úrovní. 

 

V drtivé většině se konkrétní úkoly neřeší prostřednictvím partnerství. Je zde pár 
výjimek, jako například společná žádost okolních obcí o dotaci na vybudování 
rozhledny, dotace na hasičskou zbrojnici. Lze do toho zakomponovat spolupráci tří 
měst při organizaci společenského plesu. Odpovědnost za přípravu smluv není 
stanovena, neboť žádná taková partnerství uzavřena nejsou. -  Město Varnsdorf je 
zapojeno do projektu Čtyřměstí, jenž má za úkol řešit podněty měst Varnsdorfu, 
Rumburku, Seifhennersdorfu a Großschönau. Jednou ročně probíhá pravidelné 
setkání, pokaždé v jiném městě. V drtivé většině se ale úkoly neřeší 
prostřednictvím partnerství. V minulosti proběhla společná žádost měst o 
vybudování rozhledny či pořádání společenského plesu. Odpovědnost za přípravu 
smluv není stanovena.                                                                           35 

4.1.4. Pravidelné monitorování a vyhodnocování partnerství a jejich 
výsledků. 

 

Pravidelné monitorování a vyhodnocování partnerství a jejich výsledků se nedělá. 
Nic takového nevedeme. Pouze v oblasti školství probíhá určitá spolupráce, 
nicméně neprobíhá její vyhodnocení. – beze změn                                    10 



4.1.5. Identifikování potřeby uzavírat dlouhodobá partnerství veřejného a 
privátního sektoru (PPP) a rozvíjet je tam, kde je to vhodné. 

 

Úřad nezjišťuje potřebu uzavírat partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
Taktéž nejsou ani řešeny žádné konkrétní úkoly v rámci PPP. Po ústní dohodě však 
spolupracuje např. se společností Drylock Technologies, která dodává své výrobky 
na vítání občánků, podílí se na financování dětských atrakcí na městské slavnosti. 
– beze změn                                                                                        25                                

4.1.6. Definování odpovědností každého partnera při realizaci partnerství, 
včetně jejich kontroly, hodnocení a přezkoumávání. 

 

Odpovědnost jednotlivých partnerů je definována spíše ústně při konání akce. 
Např. dostavení kontejneru na určité místo v určitý čas apod. Plnění partnerů není 
zpětně kontrolováno a hodnoceno. – beze změn                                    10 

4.1.7. Zvyšování úrovně organizace využíváním možností výměny 
zaměstnanců mezi partnery. 

 

Úřad v současné době nevyužívá systém výměny zaměstnanců. – beze změn 0 

4.1.8. 

Výměna “dobré praxe“ s partnery a použití benchlearningu a/nebo benchmarkingu. 
Úřad není zapojen do benchlearningového a benchmarkingového projektu. Tzv. 
„dobré praxe“ nejsou sledovány, neděláme. -  Městský úřad Varnsdorf se již 
zapojil do benchmarkingového projektu a v lednu 2019 proběhlo první školení, 
kterého se zúčastnili vedoucí jednotlivých odborů. Další školení budou 
následovat.                                                                                        15 

4.1.9. 

Vybírání společensky odpovědných poskytovatelů (dodavatelů) v souvislosti 
s veřejnými zakázkami. 
Úřad nevybírá společensky odpovědné partnery. – beze změn                 0 

4.1. Body 14 

 

 

Subkritérium 4.2    

Rozvíjení a uplatňování partnerství se zákazníky/občany 
 

 otázka  

4.2.1. Zajišťování aktivní informační politiky (např. o tom, jak organizace 
funguje, o kompetencích různých veřejných orgánů, o struktuře a 
procesech organizace). 

 



Mezi hlavní zdroje informací mezi občany patří úřední deska, dále el. úřední deska, 
webové stránky města, ale také sociální sítě (Facebook, YouTube), Hlas severu 
(místní čtrnáctideník), mobilní aplikace Česká Obec a Varnsdorfský magazín 
v regionální televizi RTM+ . Při objasňování kompetencí veřejných orgánů a 
institucí se řídíme zákonem o obcích. Odpovědnost za systém informování není 
nastavena. -  Systém informování občanů má na starost tiskový mluvčí města 
Varnsdorf ve spolupráci s vedením radnice. Mezi hlavní zdroje informací patří 
úřední deska, elektronická úřední deska, webové stránky, sociální sítě Facebook, 
Instagram, YouTube, aplikace Česká Obec, Varnsdorfská magazín v regionální 
televizi RTM+ a čtrnáctideník pro varnsdorfské občany Hlas severu.        55 

4.2.2. Aktivní povzbuzování potřeby občanů/zákazníků organizovat se, 
vyjadřovat své potřeby a požadavky a podporování partnerství 
s občany, reprezentativními skupinami občanů a organizacemi 
občanské společnosti. 

 

Úřad podporuje sdružování občanů formou besed s občany, podnikateli, nově 
vyzkoušen online chat. Každé pondělí mají občané možnost využít otevřenou 
kancelář starosty města. Městský úřad Varnsdorf nabízí právní služby pro občany 
zdarma. Pravidla pro podporu sdružování nejsou nastavena. -  Město Varnsdorf 
podporuje partnerství s občany několika způsoby. Probíhají pravidelná setkání 
s podnikateli, občany. V minulosti byl několikrát vyzkoušen online chat se 
starostou. Nabízí se také možnost navštívit starostu v jeho otevřené kanceláři 
každé pondělí odpoledne. Ve spolupráci s právničkou města je nabízena právní 
poradna pro občany zdarma. Své podněty vyjadřují také jubilanti během 
slavnostního setkání s vedením radnice.                                               55 

4.2.3. Podpora zapojování občanů/zákazníků a jejich zástupců v rámci 
konzultací a aktivní účasti v rozhodovacích procesech v organizaci 
(spolutvůrci a spolurozhodovatelé), např. prostřednictvím 
konzultačních skupin, anket, průzkumů veřejného mínění a kroužků 
kvality. 

 

Občané do přímého rozhodování nejsou zapojeni, slouží však jako pomocný nástroj 
při rozhodování. Úřad má komise, které jako pomocný nástroj využívají občany. 
Např. co by občané rádi viděli na dalších slavnostech (anketa), anketní lístky 
v oblasti panelových domů (jestli by chtěli lavičky a koše, nebo něco jiného), 
anketa o nejlepší vizuální návrh pro investiční akci rozhledna na Špičáku. Úřad 
organizuje besedy s občany, starosta města má tzv. otevřenou kancelář, kde 
přijímá podněty, stížnosti. Zájem ze strany veřejnosti je téměř nulový. – beze změn        
                                                                                                        40 

4.2.4. Vytváření podmínek pro aktivní vyhledávání podnětů, návrhů a 
stížností občanů/zákazníků, jejich shromažďování vhodnými 
prostředky (např. ankety, konzultační skupiny, dotazníky, schránky 
na stížnosti, průzkumy veřejného mínění), analyzování a využívání 
takto získaných informací a sdělování jejich obsahu. 

 



Úřad má vytvořen systém pro přijímání připomínek a podnětů. Aktuálně úřad 
shromažďuje podněty formou schránek na každé budově, kde občan může zanechat 
vzkaz. Prostor je také na webových stránkách města. Funguje také zpětná vazba 
přes sociální sít Facebook, byť není veden jako oficiální komunikační kanál 
s úřadem. Připomínky a podněty vyřizuje sekretariát starosty ve spolupráci 
s příslušným odborem, nebo tiskový mluvčí. Informace o připravovaných 
rozhodnutích nejsou zpřístupňovány, nebo o tom alespoň nevím. -   Městský úřad 
Varnsdorf má vytvořen systém pro přijímání připomínek a podnětů. 
Shromažďuje je prostřednictvím schránek na obou budovách úřadu. Občané 
mohou využít i elektronickou formu skrze webové stránky města, kde je umístěn 
online formulář. Využívána je také sociální sít Facebook, kde se občanům 
dostane odpověď většinou do několika hodin. Sociální síť Facebook je 
oficiálním komunikačním kanálem města. Připomínky a podněty vyřizuje 
sekretariát starosty ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů nebo tiskový 
mluvčí.                                                                                              45 

4.2.5. Zajišťování transparentnosti týkající se fungování organizace, stejně 
jako jejích rozhodovacích procesů (např. zveřejňováním výročních 
zpráv, pořádáním tiskových konferencí a zveřejňováním informací 
na internetu). 

 

Systém pro předávání informací není vytvořen, byť se úřad snaží být transparentní. 
V současné době se výroční zprávy nevydávají, jsou v plánu. Úřad vydává akorát 
výroční zprávu dle zákona 106. Odpovědnost za předání informací není určena, 
maximálně u místního periodika, které musí vycházet pravidelně, ve kterém 
informuje o dění v našem městě. Dostatečná informovanost veřejnosti není 
kontrolována. Nově má informovat na starost tiskový mluvčí, jenž plní např. 
webové stránky, stará se o sociální sítě apod. Materiály do zastupitelstva jsou pro 
veřejnost zveřejněny v dostatečném předstihu na webových stránkách města.  -  
Městský úřad Varnsdorf poprvé v historii v roce 2019 vydává obsáhlejší výroční 
zprávu vyjma tu dle zákona 106. Odpovědnost za předání informací je určena u 
místního periodika, které vychází každých čtrnáct dní. Plnění webových stránek a 
sociálních sítí má na starost tiskový mluvčí. Materiály do zastupitelstva jsou pro 
veřejnost zveřejněny v dostatečném předstihu na webových stránkách města. 
                                                                                                          50 

4.2.6. 

Definování a přijímání způsobů, jak rozvíjet role občanů/zákazníků jako 
spoluvýrobců služeb (např. při nakládání s odpady) a spoluhodnotitelů (např. 
prostřednictvím systematického měření spokojenosti). 
Občané v současné době nejsou zapojeni jako spoluvýrobci služeb úřadu. Do 
současné doby ani neproběhlo šetření v rámci poskytování služeb k občanům. 
Nevíme tedy, jestli jsou občané s prací úředníků spokojeni. -  Úřad zjišťuje potřeby 
občanů v oblasti třídění odpadů. V rámci toho došlo k zakoupení a poskytnutí 
jednoho tisíce kusů kompostérů občanům města Varnsdorf zcela zdarma. Akce 
měla pozitivní ohlas. Občané ale nejsou jinak zapojeni jako spoluvýrobci služeb 
úřadu.                                                                                              20 

4.2.7. 
Rozvíjení efektivního řízení očekávání zákazníků tím, že se jim vysvětlí, jaké 
služby mohou očekávat, včetně sady indikátorů kvality, např. prostřednictvím chart 
služeb pro občany. 



Úřad nemá stanoveny ani zveřejněny standardy služeb či produktů. Byla zde snaha 
o setkání s občany, kterých se stavební činnosti týkají. -  Městský úřad nemá 
stanoveny ani zveřejněny standardy služeb či produktů. I přesto probíhá setkání 
s občany, kterých se stavební činnosti týkají. Proběhla také anketa mezi 
obyvateli, jaké prvky (hrací prvky, mobiliář, …) by rádi během realizace v daném 
místě uvítali.                                                                               15  

4.2.8. 

Zajišťování aktuálních informací o tom, jak se vyvíjí individuální a společenské 
chování občanů/zákazníků, aby se zabránilo již překonanému jednání či 
poskytování služeb. 
Úřad zjišťuje zpětnou vazbu především u MHD, zda je využíváno, nebo u projektu 
Dům na půl cesty – ten již nefunguje. – beze změn.                         35 

4.2. Body 39 

 

 

Subkritérium 4.3    
Řízení financí 
 

 otázka  

4.3.1. Slaďování finančního řízení se strategickými cíli efektivním, 
účelným a hospodárným způsobem. 

 

Nejsou nastaveny strategické cíle, cíle jsou realizovány na základě programového 
prohlášení vedení města formou zařazování do ročních rozpočtů s ohledem na 
finanční zdroje.                                                                                         
Měřitelné cíle obce (vyjma rozpočtového účetnictví) nejsou stanoveny – není možné 
ověřovat efektivitu, účelnost, hospodárnost. - Strategické cíle jsou nastaveny 
v Programu rozvoje města, jsou realizovány v rámci ročních rozpočtů s ohledem 
na finanční zdroje. Není možné ověřovat efektivitu, účelnost, hospodárnost.    15  

4.3.2. Analyzování rizika příležitostí při finančním rozhodování.  

Dochází k analyzování rizika při sestavování rozpočtu, před schvalováním 
rozpočtových změn. – beze změn                                                                   25  

4.3.3. Zajišťování rozpočtové a finanční transparentnosti.   



Rozpočet města, rozpočtový výhled a rozpočtová opatření jsou vyvěšována před 
schválením a po schválení na webu města, na úřední desce zveřejněn odkaz, kde 
najdeme. 
Finanční záležitosti projednávané zastupitelstvem vyvěšovány na webu města před 
projednáním v rámci materiálů pro zastupitelstvo.  
Od roku 2015 je zpřístupněn rozklikávací rozpočet města s měsíčně aktualizovanými 
daty příjmů a výdajů.  
S účinností zákona o finanční kontrole je na úřadě zavedena Směrnice o finanční 
kontrole, systém není propojen s ostatními systémy řízení (objednávky-faktury, oběh 
účetních dokladů, stanovování cílů).  
Úřad má nastaven postup při zadávání veřejných zakázek Směrnicí pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf. - Dodržováním zákonných 
povinností zveřejňování o rozpočtu a hospodaření na webu města, na úřední desce 
zveřejněn odkaz. 
Nad zákonný rámec jsou vyvěšovány materiály finančních záležitostí 
projednávané zastupitelstvem vyvěšovány na webu města před projednáním 
v rámci materiálů pro zastupitelstvo.  
Od roku 2015 je zpřístupněn rozklikávací rozpočet města s měsíčně 
aktualizovanými daty příjmů a výdajů.                                                   85 

4.3.4. Zajišťování nákladově efektivního, účelného a hospodárného 
nakládání s finančními prostředky pomocí efektivního finančně 
nákladového účetnictví a contollingu. 

 

Účetnictví nastaveno dle rozpočtové skladby, controlling nastaven pouze v rámci 
finanční kontroly a v rámci pololetních a ročních rozborů hospodaření. Nakládání 
s finančními prostředky je prověřováno interním auditorem na základě plánu 
vnitřních auditů a dle zadání vedení města. 
Zpracována vnitřní směrnice Postup při vymáhání pohledávek města Varnsdorf. -
Účetnictví nastaveno dle rozpočtové skladby, controlling nastaven pouze v rámci 
finanční kontroly a v rámci pololetních a ročních rozborů hospodaření. 
Nakládání s finančními prostředky je prověřováno interním auditorem a externím 
auditorem v rámci přezkumu hospodaření.                                               15 

4.3.5. Zavádění systémů rozpočtového a nákladového plánování a 
monitorování (např. víceleté rozpočty, projektové rozpočtování, 
rozpočtování energií, rozpočty na genderovou problematiku). 

 

Úřad využívá standardních forem rozpočtového a nákladového plánování – 
rozpočet a jeho plnění dle rozpočtové skladby, je zajištěna přístupnost pro 
odpovědné osoby prostřednictvím softwaru pro účetnictví a výkaznictví. 
Nepoužívá úřad žádnou inovační formu rozpočtového plánování. 
Neúčastní se úřad benchmarkingových projektů týkajících se řízení financí. -  Úřad 
využívá standardních forem rozpočtového a nákladového plánování – rozpočet a 
jeho plnění dle rozpočtové skladby, je zajištěna přístupnost pro odpovědné osoby 
prostřednictvím softwaru pro účetnictví a výkaznictví. 
Úřad je staronově od roku 2019 zapojen benchmarkingových projektů týkajících 
se řízení financí.                                                                                         40 

4.3.6. Delegování a decentralizování odpovědností za řízení financí a 
jejich vyvažování s centrálním controllingem. 

 

Na úřadě zavedena Směrnice o finanční kontrole s nastavenými odpovědnostmi 
příkazce, správce za přidělené oblasti výdajů a hlavní účetní. Jednotlivé odbory 
pracují s přidělenými prostředky a podílí se na rozhodování v rámci stanovených 
pravidel – přidělené kapitoly a podkapitoly rozpočtu. -  beze změn.         45  



4.3.7. Investiční rozhodování a finanční řízení založené na analýze 
nákladů/přínosů, udržitelnosti a etice. 

 

• Využívá úřad při řízení financí analýzu nákladů a přínosů, např. prostřednictvím 
analýzy nákladů a přínosů (CBA)? 
• Bere úřad při finančním řízení v úvahu otázku udržitelnosti? Otázku etiky? 
ne 
• Využívá úřad v těchto souvislostech formu projektového řízení? 
ne   -   Úřad využívá projektové řízení u projektů financovaných z dotačních 
zdrojů projektovým týmem                                                               5 

4.3.8. Začleňování údajů o výkonnosti do rozpočtových dokumentů, jako 
jsou informace o cílech pro zajištění výstupů a výsledků. 

 

Ne 
• Jsou v rozpočtových dokumentech uváděna nefinanční výkonností data (např. 
termíny, lhůty, kvalitativní a kvantitativní požadavky)? Jakým způsobem? 
ne 
• Je při řízení projektů využívána tzv. matice logického rámce (Log Frame Matrix)? 
nevyužívá        - beze změn                                                               0 

4.3. Body 29 

 

 

Subkritérium 4.4   

Řízení informací a znalostí 

 
 Otázka  

4.4.1. Rozvíjení systémů pro řízení, ukládání a vyhodnocování informací a 
znalostí v organizaci v souladu se strategickými a operativními cíli. 

 

Úřad provozuje intranetovou aplikaci, která slouží mimo jiné k publikování 
informací, návodů a manuálů. Na serveru jsou instalovány síťové disky (X: , Y:, 
Z:), které slouží pro sdílení informací jednotlivých skupin uživatelů (odbory, celý 
úřad). – Beze změn                                                                                          20 

4.4.2. Efektivní získávání, zpracování a využívání externě dostupných 
informací a jejich ukládání. 

 

Externí informace jsou získávány převážně z internetu, většinou jde o relevantní a 
hodnověrné zdroje (WEB ministerstva apod.). Informace například ze školení nebo 
konferencí nejsou nikde jednotně uloženy a není k tomu vytvořen žádný systém. – 
Beze změny                                                                                                     20    

4.4.3. Neustálé monitorování informací a znalostí v organizaci, 
zabezpečování jejich aktuálnosti, správnosti, spolehlivosti a 
bezpečnosti.  Zároveň i jejich slaďování se strategickým 
plánováním a současnými i budoucími potřebami zainteresovaných 
stran. 

 

Sledování znalostí a informací není zajištěno a není vytvořen systém pro jeho 
sledování. Aktuálnost klíčových informací (legislativa, katastr a pod.) je 
zabezpečena v rámci technické podpory použitých IS. Další důležité informace 
(např. metodické pokyny) jsou řízeny individuálně příslušnými pracovníky a jejich 
aktuálnost může být různá. – Beze změn                                                      15 



4.4.4. Rozvíjení vnitřních kanálů pro kaskádové šíření informací v celé 
organizaci, aby všichni zaměstnanci měli přístup k informacím a 
znalostem týkajících se jejich úkolů a cílů (intranet, informační 
bulletin, podnikový časopis, apod.) 

 

Úřad provozuje intranetovou aplikaci, která slouží ke sdílení a šíření informací 
v rámci úřadu. Operativní informace se šíří mailem, firemním chatem a šuškandou.  
Všechny zásadní dokumenty úřadu jsou sdíleny buď na webových stránkách města 
(pokud jsou určeny i veřejnosti), dále na intranetu a na sdíleném síťovém disku X: 
a jsou průběžně kontrolovány a aktualizovány. – Beze změn                     40 

4.4.5. Zabezpečování trvalého předávání znalostí mezi zaměstnanci 
organizace (např. mentoring, koučink, písemné příručky). 

 

 
Písemné příručky jsou pouze pro používání SW nebo různých zařízení. Není 
vytvořen systém sběru a uchování know-how jednotlivých pracovníků. Výjimku 
tvoří oddělení IT, které vede databázi znalostí (popis systému a řešení různých 
situací). Oficiálně není zavedena funkce kouče nebo mentora, v jednotlivých 
oblastech tak fungují někteří pracovníci z dobré vůle a živelně. Zaučování nových 
pracovníků je zcela v kompetenci vedoucích odborů. – Beze změn           20 

4.4.6. Zabezpečování přístupu a výměny příslušných informací a dat se 
všemi zainteresovanými stranami systematickým a uživatelsky 
přátelským způsobem, s přihlédnutím na specifické potřeby všech 
členů společnosti, jako jsou starší osoby, osoby se zdravotním 
postižením, apod. 

 

Úřad využívá standardní informační kanály (úřední deska – uvažujeme o 
elektronické, městské noviny) i moderní  (WEB by měl odpovídat standardům pro 
blind-friendly , FB, mobilní aplikace). Poskytujeme tak různým skupinám obyvatel 
využívat informace formou, která jim je blízká.  -   (havárie, odstávky, pošta, 
vodárny, plynárny ČEZ)                                                                          25 

4.4.7. 

Zajištění uchování klíčových informací a znalostí v organizaci i v případě odchodu 
jejich nositelů – zaměstnanců z organizace. 
Není vytvořen systém sběru a uchování know-how jednotlivých pracovníků. 
Výjimku tvoří oddělení IT (viz bod 4.4.5.). Při předání agendy mezi odcházejícím a 
nastupujícím zaměstnancem většinou není využíván překryv úvazku o 1-2 měsíce. – 
výjimečně ano               
                                                                                                                        20 

4.4. Body 23 

 
 
Subkritérium 4.5.  
Řízení technologií 
 

 otázka  

4.5.1. Navrhování a řízení technologií v souladu se strategickými a 
operativními cíli. 

 



Máme zpracovány dokumenty Informační strategie, Informační koncepce a 
Management informační bezpečnosti. Nejsou ale zveřejněny ani v rámci úřadu a 
neprovádí se jejich aktualizace. Máme atest ISVS. Vyhodnocuje se ekonomická 
výhodnost (cena tonerů, papíru...). Jednou ročně provádíme audit informační 
bezpečnosti, záloh. Máme kontakty s IT odděleními úřadů v Rumburku a Děčíně, 
s nimiž sdílíme praktické informace. – beze změny, sníženo hodnocení.        45  

4.5.2. 

Implementace, monitorování a hodnocení nákladové efektivnosti používaných 
technologií. Doba návratnosti investic by měla být dostatečně krátká a k jejímu 
měření by se měla užívat spolehlivá metrika. 
Ve veřejné správě není ekonomika jediným kritériem. Výjimkou je například 
případné ušetření pracovní síly vlivem elektronizace agendy, ale k tomu většinou 
nedochází. Není stanovena metrika umožňující hodnotit výhodnost investic 
například spokojeností klientů či prestiží úřadu, tam, kde je to možné jsou ale 
náklady optimalizovány (například náklady na spotřební materiál IT). Při nákupu 
zařízení se zvažuje očekávaná životnost a náklady na provoz. – beze změny     60 

4.5.3. 

Zajištění bezpečného, účelného a efektivního způsobu využívání technologií, se 
zvláštním důrazem na dovednosti zaměstnanců. 
Úřad má zpracovánu směrnici pro využívání výpočetní techniky, která akcentuje 
informační bezpečnost. Při pořizování technologií je vždy součástí zaškolení 
pracovníků. Zaměstnanci mají možnost doplnit si své dovednosti, ale nejsou 
motivováni to příliš využívat.- beze změny                                              50 

4.5.4. 

Efektivní používání vhodných technologií například při: 
- řízení projektů a úkolů 
- řízení znalostí 
- podpoře vzdělávání a zlepšování činností 
- podpoře interakce se zainteresovanými stranami a partnery 
- podpoře rozvoje a udržování vnitřních a vnějších služeb 
Při řízení projektů a úkolů nejsou někdy využívány vhodné technologické 
prostředky. Někdy se vedle systémové agendy vede ještě paralelní evidence. Na 
intrawebu jsou sdíleny manuály a návody. Oddělení IT eviduje databázi znalostí o 
údržbě a provozu jednotlivých IS. Dokumentace Know-how na jednotlivých 
odborech je různá. V rámci vzdělávání úředníků pořádáme pravidelné on-line 
kurzy s využitím prostředků ICT. V případě potřeby má uživatel k dispozici nástroje 
k efektivní komunikaci s jinými subjekty (Skype, Webináře, přednášky na YouTube, 
Teamviewer, úschovna).- Zvažovali jsme pořízení nástroje pro řízení projektů 50 

4.5.5. 

Definování, jak lze ICT využít ke zlepšení při poskytování služeb, např. použitím 
metod z podnikové sféry pro řízení informací ve veřejné správě. 
Odpovědní zaměstnanci úřadu si udržují přehled o vývoji a uplatnění nových 
technologií i mimo sféru veřejné správy (návštěvy konferencí, seminářů a školení). 
Získané poznatky jsou v rámci možností aplikovány ke zlepšení poskytovaných 
služeb. Žádné kontroly v této oblasti neprobíhají. – beze změny                   35 

4.5.6. 
Přijímaní rámců ICT a potřebných zdrojů pro poskytování inteligentních a 
efektivních on-line služeb ke zlepšování poskytovaných služeb zákazníkům. 



Elektronizace veřejných služeb a zavádění e-governementu je dlouhodobý proces. 
Zavádění e-služeb je často řešeno pomocí dotačních programů (žádali jsme o 
dotaci na elektronické formuláře a el. úřední desku – bohužel jsme nebyli úspěšní). 
Již je implementováno zařízení pro elektronické hlasování, zasedání ZM jsou on-
line přenášena občanům. – beze změny                                                      35  

4.5.7. 

Věnování trvalé pozornosti technologickým inovacím a v případě potřeby 
přezkoumávání politiky v této oblasti. 
Sledování technologických inovací je ponecháno na vlastní aktivitě odpovědných 
zaměstnanců. V zavádění nových technologií v praxi úřadu se dlouhodobě 
inspirujeme úřady, které mají pro tuto oblast vyčleněno více finančních i lidských 
zdrojů (Magistrát města Děčín).- beze změn                                              50 

4.5.8. 

Zabývání se sociálně-ekonomickými a environmentálními dopady ICT, např. 
nakládání s prázdnými tonery, snižování dostupnosti služeb pro ty, kdo nepoužívají 
ICT. 
S odpady se nakládá v souladu se zákonem, nebezpečné a využitelné odpady jsou 
shromažďovány zvlášť. Všechny elektronické služby mají stále funkční klasickou 
alternativu, kterou mohou využívat informačně negramotní občané.- beze změn  45  

4.5. Body 46 

 
 
 
Subkritérium 4.6.  
Řízení provozních prostředků, zařízení a budov 
 

 otázka  

4.6.1. 

Vyvažování nákladové efektivnosti infrastruktury s potřebami a 
očekáváním zaměstnanců a zákazníků (např. centralizace vs. 
decentralizace kancelářských/kontaktních míst, rozmístění 
místností, dostupnost veřejné dopravy) 

 

Pravidelné vyhodnocení přínosů neprobíhá.- beze změny         10 

4.6.2. 

Zajištění bezpečného, účelného a efektivního využívání 
kancelářských prostor (např. velkoprostorové kanceláře versus 
jednotlivé kanceláře, mobilní kanceláře) na základě strategických a 
operativních cílů, s přihlédnutím k potřebám zaměstnanců, místní 
kultuře a fyzickým omezením. 

 

Probíhá analýza počtu zaměstnanců na základě požadavků 
volených představitelů města, často bez reflektování skutečných 
potřeb jednotlivých pracovišť. Úřad se snaží využívat srovnávacích 
analýz v oblasti technického zabezpečení.- V současné době 
probíhá slučování dvou odborů a zvažuje se využití uvolněných 
kanceláří                                         

        25 

4.6.3. 

Zajišťování účelné, nákladově efektivní a udržitelné údržby 
používaných budov, kanceláří, zařízení a materiálů. 

 

Úřad využívá pro zajištění úklidu externí firmu. Běžná údržba 
budov a kanceláří je zajišťována z vlastních zdrojů (správci 
budov).  - Provádí se vyhodnocení ekonomické výhodnosti, změna 
úklidové firmy. 

        10  



4.6.4. 

Zajišťování účelného, nákladově efektivního a udržitelného 
využívání dopravních a energetických zdrojů a jejich optimalizace. 

 

Úřad pravidelně vyhodnocuje provoz služebních vozidel. Využívány jsou i 
prostředky MHD. Úřad zjišťuje efektivitu využívaných způsobů dopravy. 
Energeticky audit budov úřadu?? Úřad optimalizuje odběr energií používáním 
úsporných technologií. Nepoužívá alternativní paliva ani obnovitelné zdroje 
energie. – beze změny                                                                           45 

4.6.5. 

Zajišťování vhodné fyzické dostupnosti budov v souladu 
s potřebami a očekáváním zaměstnanců a občanů/zákazníků 
(např. bezbariérový přístup, dostupnost parkování nebo 
veřejné dopravy). 

 
 
 

Úřad analyzuje přístup a dostupnost do svých budov i vhodnost rozmístění 
jednotlivých pracovišť. Je zajištěn dostatek parkovacích míst v dosahu úřadu 
s důrazem na dostupnost parkování pro návštěvníky úřadu. – beze změn     50 

4.6.6. 

Rozvíjení komplexní činnosti při řízení nakládání s hmotným 
majetkem, včetně jeho bezpečné recyklace/likvidace, např. 
přímým pořízením nebo subdodávkami. 

 
 

Úřad nemá stanoven systém správy a údržby hmotného majetku. Nákupy a 
investice jsou plánovány, nakládání s nepotřebným majetkem je systémově 
upraveno. – beze změny                                                                        20 

4.6.7. 

Poskytování vlastních zařízení a budov místní komunitě. 
V jedné z budov úřadu sídlí pracoviště okresní knihovny. Úřad poskytuje své 
prostory firmám a organizacím, které zajišťují služby pro veřejnost.- beze změn  45 

4.6. Body 29 
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Kritérium 5: Procesy  
 

Subkritérium 5.1    

Soustavné identifikování, navrhování, řízení a inovování procesů, do kterých zapojuje 
zainteresované strany 
 

 otázka  

5.1.1. Průběžné identifikování, mapování, popisování a dokumentování 
procesů. 

 

Většina procesů na úřadě je pojmenována a zmapována. 

Není prováděno systémově.   – beze změn                                                       35 

5.1.2. Identifikování tzv. vlastníků procesů (tj. osob, které řídí všechny 
kroky v procesu) a přidělování jim odpovědností a pravomocí. 

 

Úřad většinou nemá identifikovány vlastníky procesů (až na výjimky např. oběh 
faktur, spisová služba). – beze změn                                                             35 

5.1.3. Analyzování a hodnocení procesů, rizik a kritických faktorů 
úspěchu, s přihlédnutím k cílům organizace a měnícímu se 
prostředí. 

 

Procesy, rizika a kritické faktory úspěchu se až na výjimky nehodnotí a 
neanalyzují. Některé procesy jsou aktualizovány s ohledem na změny podmínek. 
Nejsou pravidelně vypracovávány analýzy jednotlivých agend s výjimkou auditu 
informační bezpečnosti. Není využívána mapa rizik pro hodnocení procesů. Nejsou 
stanoveny kritické faktory úspěchu. – beze změny                                      10 

5.1.4. Plánování a řízení procesů podporujících strategické cíle tak, aby 
byly dosaženy požadované výsledky. 

 

V úřadu jsou definovány klíčové procesy (ne vždy písemně). Úřad nemá systém pro 
řízení procesů. – beze změny                                                                     20 

5.1.5. Zapojování zaměstnanců a relevantních externích zainteresovaných 
stran do navrhování a zlepšování procesů na základě měření jejich 
efektivnosti, účelnosti a dopadů (výstupů a výsledků) 

 

Úřad nemá vytvořen systém měřitelných ukazatelů. Úřad přijímá podněty od 
občanů různými způsoby. Podněty zaměstnanců jsou řešeny na poradách nebo 
individuálně.  - byla provedena anketa mezi zaměstnanci, s výsledky šetření dále 
nebylo pracováno                                                                                     10 

5.1.6. Přidělování zdrojů procesům na základě míry jejich přínosu při 
naplňování strategických cílů organizace. 

 

Úřad neprovádí posuzování důležitosti jednotlivých procesů ani nevyhodnocuje 
jejich efektivitu.  – beze změny                                                                 0 

5.1.7. Zjednodušování procesů v rámci navrhování závazných pravidel 
(změn právních norem), jestliže je to možné. 

 

Stávající procesy probíhají v souladu s platnou legislativou. Snižování nadbytečné 
administrativy není řešeno systémově. -   předávání stanovisek mezi odbory SÚ, 
OŽP a OSMI bylo zjednodušeno pomocí sdílených síťových prostředků   10 



5.1.8. 

Stanovování výkonnostních cílů, orientovaných na zainteresované 
strany a implementování indikátorů výkonnosti pro sledování 
účelnosti procesů (např. občanské charty, kontrakty 
výkonnosti/dohody o úrovni služeb). 

 

Úřad nemá vytvořen systém měřitelných ukazatelů.  – beze změny             0 

5.1.9. 

Monitorování a hodnocení vlivu ICT a (on-line) e-služeb na 
procesy v organizaci (např. z hlediska efektivnosti, kvality, 
účelnosti). 

 

Úřad vyhodnocuje přínosy a dopady u některých forem elektronické komunikace 
(webové stránky, facebook…). Úřad provozuje elektronické služby v omezeném 
rozsahu, jejich vliv nevyhodnocuje. - pravidelně monitorujeme návštěvnost 
webových stránek a facebooku, s údaji se dále pracuje.                         35 

5.1.10. 

Inovování procesů na základě pravidelného národního a mezinárodního 
benchlearningu, věnujícího velkou pozornost překážkám inovací a potřebným 
zdrojům. 
Úřad využívá pro inovování procesů „p říklady dobré praxe“. Úřad nemá systém 
pro pravidelný benchlearning. - úřad intenzivně pracuje na znovunapojení do  
benchmarkingu                                                                                       10 
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Subkritérium 5.2     
Rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných na občana/ zákazníka 
 

 otázka  

5.2.1. Identifikování výstupů (služby a produkty) z hlavních procesů.  

Úřad nemá definovány hlavní procesy, proto nelze identifikovat jejich výstupy. – 
plánovali, nesplnili                                                                                0 

5.2.2. Zapojování občanů/zákazníků do navrhování a zlepšování služeb a 
produktů (např. pomocí průzkumů, zpětné vazby, zájmových 
skupin, dotazů zaměřených na vhodnost služeb či produktů) a jejich 
účelnosti při zohlednění např. genderové problematiky, aspektů 
rozmanitosti. 

 

Úřad zapojuje občany do navrhování a zlepšování služeb různými formami, např.: 
diskuze na zasedání zastupitelstva, schránka důvěry, setkání s občany, sociální sítě, 
dotazníková šetření. - přibylo opakované dotazníkové šetření                 35 

5.2.3. Zapojování občanů/zákazníků a dalších zainteresovaných stran do 
vytváření standardů kvality pro služby a produkty (výstup 
z procesů), které odpovídají jejich očekáváním a jsou organizací 
zvládnutelné. 

 

Některé procesy v rámci úřadu mají stanoveny standardy kvality (ISVS, sociální 
služby, OSPOD). Veřejnost není systematicky zapojována do hodnocení kvality 
služeb úřadu.    – beze změny                                                             10 



5.2.4. Zapojování občanů/zákazníků do poskytování služeb a připravování 
občanů/zákazníků jakož i úředníků na tento nový vztah a měnící se 
role. 

 

Občané nejsou obvykle zapojováni do poskytování služeb. -  zveme si jubilanty, 
děti zpívají na vítání občánků                                                             10 

5.2.5. Zapojování občanů/zákazníků do návrhu a vývoje nových typů 
interaktivních služeb a poskytování informací a efektivních 
komunikačních kanálů. 

 

Úřad se možností zavádět interaktivní služby zabývá nepravidelně, obvykle 
v návaznosti na vyhlášené dotační tituly. Občané nejsou zapojováni do návrhu 
nových interaktivních služeb. – beze změny                                           0 

5.2.6. Zabezpečování dostupnosti vhodných a spolehlivých informací 
s cílem pomáhat a podporovat občany/zákazníky, stejně jako je 
informovat o prováděných změnách. 

 

Úřad poskytuje informace občanům následujícími způsoby: úřední deska, webové 
stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, městský rozhlas. Volba informačních 
kanálů je uskutečňována s cílem pokrytí co nejširší cílové skupiny (klasická i 
moderní média). -  + twitter, instagram, TV magazín                          40 

5.2.7. Zlepšování dostupnosti organizace (např. pružná otevírací doba, 
dokumenty v různých formách – např. v papírové i elektronické 
verzi, vhodné jazyky, plakáty, brožury, Braillovo písmo a 
audiovizuální tabule). 

 

Úřad se snaží zveřejňovat maximum informací pomocí dálkového přístupu bez 
nutnosti osobní návštěvy. Úřad začíná zavádět elektronické služby (formuláře, 
informování pomocí SMS). Úřad se řídí příklady dobré praxe. V odůvodněných 
případech úřad reaguje na potřeby občanů přizpůsobením provozní doby. – beze 
změny.                                                                                            35 

5.2.8. Vypracování systému zpětných odpovědí na dotazy a systému na 
vyřizování stížností. 

 

Úřad má funkční systém pro přijímání a vyřizování podnětu a stížností a tyto 
pravidelně vyhodnocuje. – beze změny.                                              40 
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Subkritérium 5.3  

Koordinace procesů napříč organizací a s dalšími relevantními organizacemi 
 

 Otázka  

5.3.1. Definování řetězce pro poskytování služeb, do kterého organizace 
náleží, a jejích partnerů. 

 

Úřad nedefinuje řetězce pro poskytování služeb. – beze změny                     0 
5.3.2. Koordinování a propojování procesů s klíčovými partnery 

v soukromém, nevládním a veřejném sektoru.  
 



Úřad nedefinuje klíčové partnery. -   v rámci AP definujeme klíčové partnery, 
potom stanovíme klíčové procesy                                                                10 

5.3.3. Rozvíjení společného systému s partnery v řetězci pro poskytování 
služeb s cílem usnadnit výměnu dat. 

 

Úřad nemá nastaven systém pro spolupráci s partnery a neřeší jeho rozvoj. – 
agenda radarů                                                                                            10 

5.3.4. Získávání poznatků v roli občana/zákazníka v různých organizacích 
s cílem najít řešení pro zlepšení koordinace (sladění) procesů ve své 
organizaci a pro překonávání organizačních překážek. 

 

Zaměstnanci úřadu nezískávají poznatky v jiných organizacích v roli občana. – 
beze změn                                                                                                    0 

5.3.5. Vytváření pracovních skupin napříč organizacemi/poskytovateli 
služeb k řešení problémů. 

 

Na úřadě existují pracovní týmy sestavené ze zástupců organizací.-komise,CAF 30 

5.3.6. 

Vytváření pobídek (a podmínek) pro manažery a zaměstnance k rozvíjení procesů 
napříč organizací (např. rozvoj sdílených služeb a společných procesů mezi 
různými útvary). 
Úřad podporuje účast svých zaměstnanců na poradách a setkáních s jinými úřady 
a organizacemi. - archiv                                                                            30 

5.3.7. 

Vytváření kultury pro práci přesahující běžný rámec řízení, vymykající se 
zaběhlým stereotypům myšlení, koordinující procesy v celé organizaci nebo 
rozvíjející procesy napříč organizací (např. upřednostňovat sebehodnocení celé 
organizace než jen jednotlivých útvarů). 
Úřad podporuje a motivuje své zaměstnance pro překonáváních dosavadních 
zvyklostech pouze v ojedinělých případech (piana na ulici, setkání s novými 
zaměstnanci úřadu).  – beze změny                                                         0 
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 Celkové hodnocení kritéria 5 ∅∅∅∅ 
Celkový 

∅∅∅∅ 

5.1 
Soustavné identifikování, navrhování, řízení a inovování procesů, do 
kterých zapojuje zainteresované strany. 17 

16 5.2 
Rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných na občana/ 
zákazníka. 21 

5.3 
Koordinace procesů napříč organizací a s dalšími relevantními 
organizacemi. 11 

 

 

 

 

 



Kritérium 6: Ob čané/zákazníci - výsledky 
 
 
Subkritérium 6.1.  
Měření vnímání 
 
Subkritérium 6.1. bylo hodnoceno jako celek. 
Vycházelo se z výsledků dotazníkového šetření u občanů, které bylo provedeno v listopadu 
2017, viz. příloha 5 otázek. Účast: 168 respondentů, většinou odpovídali na webu města, 
v menší míře i osobně vyplnili dotazníky a vhodili zpět do schránek.  
V předchozích letech úřad neprováděl dotazníková šetření mezi občany ani ankety. Jednotlivé 
odbory, např. OŽP v rámci praxe studentů VOŠ, prováděly ankety -  vyhodnocení pilotního 
projektu na odpady, úsek školství provádí ankety 5,6 let, účast cca 150 lidí ročně  - Sportovec 
roku. -  
Pro 2. SHZ se provádělo nové dotazníkové šetření spokojenosti občanů, a to v průběhu 
měsíce prosince 2018.  Zapojilo se celkem 94 respondentů, výsledky viz. níže. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se jednalo o teprve druhý dotazníkový průzkum a nemohou tak být 
zaznamenány trendy, přistoupili jsme k téměř stejnému bodovému samo hodnocení jako 
v předchozí zprávě, zvýšeno pouze o 5 bodů. 
 

 Otázka  

6.1.1. Celkové image organizace a její veřejné reputace (např. přátelské a 
spravedlivé jednání, otevřenost, srozumitelnost poskytovaných 
informací, ochota zaměstnanců naslouchat, služby recepce, 
flexibilita a schopnost nalézat individuální řešení). 

 

 
6.1.2. Zapojení a účasti občana/zákazníka do práce a rozhodovacích 

procesů organizace. 
 

 
6.1.3. Dostupnosti (např. prostřednictvím veřejné dopravy, bezbariérových 

přístupů, ve smyslu provozní a čekací doby, one-stop-shop, nákladů 
na služby). 

 

 
6.1.4. Transparentnosti (např. v oblastech fungování organizace, 

dotčených právních předpisů, rozhodovacích procesů organizace). 
 

 

6.1.5. 

Produktů a služeb (např. kvalita, spolehlivost, dodržování norem kvality, doba 
projednávání/vyřízení, kvalita poradenství poskytována občanům/zákazníkům, 
přístup k životnímu prostředí). 
 

6.1.6. 
Diferenciace služeb v návaznosti na různé potřeby zákazníků (např. pohlaví, věk). 
 

6.1.7. 
Dostupnosti informací ve smyslu: množství, kvality, spolehlivosti, transparentnosti, 
srozumitelnosti, vhodnosti pro cílovou skupinu, atd. 
 

6.1.8. 
Správného přejímání informací občany/zákazníky. 
 

6.1.9. 
Frekvence dotazníkových průzkumů názorů občanů/zákazníků na organizaci. 
 



6.1.10. 
Úrovně důvěry veřejnosti vůči organizaci a jejím produktům/službám. 
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Subkritérium 6.2  

Měření výkonnosti 

Opět jsme hodnotili jako celek subkritérium 6.2. a vycházeli jsme z výsledků, které máme 
interně k dispozici. Některé výsledky sice máme, ale nepracuje se s nimi. Sledujeme například, 
co bylo nejčtenější za články na webu města, počty lidí sledujících on-line přenos ze 
zastupitelstva města, statistiku ombudsman vedeme, počty žádostí a stížností vedeme.  

Doložili jsme další interní výsledky z měření výkonnosti organizace, které uvádíme 
v následujících grafech. Hodnocení jsme zvýšili jen mírně, a to o 5 bodů. 
 

 Otázka  

6.2. Výsledky týkající se zapojení občanů/zákazníků: 

a) Rozsah zapojení zainteresovaných stran do navrhování a 
poskytování služeb a produktů a/nebo struktury 
rozhodovacích procesů. 

b) Počet přijatých a realizovaných návrhů. 
c) Rozsah využití nových a inovativních způsobů jednaní 

s občany/zákazníky. 
d) Indikátory zaměřené na občany/zákazníky stanovené 

v souladu s genderovými aspekty a kulturní a sociální 
rozmanitostí. 

e) Rozsah pravidelného přezkumu, za účasti zainteresovaných 
stran, sledujícího plnění jejich měnících se potřeb. 

  

  

Výsledky týkající se dostupnosti organizace: 
a) Provozní doba dle typu služby (povahy organizační 

jednotky). 
b) Čekací doba spojena s poskytováním služeb. 
c) Náklady vynaložené na služby. 
d) Dostupnost informací o manažerské odpovědnosti za dané 

služby. 

 

  

Výsledky týkající se transparentnosti poskytovaných služeb a 
produktů: 

a) Počet informačních kanálů a jejich efektivnost. 
b) Dostupnost a přesnost informací. 
c) Dostupnost informací o výkonnosti organizace, splnění cílů 

organizace a dosažených výsledcích. 
d) Počet intervencí ombudsmana. 
e) Rozsah úsilí, které organizace vynakládá pro zlepšení 

dostupnosti, přesnosti a transparentnosti informací. 

  



   

Výsledky indikátorů, vypovídajících o kvalitě poskytovaných 
služeb a produktů: 

a) Počet žádostí a doba jejich vyřízení. 
b) Počet vracených případů vyřízených s chybami (chybných 

rozhodnutí) a/nebo případů vyžadujících opakované 
zpracování/kompenzaci. 

c) Dodržování zveřejněných standardů poskytovaných služeb 
(např. právní předpisy). 
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 Celkové hodnocení kritéria 6 ∅∅∅∅ 
Celkový 

∅∅∅∅ 

6.1 Měření vnímání 10 
    10 

6.2 Měření výkonnosti 10 

 

 

      
  

Dotazník je zaměřen na spokojenost občanů s činností Městského úřadu Varnsdorf. Hlavním cílem je snaha 

zkvalitnit služby a přístup k zákazníkům po jednom roce od prvního průzkumu. Dotazník obsahoval celkem 

pět otázek shodných s těmi před rokem, z nichž jedna byla otevřená. Ke zbylým bylo mimo jiné možné přidat 

doplnění. Zapojilo se celkem 94 respondentů.  



Otázka číslo 1 
Máte dostatek informací ze strany Městského úřadu Varnsdorf? 

 

 

Doplňující informace  

Doplňující informace poskytlo 8 respondentů. Většina z nich hovoří o účelových informacích zveřejňovaných 

směrem k veřejnosti a zatajování nejdůležitějších věcí (chybí příklad). Ve čtrnáctideníku Hlas severu není podle 

jednoho respondenta dán prostor opozici (tvrzení se nezakládá na pravdě, opozice možnosti většinou 

nevyužije). Dále jsou dle jednoho respondenta informace zpožděné, podle dalšího nové webové stránky města 

nepřehledné. Jeden respondent vyjádřil spokojenost – informací má dostatek jak na webových stránkách, tak 

na sociálních sítích. 

  

38; 41%

15; 16%
2; 2%

21; 22%

18; 19%

STATISTIKA ODPOVĚDÍ

spíše ano ano nevím ne spíše ne



Otázka číslo 2 
Jste spokojeni s prací úředníků Městského úřadu? 

 

 

 

Doplňující informace  

Doplňující informace poskytlo 9 respondentů. Dva z nich nenarazili na žádný problém, jiný tvrdí, že není 

spokojen s prací hlavně u žen. Jeden respondent je nespokojen s prací starosty a místostarosty města, další si 

stěžuje na práci tajemníka městského úřadu. Další respondent žádá o předělání veřejného osvětlení 

(nezanechal bohužel kontakt). Jeden respondent nazývá úředníky „negramotnými lopatami, co neznají zákony.“ 

  

40; 39%

18; 17%
4; 4%

16; 15%

26; 25%

STATISTIKA ODPOVĚDÍ

spíše ano ano nevím ne spíše ne



Otázka číslo 3 
Který odbor jste v poslední době navštívili? 

 

 

 

Doplňující informace  

Z odpovědí vyplývá, že nejvíce zákazníků navštěvuje odbor správních agend a dopravy (řidičské oprávnění, 

přepisy automobilů, …) a odbor životního prostředí (popelnice, vyzvedávání pytlů na třídění odpad, pytle na psí 

exkrementy, kompostéry, …). V závěsu jsou odbory: Stavební úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a 

Odbor správy majetku a investic. 

  

11; 8%

46; 32%

23; 16%

7; 5%

14; 10%

3; 2%

14; 10%

14; 10%

10; 7%

STATISTIKA ODPOVĚDÍ

Odbor vedení úřadu Odbor správních agend a dopravy

Odbor životního prostředí Živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Organizační odbor

Odbor správy majetku a investic Stavební úřad

Ekonomický odbor



Otázka číslo 4 
Byli jste spokojeni s osobním přístupem a ochotou úředníka? 

 

 

 

Doplňující informace  

Doplňující informace poskytlo 6 respondentů. Názory na přístup a ochotu se lišily. Přesto se mezi odpověďmi 

našli spokojení respondenti. Druhá polovina respondentů, která poskytla doplňující informace, si stěžovala na 

ochotu, neprofesionální přístup, aroganci. Jeden respondent si stěžuje na chování tajemníka městského úřadu 

během zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf. Jeden respondent použil k vyjádření nespokojenosti urážlivý 

slovník.  

  

34; 34%

37; 36%

1; 1%

16; 16%

13; 13%

STATISTIKA ODPOVĚDÍ

spíše ano ano nevím ne spíše ne



Otázka číslo 5 
Co by podle vás měl Městský úřad Varnsdorf na své práci (pro své občany) zlepšit? 

Otázka číslo 5 byla otevřená, avšak nebyla povinná. Možnosti odpovědi využilo celkem 29 z 94 respondentů. 

 

Doplňující informace  

Odpovědi respondentů se v několika případech zabývaly vedení města Varnsdorf. Nelíbí se jim práce vedení 

radnice a jejich chování. Několik respondentů by rádo snížilo rychlost i v jiných částech města (např. ulice 

Svatopluka Čecha), jiní kvitují rekonstrukci autobusového nádraží a další investice ve městě. Další by rádi 

opravu komunikací v okrajových částech města. Jiní si přeji lepší zákonnou gramotnost úředníků a např. jednou 

měsíčně delší úřední hodiny (např. do 19:00 hodin). Několik odpovědí je ve spojitosti s měřícími zařízeními.  

Jeden respondent by rád zlepšil komunikaci směrem k veřejnosti. Druhý naopak chválí rychlost zveřejňování 

informací např. výsledky komunálních voleb. Zbytek odpovědí se týkal konkrétních pochval a stížností na 

aroganci ze strany úředníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kritérium 7: Zam ěstnanci - výsledky 
 
 

Subkritérium 7.1         
Měření vnímání 
 
Toto subkritérium hodnotíme jako celek, v listopadu 2017 bylo provedeno šetření mezi 
zaměstnanci, dotazník vyplnilo téměř 50% zaměstnanců, viz. příloha, předtím dotazníky 
zaměstnancům předkládány k vyplnění nebyly. Byl prováděn genderový audit. Nyní je 
souběžně se sebehodnocením dle metody CAF prováděn personální audit externí společností 
M.C. Triton.  
- 
Druhá dotazníková akce, v rámci 2. Sebehodnocení, proběhla v prosinci 2018, z 89 
zaměstnanců dotazník odevzdalo 42, což je 47 % . Přesné vyhodnocení všech 27 otázek 
máme k dispozici, poctivě jsme vše vyhodnotili, víme, co zaměstnanci chválí a hodnotí 
pozitivně, a co naopak hodnotí nízkými obodováním a rádi by viděli zlepšení.  
Subkritéria 7.1. i 7.2. hodnotíme o 5 bodů více než v předešlém hodnocení, po dalších 
dotazníkových akcích (třetí, čtvrté) již budeme znát trendy a ohodnocení tak bude moc být i 
vyšší než nyní. Grafy a tabulky byly aktualizovány a doplněny hodnotami za celý rok 2018. 
 

 Otázka  

7.1. 

 

Výsledky týkající se celkového vnímání zaměstnanci: 

a) Image a celková výkonnost organizace (pro společnost, občany/zákazníky, 
ostatní zainteresované strany). 

b) Zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů a jejich znalosti o poslání, 
vizi a hodnotách organizace. 

c) Zapojení zaměstnanců do zlepšovacích aktivit. 
d) Povědomí zaměstnanců ve věcech možných střetů zájmů a významu 

etického chování. 
e) Mechanismy konzultací a dialogu. 
f) Společenská odpovědnost organizace. 

 
Výsledky týkající se vnímání managementu a systému řízení: 

a) Schopnost vrcholového a středního managementu 
organizace řídit organizaci (např. stanovení cílů, přidělování 
zdrojů, hodnocení celkové výkonnosti, strategie rozvoje 
lidských zdrojů) a komunikovat o tom. 

b) Plánování a řízení různých procesů v organizaci. 
c) Rozdělování úkolů a systém hodnocení zaměstnanců. 
d) Rozsah a kvalita oceňování individuálního a týmového úsilí. 
e) Přístup organizace ke změnám a inovacím. 

 

 

 



Výsledky týkající se vnímání pracovních podmínek: 
a) Atmosféra na pracovišti (např. vyřizování stížností, řešení 

konfliktů nebo personálních problémů, mobbing na 
pracovišti) a organizační kultura (např. podpora součinnosti 
mezi organizačními útvary). 

b) Přístup k sociálním otázkám a jejich řešení (např. flexibilita 
pracovní doby, sladění pracovního a soukromého života, 
ochrana zdraví). 

c) Zabezpečení rovných příležitostí, spravedlivého zacházení a 
jednání v organizaci. 

d) Uspořádání pracoviště a vhodných pracovních podmínek. 

 

 
Výsledky týkající se vnímání možnosti kariérního růstu a rozvoje 

dovedností: 
a) Systematické budování kariéry a rozvoj kompetencí. 
b) Stimulování a zplnomocňování. 
c) Přístup ke vzdělání a kvalita vzdělávání ve vztahu ke 

strategickým cílům organizace. 
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Subkritérium 7.2  
Měření výkonnosti 
Toto subkritérium bylo hodnoceno komplexně, na základě údajů, které máme interně k 
dispozici. Výsledky máme jen částečné, např. nemocnost, fluktuace, mobbing, apod.) 
- Výsledky již máme konečné za celý rok 2018, samozřejmě pro porovnání zůstaly v 
přehledu i předchozí roky. 
 

 Otázka  

7.2.1. Indikátorů sledujících chování zaměstnanců (např. míra absencí 
nebo nemocnosti, míra fluktuace zaměstnanců, počet stížností, 
počet dnů stávky). 

 

  
7.2.2. Indikátorů sledujících motivaci a zapojení zaměstnanců (např. 

míra zapojení do průzkumů mezi zaměstnanci, počet návrhů na 
inovace, účast v interních diskusních skupinách). 

 

 
7.2.3. Indikátorů sledujících (osobní) výkonnost zaměstnanců (např. 

výsledky služebního pracovního hodnocení zaměstnanců). 
 

 
7.2.4. Míry zapojení zaměstnanců do zlepšovacích činností.  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 Celkové hodnocení kritéria 7 ∅∅∅∅ 
Celkový 

∅∅∅∅ 

7.1 Měření vnímání 20 
15 

7.2 Měření výkonnosti 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.5. Úrovně využívání informačních a komunikačních technologií 
zaměstnanci. 

 

  

7.2.6. 
Indikátorů sledujících rozvoj dovedností zaměstnanců (např. účast a 
míra úspěšnosti vzdělávacích aktivit, účelnost vynaložených 
prostředků na vzdělávání). 

 

  

7.2.7. 

Indikátorů sledujících schopnosti zaměstnanců jednat s občany/zákazníky a reagovat na 
jejich potřeby (např. počet hodin školení věnovaných dovednostem při jednání 
s občany/zákazníky, počet stížností občanů/zákazníků na chování zaměstnanců, měření 
přístupu zaměstnanců k občanům/zákazníkům). 
 

7.2.8. Četnosti oceňování jednotlivců a týmů.  

  

7.2.9. Počtu stížností (ohlášení) na rozpory v etickém chování (např. možný 
střet zájmů). 

 

  

7.2.10. 
Četnosti dobrovolných účastí na akcích spojených se sociální odpovědností, které 
podporuje organizace. 
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Tabulky a grafy: fluktuace zaměstnanců 
 

 
Odchody zaměstnanců     

 

Odchody  z 
důvodu 
důchodu     

Odbory 2016 2017 2018 
 

2016 2017 2018 

VÚ + OŠKT 0 0 0 
 

0 1 0 

OŽP 0 3 1 
 

0 0 0 

EKO 1 0 0 
 

0 0 0 

OSMI 2 1 0 
 

0 0 0 

OSA 1 0 2 
 

0 0 1 

OSVZ 1 4 3 
 

0 0 0 

SÚ 0 0 1 
 

0 1 0 

ŽÚ 1 0 0 
 

1 0 0 

ORG 1 0 0 
 

1 0 0 

        

        

 

Plánované odchody do 
důchodu     

 

2018 
  

Odbory 2019 2020 2021 
 

počet 
stížností 26 

 VÚ + OŠKT 0 0 0 
 

petice 1 
 OŽP 0 0 0 

 
106 24 

 

EKO 1 0 0 
 

koresp. 
vedení 163 

 

OSMI 0 0 1 
 

soudní 
záležitosti 55 

 OSA 0 1 0 
    OSVZ 0 0 1 
    SÚ 0 0 0 
    ŽÚ 0 0 0 
    ORG 0 0 0 
     

Nové 
nástupy     

2016 2017 2018 

0 0 0 

0 2 1 

0 0 0 

1 0 2 

0 1 3 

1 4 3 

0 1 2 

1 1 0 

0 1 0 



 
 
Tabulky a grafy: počty stížností, petic, žádostí, korespondence, soudní záležitosti 
 
stížnosti                                                                                     petice 
rok 2016      26                                                                          1  
rok 2017      47                                                                          0 
rok 2018      26                                                                          1   
 
 
žádosti dle zák. 106/1999 Sb.                                                   korespondence - vedení 
2016            11                                                                          197 
2017            17                                                                          214   
2018            24                                                                          163 
 
 
soudní záležitosti 
2016            51  
2017            65 
2018            55  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kritérium 8: Společenská odpovědnost - výsledky 
 
 
Subkritérium 8.1  
Měření vnímání 
 

 otázka  

8.1.1. Veřejné mínění o dopadech činnosti organizace na kvalitu života 
občanů/zákazníků (např. zdravotní vzdělávání, podpora sportovních 
a kulturních aktivit, účast na humanitárních akcích, specifické akce 
zaměřené na znevýhodněné skupiny lidí, kulturní aktivity otevřené 
pro veřejnost). 

 

Veřejné mínění o dopadech činnosti úřadu na občany zatím neměříme. Máme 
strategický plán sociálního začleňování schválený zastupitelstvem a zveřejněný na 
webu (PS, nízkoprahové zařízení, noclehárna, terénní programy, sociálně 
aktivizační služby, potravinová banka). Město organizuje akce pro veřejnost 
v průběhu roku (Masopust, Pálení čarodějnic, Městské slavnosti, Silvestrovský běh 
a podobně).  Výsledky se sledují jen z důvodu vyúčtování dotací. - Pokračujeme 
v tradičních akcích zmíněných v 1. hodnotící zprávě. Město získalo do majetku 
dvě zničené budovy, které jsou dlouhodobě terčem kritiky občanů (továrna na 
Západní a bývalou ubytovnu Panorama), čímž se otevřel prostor k jejich 
likvidaci. Ve veřejném prostoru pokračuje budování chodníků a infrastruktury 
(autobusové nádraží), které je občany vnímáno velmi příznivě.              35 

8.1.2. Pověst organizace (např. jako zaměstnavatele nebo podporovatele 
místní/globální společnosti). 

 

Pověst úřadu není měřena, ale odhadujeme ji jako nevalnou.- Pověst úřadu byla 
zjišťována dvěma dotazníky, výsledky však zatím nejsou zcela uspokojivé.   25 

8.1.3. Vnímání ekonomického dopadu činností organizace na společnost 
na místní, regionální nebo mezinárodní úrovni (např. 
podporování/zatraktivnění místních malých podnikatelů, budování 
veřejných komunikací nebo veřejné dopravy sloužící také již 
existujícím hospodářským subjektům). 

 

Vnímání ekonomického dopadu činnosti úřadu neměříme, ale existuje přehled 
investičních akcí do veřejné infrastruktury. Vedení města komunikuje s podnikateli 
prostřednictvím občasných besed, řeší se spíše konkrétní případy než systémová 
podpora.  V roce 2016 jsme získali 1. místo v akci Město pro byznys. - Situace se 
od minulé hodnotící zprávy nezměnila.                                                 10 

8.1.4. Vnímání přístupu organizace k environmentálním problémům (např. 
měření ekologické stopy, hospodaření s energiemi, snižování 
spotřeby elektřiny a vody, ochrana proti hluku a znečištění ovzduší, 
podpora mobility prostřednictvím městské hromadné dopravy, 
nakládání s nebezpečnými odpady). 

 



Z hlediska nakládání s odpady se úřad dlouhodobě snaží zvyšovat povědomí 
občanů a ovlivňovat jejich chování. Na dětských dnech je pravidelně stánek 
propagující třídění odpadů, pořádáme i samostatné akce na podporu třídění. 
Současně se snažíme nastavit systém sběru odpadu tak, aby co nejvíce usnadňoval 
třídění odpadu (Sběrná hnízda, pytlový svoz, podzemní kontejnery, popelnice na 
BIO odpad, kompostéry). Použité baterie mohou nově občané odkládat přímo na 
úřadě. Dotazníková akce proběhla před dvěma lety v rámci závěrečné práce na 
VOŠ mezi uživateli BIO popelnic, měřila se spokojenost se systémem likvidace 
odpadu (byla vysoká, ale reprezentativní vzorek populace to nebyl). - Pokračujeme 
ve zlepšování stavu. Město dotuje místní autobusovou dopravu.   Pokračuje 
rozvoj systému třídění odpadu ve městě, v rámci projektu Domácí kompostování 
na území města Varnsdorf bylo v září a říjnu 2018 rozdáno občanům 700 
kompostérů. Vyřešili jsme nastavení systému používání podzemních kontejnerů 
na tříděný odpad. Ohlasy veřejnosti jsou kladné (nebo aspoň klesají ty negativní) 
Určitý vnitřní dluh máme ve spotřebě tepla, kdy na hlavní budově úřadu jsou 
stále stará netěsnící okna, ale na letošní rok se počítá s výměnou.          40 

8.1.5. Vnímání dopadů činností organizace na udržitelnost společnosti na 
místní, národní nebo mezinárodní úrovni (nakupování fair trade 
výrobků, produktů s vícenásobným použitím, produktů 
z obnovitelných zdrojů, atd.). 

 

Při nákupech je pro úřad rozhodující cena, fair trade nebo vliv na udržitelnost 
rozvoje se nezohledňuje. Postupně zavádíme lepší třídění odpadů v rámci řadu. 
Vnímání občanů v této oblasti se neměří .-  Situace se od minulé hodnotící zprávy 
nezměnila.                                                                                         10 

8.1.6. Vnímání dopadů činností organizace na společnost, pokud jde o 
kvalitu demokratické spoluúčasti občanů na místní, národní a 
mezinárodní úrovni (např. otevřené konference, konzultace a 
rozhodovací procesy o možných dopadech organizace na 
bezpečnost, mobilitu). 

 

Město se pokusilo zapojit do Agendy 21 (AGORA) a později do projektu Zdravé 
město. Oba projekty byly zaměřeny na podíl občanů na rozhodování města a úřadu 
a oba skončily naprostým nezájmem ze strany občanů. -  Situace se od minulé 
hodnotící zprávy nezměnila.                                                               10 

8.1.7. Názor široké veřejnosti na otevřenost, transparentnost a etické 
chování organizace (striktní dodržování zásad/hodnot veřejné 
služby, jako je rovný přístup, kontinuita, atd.). 

 



Na úřadě byla v roce 2013 provedena kontrolní akce Úřad s úsměvem. Na její 
výsledky bylo reagováno formou doporučení pro jednotlivé odbory. Další kontrola 
funkčnosti provedených změn zatím provedena nebyla. - Úřad v rámci akčního 
plánu zpracoval Etický kodex a zásady protikorupčních opatření. Než se však 
plně promítnou do praxe, bude chvíli trvat a jejich proniknutí do povědomí 
veřejnosti je poměrně dlouhodobou záležitostí.  Bylo by také přínosné zopakovat 
kontrolní akci typu Úřad s úsměvem.                                                   25 

8.1.8. Vnímání zapojení do společnosti, ve které organizace působí, 
prostřednictvím finanční nebo jiné podpory, organizování 
kulturních nebo společenských akcí, atd. 

 

Město každoročně vyhlašuje grantový program pro podporu sportovních, 
sociálních a kulturních akcí. - Mimo věcí zmíněných v minulé hodnotící zprávě se 
město (MěÚ) přímo podílí na organizaci některých akcí – silvestrovský běh, 
čarodějnice, rozsvěcení vánočního stromu. Účast na těchto akcích je sledována a 
významně roste.                                                                                 25 

8.1.9. Vnímání organizace médii v oblasti společenské odpovědnosti.  

Média jsou orientována převážně na negativní zpravodajství a tak většina 
mediálních zpráv (mimo zprávy vydávané samotným městem či úřadem) je velmi 
negativních. - Díky stanovení odpovědné osoby a její systematické práci se nám 
daří lépe prezentovat na FB a pružněji reagovat na nálady FB komunity.  35 
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Subkritérium 8.2  
Měření výkonnosti 
 

 otázka  

8.2.1. Činnosti organizace na zachování a udržení zdrojů (např. zapojení 
společensky odpovědných dodavatelů, stupeň dodržování 
ekologických norem, používání recyklovaných materiálů, používání 
ekologicky šetrné dopravy, snížení dopadů hluku, snížení spotřeby 
např. vody, elektřiny, plynu ve veřejných službách). 

 

Úřad je ze zákona povinen se chovat zodpovědně k veřejnému majetku i 
k životnímu prostředí.  Postupně probíhají opravy městských objektů, které vždy 
sledují i hledisko snížení energetické náročnosti. Povinnosti uložené legislativou 
v této oblasti (např. zákon o odpadech) úřad plní. V oblasti nakládání s odpady 
máme k dispozici dlouhodobé údaje o množství odpadu (směsného, tříděného, 
neskladného, atd.) a o nákladech na jejich likvidaci (časová řada 14 let). - 
Dlouhodobě měříme množství vytříděných odpadů podle druhů, počet vydaných 
pytlů a další parametry. Výsledky vykazují u většiny měření setrvalý stav nebo 
mírný pokrok (Celkové množství tříděného odpadu 2016 – 544 t, 2017 – 555 t, 
2018 – 558 t ). Ve třídění odpadu patříme mezi městy srovnatelné velikosti ke 
špičce.                                                                                                 35 



8.2.2. Kvalita vztahů s příslušnými orgány, skupinami a zástupci 
komunity. 

 

Kvalita vztahů s příslušnými orgány, skupinami a zástupci komunity není měřena. - 
Situace se od minulé hodnotící zprávy nezměnila.                               0 

8.2.3. Množství a význam pozitivních a negativních mediálních zpráv 
(počet článků, obsah). 

 

Počet pozitivních a negativních zpráv nesledujeme.- Počet článků se stále přímo 
neměří, ale je sledován a zdá se, že poměr pozitivní /negativní přece jen roste. 0 

8.2.4. Podpora věnovaná sociálně znevýhodněným občanům (např. podíl 
poskytnuté pomoci na celkových výdajích, počet příjemců). 

 

V rámci pomoci znevýhodněným občanům poskytuje město Varnsdorf 5 
registrovaných služeb: pečovatelská služba poskytuje služby 123 klientům měsíčně, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 17 dětem denně, noclehárnu využívají 4 
klienti denně, v terénním programu je poskytována služba 50 klientům měsíčně a 
sociálně aktivizační služby využívá 30 klientů měsíčně. -  Situace se od minulé 
hodnotící zprávy nezměnila.                                                             25  

8.2.5. Podpora zaměstnávání a integrace etnických menšin a 
znevýhodněných osob (např. organizace specifických 
programů/projektů zaměřené na etnické menšiny). 

 

Úřad organizuje veřejnou službu, kterou vykonává cca 60 osob dlouhodobě                
nezaměstnaných a VPP vykonává 35 pracovníků. -  Úřad stále organizuje 
veřejnou službu, kterou nyní vykonává cca 80 osob dlouhodobě nezaměstnaných 
a VPP vykonává 20 pracovníků.                                                     20   

8.2.6. Podpora mezinárodním rozvojovým projektům a účast zaměstnanců 
ve filantropických aktivitách. 

 

Nesledujeme účast zaměstnanců na filantropických aktivitách. - Stále nesledujeme 
účast zaměstnanců na filantropických aktivitách.                            0 

8.2.7. Podpora občanské angažovanosti občanů/zákazníků, dalších 
zainteresovaných stran a zaměstnanců. 

 

Úřad podporuje aktivity občanů či zainteresovaných stran (např. materiální 
podpora dobrovolných brigád při úklidu černých skládek, na tábor zapůjčí 
projektor a plátno) - Na podnět občanské iniciativy zveřejňuje úřad elektronicky 
materiály připravené do zastupitelstva.                                           10 

8.2.8. Produktivní výměna poznatků a informací s ostatními subjekty 
(počet otevřených konferencí, počet intervencí ve vnitrostátních či 
mezinárodních debatách). 

 

Produktivitu výměny poznatků s ostatními subjekty neměříme.- Produktivitu 
výměny poznatků s ostatními subjekty stále neměříme.                    0 

8.2.9. 

Programy pro občany/zákazníky a zaměstnance zaměřené na 
prevenci zdravotních rizik a úrazů (počet a typ preventivních 
programů, vzdělávání o zdravé výživě, počet benefitů ve vztahu 
k nákladům/kvalitě těchto programů). 

 
 
 

Preventivní programy pro občany či zaměstnance ohledně zdravotních rizik 
nepořádáme. - Tradičně mají zaměstnanci před koncem roku 1000,- budget na 
nákup vitamínů a jiných prostředků v lékárně. Vitamíny a zdravé doplňky stravy 



jsou také obvykle součástí darů pro jubilanty z řad veřejnosti.          15 

8.2.10. 

Výsledky měření společenské odpovědnosti organizace (např. prostřednictvím 
extra-finančního ratingu). 
Extra-finanční rating ani nic podobného neprovádíme.- Díky měření rychlosti 
došlo ke zklidnění dopravy v části Studánka. Město získalo do majetku a 
postupně opravuje historicky cennou budovu Červeného kostela.     10 

8.2. Body 12 
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Celkový 
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8.1 Měření vnímání 24 
18 

8.2 Měření výkonnosti 12 

 
 
 
 
 
Graf: Separace papíru v letech 2002 - 2014 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Graf: Separace plastů 2002 – 2014 
 

 
 
 
Graf: separace tetrapaků 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Webové stránky 

Rok 2017 Celkem Říjen Listopad 

Počet uživatelů 83 000 12 000 9 500 

Návštěvy 240 000 23 000 20 000 

Rok 2018 Celkem Říjen Listopad 

Počet uživatelů 94 000 16 000 10 500 

Návštěvy 265 000 30 000 22 000 

 

Nejnavštěvovanější stránky 

Rok 2017 zobrazení stránek Rok 2018 zobrazení stránek 

Kam na oběd 90 700 Kam na oběd 106 000 

Úřední deska 19 500 Úřední deska 20 300 

Hlas severu 14 600 Hlas severu 10 100 

 

Online přenosy ze zastupitelstva 

Rok 2017 zhlédnutí Rok 2018 zhlédnutí 

21. zasedání 240 31. zasedání 133 

22. zasedání 148 32. zasedání 248 

23. zasedání 105 33. zasedání 156 

24. zasedání 160 34. zasedání 157 

25. zasedání 112 35. zasedání 262 

26. zasedání 146 36. zasedání 280 

27. zasedání 117 37. zasedání 497 

28. zasedání 222 Ustavující zasedání 149 

29. zasedání 128 2. zasedání 1 068 

30. zasedání 185   

číslo HS Náklad
Remitenda 
z prodeje K prodeji Remitenda % číslo HS Náklad

Remitenda 
z prodeje K prodeji Remitenda % číslo HS Náklad

Remitenda 
z prodeje K prodeji Remitenda %

1 2100 84 1935 4,34         1 2100 193 1830 10,55       1 2100 423 1885 22,44          
2 2100 202 1935 10,44        2 2100 224 1830 12,24       2 2100 423 1885 22,44          
3 2100 200 1935 10,34        3 2100 212 1850 11,46       3 2100 230 1785 12,89          
4 2100 175 1905 9,19         4 2100 241 1830 13,17       4 2100 268 1785 15,01          
5 2100 166 1915 8,67         5 2100 251 1830 13,72       5 2100 137 1615 8,48            
6 2100 265 1915 13,84        6 2100 238 1865 12,76       6 2100 118 1685 7,00            
7 2100 239 1915 12,48        7 2100 228 1865 12,23       7 2100 122 1685 7,24            
8 2100 255 1890 13,49        8 2100 259 1865 13,89       8 2100 129 1685 7,66            
9 2100 222 1890 11,75        9 2100 305 1850 16,49       9 2100 264 1780 14,83          
10 2100 181 1890 9,58         10 2100 338 1850 18,27       10 2100 307 1755 17,49          
11 2100 156 1890 8,25         11 2100 284 1840 15,43       11 2100 259 1685 15,37          
12 2100 57 1890 3,02         12 2100 309 1840 16,79       12 2100 140 1685 8,31            
13 2100 115 1890 6,08         13 2100 139 1840 7,55         13 2100 53 1685 3,15            
14 2100 227 1890 12,01        14 2100 196 1840 10,65       14 2100 89 1685 5,28            
15 2100 196 1890 10,37        15 2100 262 1840 14,24       15 2100 160 1685 9,50            
16 2100 188 1890 9,95         16 2100 324 1805 17,95       16 2100 179 1695 10,56          
17 2100 89 1860 4,78         17 2100 237 1805 13,13       17 2100 123 1695 7,26            
18 2100 190 1860 10,22        18 2100 189 1805 10,47       18 2100 68 1695 4,01            
19 2100 147 1860 7,90         19 2100 205 1805 11,36       19 2000 110 1755 6,27            
20 2100 124 1830 6,78         20 2100 258 1805 14,29       20 2000 209 1755 11,91          

21 2100 275 1805 15,24       21 2000 297 1755 16,92          
22 2100 238 1825 13,04       22 2000 318 1760 18,07          

42000 3478 37875 9,18         celkem 46200 5405 40320 13,41       celkem 45800 4426 38080 11,62          

 Remitenda z prodeje výtisk ů Hlasu severu 
ročník 2016 

 Remitenda z prodeje výtisk ů Hlasu severu 
ročník 2017 

 Remitenda z prodeje výtisk ů Hlasu severu 
ročník 2018 



 

Sociální sítě – leden 2019 

Sociální síť  uživatelů Sociální síť uživatelů 

Facebook 2 146 Česká Obec 672 

Instagram 169 Twitter 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kritérium 9: Klí čové výsledky výkonnosti 
 

Subkritérium 9.1 
Vyhodnoťte výsledky, kterých úřad dosáhl z pohledu výstupů a dopadů vně úřadu 
vztaženým k cílům úřadu 
 

 Externí výsledky: výstupy a výsledky vztažené k cílům 
 

 otázka  

9.1.1. Výsledky z hlediska výstupů (množství a kvalita poskytovaných 
služeb a produktů). 

 

Město má schválený Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015-2020.  
- Prezentace investičních a ostatních projektů z dotací na webu města     15 

9.1.2. 
Výsledky z hlediska výsledků/dopadů (účinky poskytovaných 
výstupů ve formě služeb a produktů na společnost a přímé příjemce). 

 

 

Občané mohou získat informace prostřednictví webu v sekci „Životní situace. 
Občané mohou komunikovat prostřednictvím webu v sekci „Napište nám“ 
k uplatňování námětů, připomínek a komentářů, případně podávat stížnosti. – beze 
změn.                                                                                                  15  

9.1.3. 
Úroveň kvality poskytovaných služeb nebo produktů v porovnání 
s normami a přepisy. 

 

 

Od roku 2015 je zpřístupněn rozklikávací rozpočet města s měsíčně 
aktualizovanými daty příjmů a výdajů. Od roku 2015 byl zprovozněn portál 
Elektronický úřad (obsahující životní situace, formuláře, a další informace). -
Měsíčně je natáčen regionální televizí Varnsdorfský magazín.               15 

9.1.4. Míra plnění uzavřených smluv/dohod mezi institucemi a organizací.  

 
V roce 2016 bylo město Varnsdorf vyhlášeno na 1. místě v Ústeckém kraji soutěži 
Město pro byznys. -  Město Varnsdorf se zapojilo do spolku DMO Lužické a 
Žitavské hory, z.s.                                                                               10 

9.1.5 Výsledky kontrol a auditů na výstupy a výsledky/dopady.  



 

V oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti byly provedeny kontroly 
Krajského úřadu Ústeckého kraje téměř ve všech těchto činnostech, nebyly 
shledány závažné nedostatky, v oblasti dotací byla provedena kontrola Krajského 
úřadu Ústeckého kraje dotace na sociální služby, nebyly shledány nedostatky. 
Kontrola Státního oblastního archivu v Litoměřicích (archivnictví a spisová 
služba) neshledala závažné nedostatky, byla přijata opatření. 
Kontrola České obchodní inspekce (bezpečnost dětského hřiště) neshledala 
závažné nedostatky. 
Kontrola Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (dodržování krizového 
zákona) neshledala závažné nedostatky. 
V oblasti hospodaření je prováděn každý rok přezkum hospodaření a ověření 
účetní závěrce, dlouhodobě s výsledkem bez výhrad. – beze změn           35 

9.1.6. 
Výsledky benchmarkingu (komparativní analýza), pokud jde o 
výstupy a výsledky/dopady. 

 

 
Benchmarking úřad neprovádí. -  MěÚ se znovu zapojil od ledna 2019 do 
benchmarkingových projektů                                                            0 

9.1.7. Podíl inovací služeb/zboží na zlepšení výstupů.  

 
Inovace jsou prováděny, hlavně ve vztahu služeb občanům – individuální přístup i 
mimo úřední hodiny, zpětná vazba na podněty či stížnosti. Není měřeno. – beze 
změn                                                                                               5  

9.1. Body 14 

 
 
 
 
 
 
Subkriterium 9.2.  
Vyhodnoťte výsledky, kterých úřad dosáhl z pohledu úrovně efektivnosti uvnitř úřadu 
 
Interní výsledky: úroveň efektivnosti 

  
 Otázka  

9.2.1. Odezva manažerů/lídrů na naměřené výsledky a zjištění, vč. 
managementu rizik. 

 

Posuzováno v jednotlivých případech při vyhodnocování plnění 
rozpočtu, nesledováno u všech dílčích akcí. – beze změny    5 

 

9.2.2. Efektivnost řízení dostupných zdrojů, včetně lidských zdrojů; řízení 
znalostí, zařízení a budov optimálním způsobem (vstup proti 
výstupu). 

 

Posuzováno v jednotlivých případech při sestavování rozpočtu, 
rozpočtových změn, při přípravě projektů. Nesledováno u všech 
dílčích akcí. - Posuzováno v jednotlivých případech – nárůst 
pracovníků na odd správních činností, kde byla zanalyzována 
potřeba v souvislosti se zprovozněním měření rychlosti, sloučení 
odborů živnostenského úřadu a odboru správních agend z důvodu 
efektivního řízení.                                                         5 

 

9.2.3. Výsledky výkonnosti při zlepšování a inovacích produktů a služeb.  



Evidovány, neměřeny. - Počty inovací nejsou sledovány, nejsou 
samostatně oceňovány, jsou zahrnovány do celkového hodnocení 
organizace, zavádíme automaticky (intuitivně).              5 

 

9.2.4. Výsledky benchmarkingu (komparativní analýza).  

Benchmarking úřad neprovádí. - Znovu zapojeni do 
benchmarkingu od ledna 2019, nemáme aktuální výsledky. 0  

9.2.5. Účelnost uzavřených partnerství (např. úroveň naplnění uzavřených 
partnerských dohod, společných aktivit). 

 

Město je členem několika sdružení – Euroregion Nisa, Destinanční 
fond České Švýcarsko, každoročně se při schvalování členských 
příspěvků vyhodnocuje naplnění. -  Byly zanalyzovány přínosy 
členství v jednotlivých organizacích, málo přínosná partnerství 
byla zrušena, funguje i neoficiální partnerství z důvodu směřování 
za společným cílem.                                                             15 

 

9.2.6. Přidaná hodnota informačních a komunikačních technologií ke 
zvýšení efektivity, snížení administrativní zátěže, zlepšení kvality 
služeb (snížení výdajů, měně papírování, spolupráce s dalšími 
poskytovateli, přizpůsobivost, úspora času). 

 

Provádí se.  – nová telefonní ústředna – přímé spojení na 
jednotlivé úředníky, společný tarif mobilních služeb, nové úklidové 
služby.                                                                                        25 

 

9.2.7. Výsledky měření z provedených kontrol a auditů funkčnosti 
organizace. 

 

V oblasti mzdové agendy dochází každé 2 roky ke kontrole Okresní 
správy sociálního zabezpečení, kde nebyly zjištěny závažné 
nedostatky, každých 5 let ke kontrole Všeobecné zdravotní 
pojišťovny, kde nebyly zjištěny závažné nedostatky. 
Úřadem byla zadána kontrola kvality služeb „úřad s úsměvem“, 
s uspokojivým hodnocením, z výsledků byla přijata opatření. -
Probíhají kontroly uvnitř MěÚ – interní auditor na odboru 
správních agend.                                                                40 

 

9.2.8. Výsledky účastí v soutěžích, ocenění za kvalitu a řízení kvality, 
certifikace sytému řízení kvality (Evropská cena kvality, Národní 
cena kvality ČR, atd.). 

 

Úřad se neúčastní soutěží. – beze změn                                  0 

9.2.9. 
Plnění rozpočtu a finančních plánů.  

 

 

V oblasti rozpočtu a hospodaření dochází k 30. 6. k vyhodnocení formou rozborů 
hospodaření, které bere na vědomí ZM, a k 31. 12. k vyhodnocení formou 
závěrečného účtu a schválení účetní závěrky ZM, průběžně jsou nepravidelně 
předkládány zprávy o plnění příjmů a výdajů. - Rozpočet je postaven správně, 
nedochází k nedostatku finančních prostředků, nemusí docházet k zastavení akcí.                         
                                                                                       70 

9.2.10. 
Výsledky kontrol a auditů finančního řízení.  

 

 
Nastaven systém kontrol v rámci interního auditu a veřejnoprávních kontrol, 
kontroly dle ročního plánu interního auditory, jednorázové kontroly dle zadání 



vedení města.  
Kontroly externího auditora v rámci přezkoumání hospodaření a ověření účetní 
závěrky. - Dle legislativního vymezení a dle zadání zastupitelstva probíhají 
kontroly finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.  65 

9.2.11. 
Nákladová efektivnost (výsledky dosažené při nejnižších možných 
nákladech). 

 

 Provádí se v rámci přípravy či vyhodnocení rozpočtu. – beze změn  0 
9.2. Body 22 
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9.1 Externí výsledky: výstupy a výsledky vztažené k cílům 14 
18 

9.2 Interní výsledky: úroveň efektivnosti 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celkové hodnocení 
 

Kritérium 
č. Název 

Výsledná  
hodnota 

1. Vedení  27 

1.1 
Nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a 
hodnot 

12 

1.2 
Řízení organizace, její výkonnosti a neustálého 
zlepšování 

24 

1.3 
Motivování a podpora zaměstnanců v organizaci a 
vedení příkladem 37 

1.4 Řízení efektivních vztahů s politickými představiteli 
a dalšími zainteresovanými stranami 

34 

2. Strategie a plánování 17 

2.1 
Shromažďování informací o současných a budoucích 
potřebách zainteresovaných stran, jakož i 
relevantních informací pro řízení organizace 

13 

2.2 Rozvíjení strategie a plánování s přihlédnutím ke 
shromážděným informacím 

14 

2.3 
Komunikování a uplatňování strategie a plánování 
v rámci celé organizace a její pravidelné 
přezkoumávání 

17 

2.4 
Plánování, uplatňování a přezkoumávání inovací a 
změn 22 

3. Zaměstnanci 29 

3.1 
Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských 
zdrojů s ohledem na strategii a plánování 21 

3.2 
Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí 
zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců s cíli 
organizace 

32 

3.3 
Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného 
dialogu, udělováním pravomocí a podporováním 
jejich celkové spokojenosti 

35 

4. Partnerství a zdroje 30 

4.1 Rozvíjení a řízení partnerství s relevantními 
organizacemi 

14 

4.2 Rozvíjení a uplatňování partnerství 
s občany/zákazníky 

39 

4.3 Řízení financí 29 



4.4 Řízení informací a znalostí 23 

4.5 Řízení technologií 46 

4.6 Řízení provozních prostředků, zařízení a budov 29 

5. Procesy 16 

5.1 

Soustavné identifikování, navrhování, řízení a 
inovování procesů, do kterých zapojuje 
zainteresované strany 

17 

5.2 
Rozvíjení a poskytování služeb/produktů 
orientovaných na občana/ zákazníka 21 

5.3 
Koordinace procesů napříč organizací a s dalšími 
relevantními organizacemi 11 

6. Občané/zákazníci – výsledky 10 

6.1 Měření vnímání 10 

6.2 Měření výkonnosti 10 

7. Zaměstnanci – výsledky 15 

7.1 Měření vnímání 20 

7.2 Měření výkonnosti 10 

8. Společenská odpovědnost – výsledky 18 

8.1 Měření vnímání 24 

8.2 Měření výkonnosti 12 

9. Klí čové výsledky výkonnosti 18 

9.1 
Externí výsledky: výstupy a výsledky vztažené 
k cílům 

14 

9.2 Interní výsledky: úroveň efektivnosti 22 

 
 
 
 

Celkový ∅∅∅∅ 20 
 



 

1. Sebehodnotící zpráva – výsledný průměr: 15 bodů 
2. Sebehodnotící zpráva – výsledný průměr: 20 bodů, tj. zlepšení o 5 bodů (o 33%) 
 

Doporučení: pokračovat v systému, stále provádět dotazníková šetření a 

výsledek se dostaví brzo – i ve formě možnosti vyššího bodového 

hodnocení výsledkových kritérií. Pak je možné v případě pokračování 

v sebehodnocení a zájmu se i přihlásit o některou z vyhlašovaných cen 

Ministerstva vnitra, kdy na bronzový stupeň je jedním ze základních 

podmínek minimální počet 30 bodů.  
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SWOT Analýza 

 

Silné stránky úřadu: 

- jistota + stabilita organizace 
- blízkost pohraničí – možnosti přeshraniční spolupráce 
- provozní podmínky pro zaměstnance – pracovní doba, stabilní termín výplaty 
- stabilní partner pro odběratele (řádně a včas platí) 
- pružně reaguje na podněty občanů (provozní doba, ÚD, informovanost) 
- parkovací místa u úřadu 
- stabilní pracovní kolektiv a přátelské prostředí na odborech 

 

 

Příležitosti ke zlepšování (náměty do Akčního plánu zlepšování): 

- blízkost pohraničí - odliv mozků a jazyková bariéra 
- bezbariérový přístup do budov chybí 
- 2 budovy úřadu, vzdálené od sebe 
- chybí větší odborná zastupitelnost úředníků 
- nejsou stanoveny vize a mise úřadu ani strategický cíl – intenzivně se na tom pracuje 
- nejsou řešeny inovace, jejich nastavení a začlenění do systému   
- aktivně zjišťovat potřeby identif. zainteresovaných stran a klíčových partnerů 
- náměty pro zlepšování v těchto oblastech: popis kompetencí a plány rozvoje; pravidla 

otevřené komunikace, zlepšovací návrhy, informovanost žen na mateřské dovolené, 
nastavení nefinančních benefitů 
 

 


