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1 ÚVOD - VÝCHODISKA
Tento materiál byl zpracován jako dílčí výstup v rámci projektu Varnsdorf – efektivní veřejnou správou ke
konkurenceschopnosti, část projektu Poradenství při tvorbě a aplikaci strategie ŘLZ, spolufinancovaného Evropskou
unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, reg. číslo projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002905.
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2 STANDARD PERSONALISTIKY
Cílem „Standardu personalistiky MÚ Varnsdorf“ (dále jen také Standard personalistiky) je přehlednou a věcnou
formou popsat nezbytné minimum personální práce vedoucích zaměstnanců vůči svým podřízeným a poskytnout
metodickou podporu při naplňování nově zaváděných opatření. Standard personalistiky má za úkol popsat základní
personální nástroje a procesy, které se na MÚ Varnsdorf využívají.

2.1 Oblast lidských zdrojů na MÚ Varnsdorf
Oblast lidských zdrojů na úřadu je de iure upravena příslušnými právními předpisy, konkrétně:




Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Personální práci dále upravuje Organizační řád MÚ Varnsdorf a Pracovní řád MÚ Varnsdorf a interní dokumentace
týkající se dílčích personálních oblastí / procesů (výběr zaměstnanců, motivace atd.).
Standard
personalistiky
je
nástroj,
který
slouží
tajemníkovi
úřadu,
osobě
zodpovědné
na úřadu za oblast personalistiky a vedoucím zaměstnancům, pro které představuje vodítko pro personální práci na
MÚ Varnsdorf
Cílem Standardu personalistiky je v obecné rovině nastavit a zavést postupy v činnostech, které přímo souvisejí
s oblastí personalistiky.
V konkrétních cílech je poté smyslem Standardu personalistiky:






poskytnout vedoucím zaměstnancům úřadu dovednosti v oblasti posílení kompetencí v personalistice,
provést sumarizaci a představení nástrojů personalistiky v jednom dokumentu,
představit jednotlivé oblasti, kterých se Standard personalistiky týká, od náboru a výběru zaměstnanců po
vedení zaměstnanců,
zlepšit fungování procesů v řízení lidských zdrojů,
ukázat další možnosti a postupy, jež bude možné využít na úřadu, a přispět tak ke zlepšení dobré praxe.

Hlavní činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, kterým se Standard personalistiky věnuje, jsou:








nábor a výběr zaměstnanců,
adaptace zaměstnanců,
motivace zaměstnanců,
práce s kompetencemi zaměstnanců,
hodnocení zaměstnanců,
rozvoj a vzdělávání zaměstnanců,
ukončení pracovního poměru zaměstnanců.
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Tabulka 1: Přehled personálních činností
Personální činnost

Cíl

Charakteristika

Plánování zaměstnanců

Zajistit potřebnou kapacitu
pro personální obsazení agend
a jejich kvalitní výkon

Průběžná aktivita
Odpovídá a vykonává: vedoucí
zaměstnanci ve spolupráci s osobou
odpovědnou za personalistiku

Zajistit a získat dostatečně
kvalifikované zaměstnance

Vyplývá z potřeby přijmout nového
zaměstnance
Odpovídá a vykonává: vedoucí
zaměstnanci ve spolupráci s tajemníkem a
s osobou odpovědnou za personalistiku

Adaptace zaměstnanců

Zabezpečit pracovní a sociální
včlenění nového zaměstnance
do úřadu

V návaznosti na přijetí nového
zaměstnance
Odpovídá a vykonává: vedoucí
zaměstnanci (resp. jimi určené
odpovědné osoby)

Práce s kompetencemi
zaměstnanců

Zaměřit se na klíčové kompetence
pro jednotlivé pozice / agendy
na MÚ Varnsdorf

Souvisí s rozvojem a hodnocením
zaměstnanců
Odpovídá a vykonává: vedoucí
zaměstnanci ve spolupráci s tajemníkem

Hodnocení zaměstnanců
s vazbou do odměňování

Zavést a využívat systém hodnocení
zaměstnanců
s vazbou na odměňování

Pravidelně dle nastaveného systému
Odpovídá a vykonává: vedoucí
zaměstnanci a tajemník

Systematická identifikace potřeb
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, a
tím zvyšování jejich kvalifikace

Realizace průběžně, v návaznosti na
identifikované potřeby z hodnocení
Odpovídá a vykonává: vedoucí
zaměstnanci ve spolupráci s tajemníkem
a osobou odpovědnou za personalistiku

Správné ukončení pracovního
poměru zaměstnance

Aktivita ze strany zaměstnavatele
či zaměstnance
Odpovídá a vykonává: vedoucí odboru,
osoba odpovědná za personalistiku

Nábor a výběr
zaměstnanců

Vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců

Odchod zaměstnance
(ukončení pracovního
poměru)

2.1.1 Řízení lidských zdrojů na MÚ Varnsdorf
Řízení lidských zdrojů a jeho zvládnutí je klíčovou aktivitou v rámci každé organizace, ať jde o organizace ve veřejné
správě nebo v soukromém sektoru. Kvalitní zvládnutí personální práce v celé šíři je právě tou činností, která pomáhá
každé organizaci lépe zvládat výkon vlastní činnosti.
Kvalitní řízení lidských zdrojů je odvislé od systémových řešení, míře elektronické či softwarové podpory a podpory
ze strany vedení organizace.
V rámci městských úřadů hraje v oblasti personalistiky významnou úlohu vždy tajemník úřadu, personalista úřadu
(tato osoba je na úřadu k dispozici a jedná se o spojený úvazek s agendou zajištění chodu kanceláře tajemníka) a
vedoucí zaměstnanci úřadu.
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Klíčoví aktéři v oblasti řízení lidských zdrojů na úřadu ve Varnsdorfu

Vedení úřadu
(tajemník úřadu + starosta)
•Cíle v oblasti lidských zdrojů na úřadu
•Komunikace a vysvětlení přínosů dopadů cílů
v oblasti řízení lidských zdrojů směrem
dovnitř i navenek

Personalista/ka

Vedoucí odboru

(tato pozice je na úřadu spojena s
pozicí zajišťující sekretariát
tajemníka)

(k říjnu 2010 je na úřadu 9
odborů)

•Podpora vedoucím odborů při
personální aktivitě v jejich odborech
•Tvorba ucelené koncepce
personalistiky na úřadu
•Personální administrativa

•Hlavní odpovědnost za práci svých
podřízených
•Odpovědnost za plánování, nábor
atd. na úrovni svých odborů
•Pro správné vedení potřebují
nezbytné pravomoci a výbavu
(znalosti, dovednosti)
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2.1.2 Plánování lidských zdrojů
Plánování lidských zdrojů v rámci MÚ patří k významné kapitole v celém procesu řízení lidských zdrojů. Jedná se o
elementární proces v oblasti personalistiky. Smyslem plánování lidských zdrojů je zajištění plnění úkolů a cílů úřadu
v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.
Plánování lidských zdrojů je založeno na korelačním vztahu oblastí, kterými jsou:



organizační struktura úřadu,
obsazování funkčních míst přímo v samotné struktuře.

V rámci plánování lidských zdrojů je současně třeba zohlednit a pracovat s různými vstupy

Organizační
struktura

Údaje
z interních
databází

Vize
a strategie
úřadu

Fluktuace
zaměstnanců

Kompetenční
model
a systém
hodnocení

Pokyny
a zadání
z vedení

Fugnující
schémata
a personální
požadavky

Plánování ŘLZ

a další...

Při praktickém plánování potřebných lidských zdrojů je možné transformovat uvedené vstupy do pěti okruhů, ve
kterých je třeba si odpovědět na důležité otázky.
Okruh 1 – Rozdíly v objemech stávajících agend a činností
Dochází v některé agendě k nárůstu činností, například z důvodu změny legislativy, změny počtu očekávaných
případů k řešení a podobně?
Dochází k nárůstu počtu agend (opět nejčastěji z důvodu změny legislativy)?
Dochází ke zrušení či snížení objemu činností v rámci některé dnešní vykonávané agendy?
Okruh 2 – Plnění dlouhodobých strategických cílů a úkolů úřadu
Zvládne dnešní tým kapacitně stanovené cíle a úkoly?
Není třeba doplnit do týmu nové dovednosti pro zvládnutí stanovených cílů?
Není třeba navýšit kapacitu dnešního týmu (krátkodobě, trvale)?
Okruh 3 – Obměna týmu
Jaké očekáváme v nejbližším období (1 rok) odchody zaměstnanců
do důchodu, ukončení krátkodobých úvazků, jiné odchody zaměstnanců)?

z organizace

(odchodu
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Jaké lze očekávat odchody zaměstnanců v delším časovém horizontu (odchody do důchodu, jiné odchody
zaměstnanců)?
Okruh 4 – Uchování odborného know-how
Máme dobře zajištěné předávání odborného know-how mezi zaměstnanci (krátkodobé zdvojení pracovní pozice
před odchodem zkušeného zaměstnance, dlouhodobá spolupráce juniorské pracovní pozice se zkušeným
odborníkem)?
Máme systémově ošetřeno předávání odborného know-how?
Máme systémově ošetřeno dlouhodobé uchování odborného know-how (knowledge management – řízení
znalostí)?
Okruh 5 – Vytíženost jednotlivých pracovních pozic
Máme rozloženy stávající pracovní úvazky optimálně mezi jednotlivé agendy (odbory)?
Máme efektivně vytíženy jednotlivé pracovní úvazky?
Máme připravenou dostatečnou kapacitu pro specifické momenty (zastupitelnost zaměstnanců, zajištění
nárazového zvýšení činností)?
Odpovědi z uvedených pěti okruhů jsou základem pro vytvoření:
a) plánu lidských zdrojů pro daný kalendářní rok;
b) střednědobého plánu potřeby lidských zdrojů (optimální je tvorbu střednědobého plánu koordinovat
s pevně stanoveným obdobím, jako je například období, na kterou má organizace stanovenou strategii).
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2.2 Nábor – výběr zaměstnanců
Nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby úřad zabezpečil bezproblémové zajištění požadovaných
personálních kapacit, a zajistil tak kvalitně svoje základní funkce.
Tato část obsahuje

požadavky
na pracovní
místo

požadavky
na uchazeče

kde hledáme
uchazeče

předvýběr
kandidátů

výběrový
pohovor jakých pravidel
se držet,
struktura atd.

Postup výběru

Vyhodnocení

Určení
požadavků
na klíčové
atributy

Volba
strategie
výběru

1. kolo
výběrového
řízení

Rozhodnutí a
nabídka
pracovního
místa

Případné
2. kolo
výběrového
řízení

Interní pomůcky, které má MÚ Varnsdorf k dispozici:

1. Vstupní test (řídí se zákonem o úřednících)
2. Hodnotící formulář pro výběrové řízení

2.2.1 Požadavky na pracovní místo
Při specifikaci požadavků na pracovní místo zohledňuje příslušný vedoucí zaměstnanec vždy alespoň následující
vstupy:
a) Organizační řád MÚ Varnsdorf;
b) Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce v platném znění;
c) příslušné paragrafy Zákona č. 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 399/2017 Sb. katalog prací ve veřejných službách a
správě, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě;
d) další doplňující parametry v závislosti na úkolech a obsluhovaných agendách daného pracovního místa).
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Ad a) Organizační řád MÚ Varnsdorf
Požadavky na pracovní místo jsou určeny především Organizačním řádem MÚ Varnsdorf. Organizační řád jasně
definuje funkční obsah činnosti zaměstnance, tj. vykonávané práce. V souvislosti s tím jsou rovněž definovány
požadavky a kritéria pro určené funkční místo, např. vzdělání, pracovní zaměření atd.
Ad b) Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Upravuje převážnou část českého individuálního pracovního práva.
Ad c) Zákon č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků
Další specifické předpoklady (požadavky) pro uchazeče na pracovní pozici úředníka, vedoucího úředníka a
vedoucího úřadu upřesňuje zákon č. 312/2002 Sb. v § 4 a 5.
§4 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která
je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,1 dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná, ovládá jednací jazyk2 a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním
právním předpisem.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona
na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s fyzickou osobou, která splňuje předpoklady podle
odstavce 1; pro jmenování vedoucího úřadu a jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších
předpokladů stanovených zvláštním zákonem.3
§5 Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu
(1) Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 a má nejméně tříletou praxi
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní
správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
(2) Délka praxe podle odstavce 1 musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do
funkce.
Ad c) Katalog prací ve veřejných službách a správě
Při specifikaci požadavků na pracovní pozici je třeba rovněž
ve veřejných službách a správě, dle nařízení vlády č. 399/2017 Sb. v platném znění.

zohlednit

Katalog

prací

Ad d) Další doplňující parametry
1

§ 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 140/2001 Sb.
2
Například § 3 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
3
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
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Dále je rovněž vhodné definovat doplňující parametry na uchazeče, kterého hledáme:




vzdělání, případně certifikaci hledaného uchazeče (např. ZOZ),
odbornou praxi hledaného uchazeče,
další požadované znalosti (např. IT, ŘP, jazykové)

Při definování požadavků je vedle požadavků vycházejících z popisu pracovního místa vhodné využít i kompetenční
model, který definuje požadavky na osobnostní dovednosti zaměstnanců.

2.2.2 Požadavky na uchazeče
V souvislosti s definováním přesných požadavků na pracovní místo je nezbytné definovat
i konkrétní osobnostní požadavky na uchazeče. Vedle kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem jde
v obecné rovině především o některé další podmínky stanovující určitou laťku na „osobní kvalitu“ uchazeče v rovině:





jeho znalosti a zkušeností,
jeho dovednosti,
jeho postojů a přístupů,
jeho osobnostní nastavení.

Pro tento účel je ideální využívat kompetenční model, který je souborem požadovaných dovedností a schopností
určených v daných kritériích. MÚ Varnsdorf má vytvořený kompetenční model pro vedoucí pracovníky i pracovníky
na referentských pozicích, a to dle jednotlivých odborů.

2.2.3 Výběr způsobu zajištění kapacity pro výkon činností na konkrétním pracovním
místě
Definované požadavky na vlastní pracovní pozici a na „optimálního uchazeče“ umožňují vedoucímu zaměstnanci,
který obsazuje pracovní místo, zvolit nejvhodnější způsob zajištění výkonu činností spojených s pracovním místem.
Zákoník práce umožňuje volit smluvní formu pracovního vztahu:
a) pracovní poměr,
b) dohodu o pracovní činnosti
c) a dohodu o provedení práce.
Pracovní poměr
Nejčastějším a nejobvyklejším případem je zajištění potřebné kapacity formou pracovního poměru, uzavřeného se
zaměstnancem. Tento nejobvyklejší způsob (uzavření pracovní smlouvy, respektive jmenování do funkce u
vedoucích zaměstnanců) má svoje náležitosti, které je třeba respektovat.
Uzavření pracovní smlouvy (jmenování do funkce) se zaměstnancem na dané pracovní místo je možné, pouze pokud
je dané pracovní místo zřízeno. O případném zřízení nového pracovního místa musí rozhodnout Rada města (dle
zákona č. 128/2000 Sb.) na základě předložené důvodové zprávy a souvisejícího rozpočtového opatření.
Přechodně lze uzavřít pracovní poměr se zaměstnancem nad rámec počtu zřízených pracovních míst MÚ Varnsdorf
na nahodilé a časově omezené práce.
Tajemník úřadu rovněž disponuje pravomocí uzavírat pracovní smlouvu na veřejně prospěšné práce a dohody o
pracovní činnosti a o provedení práce.
Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy, která obsahuje minimálně:
a)
b)
c)
d)

druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
den nástupu do práce,
doba určitá / neurčitá.
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Dohody
Dohoda o pracovní činnosti je vhodná v případech příležitostných prací a dohoda o provedení práce je vhodná
v případech jednorázové potřeby výkonu určité činnosti.
Pro uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce se nestanovuje pracovní místo.
Dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce se zaměstnancem úřadu lze uzavřít pouze na výkon činností,
které nejsou obsaženy v pracovní náplni daného zaměstnance (které zaměstnanec nevykonává v rámci svého
pracovního zařazení).
Dohodu uzavírá tajemník úřadu na návrh příslušného vedoucího, který je doprovázen zdůvodněním potřeby uzavřít
některou z uvedených dohod (zdůvodnění musí obsahovat údaje o osobě, se kterou je dohoda uzavírána, plánovaný
rozsah činností včetně doby, na kterou se dohoda uzavírá a zodpovědnou osobu, která zadává a přebírá
vykonávanou práci).
V současné době jsou oba typy dohod upraveny zákoníkem práce velmi okrajově.4
Převedení na jinou práci
Ve zcela specifických případech a při splnění zákonných ustanovení (zákon č. 312/2002 Sb., Zákoník práce) lze
převést zaměstnance na jinou práci. Využití takového způsobu je třeba vždy konzultovat s personalistou nebo
tajemníkem úřadu.

2.2.4 Hledání vhodného uchazeče
Uchazeče je v případě MÚ Varnsdorf možné hledat z vnějších i vnitřních zdrojů.
Interní zdroje


Obsazení pracovní pozice stávajícím zaměstnancem úřadu.
o Výhodou je znalost samotné osoby a posouzení, jak doposud pracovala. Dále snížení nároků na
délku adaptace a znalost kolektivu.
o Výhodou je rovněž znalost úřadu ze strany samotného kandidáta.
o Tento způsob může být motivací pro další zaměstnance (jde-li o posun na vyšší pozici, tím
zaměstnanci vidí, že úřad hledá v prvé řadě ve svých zdrojích).
o Nevýhodou může být setrvání v určitých stereotypech, které si zaměstnanec osvojil, a do úřadu tak
nevnáší nový přístup.

Externí zdroje





Zveřejnění inzerátu (úřední deska, internetové stránky města, specializované portály jako Jobs.cz, Prace.cz
atd., Úřad práce ČR.).
Přímé oslovení potenciálního zaměstnance.
Uchazeč se sám nabízí (oslovení úřadu se zájmem o práci).
Doporučení uchazeče, např. stávajícím zaměstnancem atd.

Pozn.: Také v případech přímého oslovení potenciálního budoucího zaměstnance na místo úředníka či vedoucího
zaměstnance, který je připraven přijmout pracovní nabídku, musí městský úřad dodržet zákonný postup
s vyhlášením výběrového řízení.

2.2.5 Výběr vhodného uchazeče
V souladu s platnou legislativou, konkrétně zákonem č. 312/2002 Sb., musí uzavření pracovní smlouvy s uchazečem
na místo úředníka na dobu neurčitou nebo jmenování vedoucího úředníka předcházet vyhlášení výběrového řízení.
V případech uzavírání pracovních smluv na dobu určitou (například záskok při dlouhodobé nepřítomnosti
kmenového zaměstnance) není povinností organizace výběrové řízení vyhlašovat.
4

§ 75, 76 a 77 Zákona č. 312/2002 Sb., zákoník práce
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Obsah oznámení o vyhlášení výběrového řízení, osobu, která výběrové řízení vyhlašuje, lhůtu a místo zveřejnění
oznámení definuje zákon č. 312/2002 Sb. v platném znění.
Tento zákon rovněž definuje povinné náležitosti přihlášky uchazeče a postup pro případ, kdy je třeba doplnit
přihlášku uchazeče.
K písemné přihlášce s předepsanými náležitostmi uchazeči dále přikládají:





životopis,
výpis z evidence Rejstříku trestů,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
a jako doplňující je možné požadovat:
o motivační dopis;
o osvědčení, certifikáty o absolvovaných kurzech a zkouškách.

Poptávané pracovní místo se zveřejňuje prostřednictvím stanovených i doplňujících informačních kanálů:






povinně na Úřední desce MÚ Varnsdorf,
dle konkrétní pozice na úřadu práce,
dle konkrétní pozice v místním periodiku nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů (internetové
servery, regionální tisk, personální agentury),
na internetových stránkách města,
na internetových serverech určených k hledání zaměstnání.

V případě podání inzerce by měla být dodržena základní struktura inzerátu a pravidla vycházející z principů oznámení
výběrového řízení či veřejné výzvy:







kdo jsme – identifikace organizace,
koho hledáme – specifikace obsazovaného pracovního místa,
co očekáváme – konkrétní požadavky na uchazeče,
co nabízíme – zázemí organizace apod.,
jak je výběr organizován – popis organizace výběrového řízení, termíny a informace o případných
psychotestech,5
kontaktní údaje.

Po uplynutí lhůty stanovené zákonem č. 312/2002 Sb. předá osoba, která výběrové řízení organizuje, výběrové
komisi.
Obsazování „neúřednického“ pracovního místa
V případech výběru uchazeče na „neúřednické“ pracovní místo (např. dělnické pozice, některé další podpůrné
pracovní pozice) nemá MÚ Varnsdorf povinnost řídit se zákonem č. 312/2002 Sb. a při výběru uchazeče se řídí
obecnými ustanoveními Zákoníku práce.
Přesto je vhodné i u těchto výběrů využít část postupů a nástrojů využívaných při výběru uchazečů
na místa úředníků či vedoucích zaměstnanců (stanovení požadavků na pracovní místo, na uchazeče, zveřejnění
záměru obsadit volné pracovní místo pomocí vybraného informačního kanálu, provést výběrové pohovory za
pomoci výběrové komise apod.).
PRVNÍ kolo výběru – POSOUZENÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ
Formální posouzení přihlášek uchazečů představuje 1. kolo výběrového řízení. V rámci tohoto kola dochází k
posouzení přihlášek jednotlivých uchazečů a souvisejících dokladů s ohledem na podmínky zadané v souvislosti
s výběrovým řízením.

5

V případě volby psychotestu jako nástroje při výběru zaměstnance je třeba ho o tomto požadavku s předstihem informovat.
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Výběrová komise
Formální náležitosti přihlášek uchazečů o pracovní místo úředníka nebo vedoucího zaměstnance posuzuje jako
celek výběrová komise. Složení a fungování výběrové komise upravuje zákon č. 312/2002 Sb. v aktuálním platném
znění.
Výběrová komise MÚ Varnsdorf je tvořena tajemníkem úřadu – zpravidla předsedou výběrové komise, příslušným
vedoucím odboru a vybraným zaměstnancem městského úřadu (obvykle se jedná o odborného zaměstnance
útvaru, ve kterém je obsazováno pracovní místo), v případě potřeby je přizván i personalista. Práce výběrové komise
se může rovněž zúčastnit zástupce vedení samosprávy.
Při posuzování formální správnosti přihlášek uchazečů se hodnotí:





úplnost přihlášky a dokladů,
splnění požadavků dle §9 odst. 1.
o Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady podle § 6 odst. 4 a
splňuje předpoklady podle § 4, popřípadě § 5, jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího úředníka. Jeli to nutné k posouzení, zda uchazeči splňují požadavky stanovené v oznámení, výběrová komise
pozve k jednání uchazeče, kteří předložili úplné přihlášky, včetně dokladů podle § 6 odst. 4 a splňují
předpoklady podle § 4, popřípadě § 5, jde-li o uchazeče o jmenování vedoucího úředníka,
kvalita dokumentů (zasláno bez chyb, respektování požadavků, srozumitelnost textu apod.).

V otázce hodnocení vhodnosti životopisu kandidáta se doporučuje zaměřit na následující oblasti:












základní a osobní údaje kandidáta;
dosažené vzdělání;
pracovní zkušenosti (řazeno sestupně);
informace o ostatních dovednostech;
jazyková vybavenost (vyžaduje-li to pozice);
„zajímavá místa“ v životopisu;
mezera v časové historii uchazeče;
poslední uváděná pracovní pozice;
pracovní pozice, která se svým obsahem a zaměřením nejvíce blíží požadované pozici
ze strany úřadu;
krátkodobé pracovní zkušenosti – proč a jaké byly důvody ukončení;
zajímavosti, např. dlouhodobý pobyt v zahraničí (stáže), zajímavé hobby atd. – tyto údaje mohou poodhalit
zajímavé rysy kandidáta.

Uchazeč nesmí být diskriminován podle pohlaví, věku, barvy pleti, náboženství, politických názorů apod.
Pokud je to k posouzení uchazečů nutné, pozve výběrová komise k ústnímu pohovoru uchazeče, kteří předložili
úplné přihlášky a splňují požadavky stanovené v oznámení o výběrovém řízení.
DRUHÉ kolo výběru – ÚSTNÍ POHOVOR
Pokud je pro stanovení pořadí uchazečů výběrového řízení nutné posoudit, zda a nakolik uchazeči splňují požadavky
stanovené v oznámení, přistupuje se ke 2. kolu výběrového řízení – ústním pohovorům.
To se doporučuje rovněž v případě, že je větší množství zájemců, kteří odpovídají definovaným požadavkům, a MÚ
si tak může zaměstnance detailněji vybírat.
Výběrový pohovor – pravidla, struktura rozhovoru, otázky, vyhodnocení
Výběrový pohovor před výběrovou komisí je součástí výběrového řízení vždy v případě obsazování pracovního místa
úředníka nebo vedoucího zaměstnance.
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U ostatních zaměstnanců je vhodné realizovat pohovor, nastane-li situace, kdy je třeba ověřit údaje uvedené
v přihlášce osobním rozhovorem, když nejsou jednotná stanoviska na výběr vhodného uchazeče, nebo se rozhoduje
mezi více kandidáty, kteří splňují potřebná kritéria.
Pravidla výběrového pohovoru
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznámení se s údaji o uchazeči z dokumentů, které zaslal.
Stanovení dostatečného času a volba vhodného prostředí.
Naplánovaní pořadí uchazečů a časový harmonogram.
Stanovení kritérií výběru a způsobu jejich vyhodnocování stejně pro všechny uchazeče.
Při stanovování výběrových kritérií vycházet z definovaného kompetenčního modelu MÚ Varnsdorf.
Nastavení jednotného přístupu členů výběrové komise v tom „koho hledáme“ – co má zaměstnanec
splňovat, co má znát, jaké schopnosti a osobní vlastnosti jsou nezbytné pro výkon pracovní pozice, co
budeme preferovat.,

Kritéria výběru
Kritéria výběru se musí stanovit předem. Stanovuje je výběrová komise, případně personalista, a to ve spolupráci
s budoucím nadřízeným (vedoucí odboru, tajemník úřadu).
Kritéria musí být zaměřena na zákonné a nezbytné předpoklady pro výkon pozice (vzdělání, praxe atd.).
Dále poté na znalostní a odbornostní charakteristiky (a rovněž na osobní charakteristiky dle požadovaných kritérií
vycházející z kompetenčního modelu.
Tvorba vhodných otázek




Zaměřit se na kritické situace, se kterými přijde uchazeč do styku, bude-li přijat. Tímto budou identifikovány
konkrétní projevy chování uchazeče na danou pozici.
o Při popisu řešené situace se ukáže řada projevů (chování, přístupů atd.). Je třeba se proto dále
zajímat o pocity, myšlenky, které provázely a ve finále vedly uchazeče k tomu, proč jednal tak, jak
jednal.
Při tvorbě otázek vycházet ze životopisu uchazeče. Z toho důvodu je v životopisu třeba detekovat
zkušenosti, které mohou poskytnout parametry k měření kompetencí atd.
o Př. posouzení kompetence vedení lidí – ze životopisu uchazeče se vyberou a přezkoumají údaje,
které vypovídají o řízení nějakého útvaru/kolektivu, a je požádáno o uvedení konkrétních
zkušeností, úspěchů, co bylo nejsložitější, na co klade uchazeč v této oblasti největší důraz.
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Zásady při přípravě otázek





Otevřenost otázek.
Směřovat otázky na podstatu dané záležitosti.
Ptát se na otázky, které vycházejí ze zadání.
Neptat se na otázky, které přímo nesouvisejí s výkonem práce (tyto otázky jsou stanoveny § 316 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb.):
a) těhotenství,
b) rodinné a majetkové poměry uchazeče,
c) sexuální orientaci uchazeče,
d) původ uchazeče,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;
to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v
povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy
to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat
ani prostřednictvím třetích osob.

Základní struktura výběrového pohovoru:
Pro vedení výběrového pohovoru se doporučuje následující struktura rozhovoru.
Uvítání uchazeče
a vzájemné představení

•zklidnění a připravení na pohovor, např. dotazem na cestu apod.

Zjišťovací otázky

•prověření odborných znalostí a dovedností
•ujištění,že jde o stejné pracovní místo z pohledu obou stran
•reálné motivy (budoucnost), situace, potřeby (současnost)
•co si myslí o svém přínosu pro úřad
•příklady a konkrétní zkušenosti z předchozí praxe uchazeče

Informace o budoucí pozici

•má dotyčný představu o časové náročnosti a obsahu práce
•ochota práce přesčas v případě potřeby
•zvýšení znalostí, dovedností
•možnosti profesního růstu
•představa o příjmu

Ověření, zdali došlo
k souladu představ
a reality

Upřesnit další postup

Rozloučení

•klást ověřovací otázky - rozuměl všemu, chce se na něco zeptat atd.
•ptát se, zdali nezměnil názor a má stále o pozici zájem

•shrnutí toho, co se řeklo
•domluva na případných úkolech

•sdělit termín vyrozumění
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Při samotném pohovoru je dobré u uchazeče sledovat také nonverbální komunikaci (mimiku, oční kontakt, gesta
rukou, postoj a držení těla, odstup, blízkost), a také hlasový projev, načasování odpovědi, formu sdělení. Na základě
potřeby může být ústní pohovor doplněn o písemný test, který osvědčí požadované odborné znalosti.
Je možné využít i další doplňující metody: dotazníky, testy, psychodiagnostiku. Při využití těchto metod je ovšem
nezbytné počítat s časovou náročností (příprava, vyhodnocení). U psychodiagnostiky poté s profesionálním
zajištěním externím subjektem (proto je tato varianta vhodná nanejvýše u vedoucích pracovníků).
Vyhodnocení výběrového pohovoru
Pro dobrou orientaci výběrové komise a pro snadnější vzájemné posouzení uchazečů je vhodné zaznamenávat
výstup z výběrových pohovorů jednotlivých uchazečů do strukturovaného formuláře pro výběrové řízení. Níže je
uveden návrh hodnotícího formuláře pro výběrové řízení, ve kterém jsou zakomponovány dovednosti uchazeče dle
kompetenčního modelu MÚ Varnsdorf.
Tabulka 2: Návrh hodnotícího formuláře
HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MÚ VARNSDORF
Základní údaje k pohovoru
Obsazovaná pozice
Jméno uchazeče

Datum pohovoru
Jméno hodnotitele

Návod k hodnocení
Škála 1–10 (1 nejhorší, 10 nejlepší), v případě, že nelze hodnotit nechává
hodnotitel kolonku prázdnou
Slouží ke slovní specifikaci hodnocení a jako případné zdůvodnění a doplnění škálového hodnocení

Hodnocení pro všechny hodnocení oblasti
Poznámky

Formální požadavky MÚ Varnsdorf
Popis požadavku

Požadavek

Skutečnost

Splňuje ANO
/ NE

Poznámka

Vzdělávání
Započitatelná délka praxe
Certifikáty, osvědčení
Další požadavek – doplní se před VŘ
Další požadavek – doplní se před VŘ

Hodnocení znalostí a vystupování a kompetencí
Sledované oblasti /
kompetence

Popis projevů chování

Hodnocení

Hodnocení

1. případová
studie

2. případová
studie

Celkové
hodnocení

Poznámky k hodnocení

Odborné znalosti
Vystupování
a dojem
1. Profesionalita a
loajalita
2. Odbornost
/
seberozvoj
3.
4. ….
5. ….
SOUČET BODOVÁNÍ

Doplňující otázky
Znění otázky
…..
…..
…..

Poznámky k odpovědi

Celkové hodnocení
Popis

Vyhovuje
ANO / NE

Počet bodů

Poznámky

Splňuje uchazeč všechny formální požadavky
Celkové bodování odbornosti
Celkové bodování dojmu a vystupování
Celkové bodování kompetencí
CELKOVÉ HODNOCENÍ
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Podpis hodnotitele

Vedle strukturovaných údajů zaznamenaných dle výběrového pohovoru ve formuláři pro výběrové řízení je vhodné
zapojit do celkového vyhodnocení uchazeče:
a) jeho celkové působení po dobu pohovoru,
b) motivaci uchazeče pracovat na úřadu na dané pozici,
c) postoje a osobnost uchazeče
d) ověřené znalosti a dovednosti z předchozích zaměstnání.
Za klíčový pohled považujeme motivaci uchazeče pracovat na daném místě (předpoklad pro úspěšné zvládnutí
činností spojených s pracovním místem) a osobnost a postoje uchazeče (předpoklad pro úspěšné zapojení se do
pracovního kolektivu a navázání vztahů s kolegy).

2.2.6 UKONČENÍ VÝBĚRU
Závěr celého výběrového procesu je v rozhodnutí se o přijetí/nepřijetí některého z kandidátů. Rozhodnutí o přijetí
na místo úředníka se musí řídit podle částí §9 zákona č. 312/2002 Sb.
Doporučené pořadí uchazečů
Na závěr výběrového řízení vyhotoví výběrová komise písemnou zprávu o posouzení uchazečů, která obsahuje,
vedle složení výběrové komise a seznamu uchazečů ve výběru, doporučené pořadí z uchazečů, kteří předložili úplné
přihlášky a splnili zákonné předpoklady a požadavky stanovené v oznámení. Písemnou zprávu podepisují všichni
přítomní členové výběrové komise a předseda výběrové komise předá zprávu s podklady vztahujícími se
k výběrovému řízení zákonem určené osobě.
Zpráva je doporučením pro tajemníka k uzavření pracovní smlouvy, popř. k předložení návrhu na jmenování
vedoucího úředníka Radě města.
Vítěz výběrového řízení
O vítězi výběrového řízení rozhoduje následně v případech řadových zaměstnanců tajemník MÚ, v případech
jmenovaných vedoucích zaměstnanců na návrh tajemníka úřadu rada města a v případě vedoucího úřadu starosta
města se souhlasem ředitele krajského úřadu.
Doporučení výběrové komise má podpůrný charakter; o konečném výběru rozhoduje osoba nebo orgán, který je
ve věci kompetentní.
S rozhodnutím by měli být seznámeni všichni uchazeči, kteří byli účastni posledního kola výběrového řízení, a to
v termínu, který jim byl přislíben, a na základě dodržení výše uvedených zákonných podmínek.
Neúspěšní kandidáti mohou být kontaktováni e-mailem, vybraný uchazeč by měl být informován ideálně telefonicky
a měla by být ihned domluvena osobní schůzka pro naplánování dalšího postupu (uzavření pracovní smlouvy,
nástup do zaměstnání, proces adaptace apod.).
V případě žádosti neúspěšného uchazeče je MÚ Varnsdorf povinen nechat uchazeče na požádání nahlédnout do
zprávy o posouzení uchazečů.
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2.3 Adaptace zaměstnanců
Adaptační proces je personální proces, který je zaměřený jednak na zcela nové zaměstnance, jednak na stávající
zaměstnance, kteří přechází z jednoho pracovního místa na jiné pracovní místo v rámci organizace a může být
zaměřený například i na zaměstnance vracející se do pracovního poměru po delší časové přestávce (např. mateřská
dovolená). Všechny případy vyžadují formální náležitosti v podobě přípravy a uzavření pracovní smlouvy a
jmenování do funkce či dohody o změně sjednaných podmínek.
Cílem adaptace je začlenit zaměstnance do struktury úřadu po pracovní i sociální stránce. Klíčové je pro celý proces
adaptace správné nastavení postupů a rolí. Proběhne-li proces v pořádku, napomůže to rychlejšímu začlenění
zaměstnance na jeho pozici, což má pozitivní dopad do fungování celého úřadu.
Interní pomůcky, které má MÚ Varnsdorf k dispozici:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizační řád
Pracovní řád
Formulář evidence vzdělávání
Náplň pracovní pozice
Nařízení tajemníka oběh dokumentů
Nařízení tajemníka o kancelářských potřebách
Kompetenční model

Určení rolí (jedna osoba může zastávat i více rolí v procesu)






Garant adaptace: Jedná se o přímého nadřízeného nového zaměstnance, který zodpovídá za nastavení
adaptačního plánu, kontrolu a jeho vyhodnocení.
Interní lektor: Osoba, která seznámí nového zaměstnance s postupy a standardy úřadu.
Vedoucí příslušného odboru (případně pracovník s delegovanou pravomocí): Poskytuje metodickou
podporu všem, kteří absolvují adaptační proces. Zodpovídá za kontrolu průběhu adaptace a vyhodnocuje
výstupy adaptačního procesu.
Nový zaměstnanec: Osoba, která nastoupila nově na určenou pozici. Jejím cílem je v co nejkratší době
dosáhnout požadovaných cílů.

2.3.1 Úspěšný průběh adaptace
Má-li být adaptace úspěšná, doporučuje se držet následujících postupů:





správně a jasně nastavit adaptační plán včetně určení rolí v adaptaci;
průběžně vyhodnocovat adaptační proces;
adaptovanému věnovat čas i pozornost, cílem je, aby zapadl do kolektivu a vykonával kvalitně svoji práci;
ukáže-li se, že je to nutné, tak aktualizovat adaptační plán.

Nástroje pro realizaci adaptace
1. ADAPTAČNÍ PLÁN
Strukturovaná písemná pomůcka pro průběh i kontrolu adaptačního procesu
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EFEKT:
Zaměstnanec ví, jak proběhne jeho adaptace (obsah, doba, posloupnost). Zaměstnavatel nastaví
optimální harmonogram a má průběžné informace o plnění.
2. NASTAVENÁ PRAVIDLA
Stanovená, pochopená, v praxi prosazovaná pravidla.
Příklad: interní předpisy a postupy, zvykové postupy, systém hodnocení, evidence nákladů, hlášení při
nepřítomnosti…
EFEKT:
Zaměstnanec ví, jaké jsou mantinely, a ty jsou sdíleny v praxi. Co se stane, když…, Zaměstnavatel má
nastaveny kontrolní mechanismy.
3. PRACOVNÍ ÚKOL
Jasně stanovený úkol (SMART).
EFEKT:
Zaměstnanec ví, co má dělat, proč a kdy má být hotovo.
Zaměstnavatel může vytvářet a určovat úkoly dle představ o pracovním začlenění pracovníka a může tak
reagovat na případnou chybějící kvalifikaci zaměstnance.
4. PORADA V RÁMCI ODBORU / ODDĚLENÍ
Dobře připravená a vedená porada ze strany vedoucího s relevantním obsahem k práci podřízených, se
závěry, následnými kroky a rozdělení odpovědností za ně.
EFEKT:
Zaměstnanec má pocit, že je práce koordinována, má potřebné informace pro práci a prostor k řešení
problémů.
Zaměstnavatel má přehled o plnění úkolů a o kvalitě práce nového zaměstnance.
5. NASTAVENÍ ROLE A CÍLŮ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE
Dobře pojmenovaná, pochopená a sdílená (stejně vnímaná) role pracovníka. Stejně tak jsou definována
očekávání kladená na nového zaměstnance. Tato očekávání mohou být vyjádřená jak definovanými cíli
(písemně stanovené cíle včetně konkrétních číselných parametrů), tak i verbálními projevy ve smyslu
„očekávám od Tebe to a to“.
EFEKT:
Zaměstnanec ví, co se po něm chce.
Zaměstnavatel má k dispozici nástroj pro ověření efektivity adaptace a výkonu nového pracovníka.
6. PROVOZNÍ (operativní) ZPĚTNÁ VAZBA
Zpětná vazba mezi adaptovaným zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným. Ve zpětné vazbě je nabízena
pomoc a řešení, je-li to nutné.
EFEKT:
Zaměstnanec ví, co má dělat, co dělá dobře a v čem se má zlepšit.
Zaměstnavatel má neustálou kontrolu nad výkonem nového zaměstnance.
Jsou nastaveny kontrolní mechanismy (body) postupu adaptace a navržen postup řešení případných
problémů.
7.

ROZHOVORY
Průběžné vyhodnocení plnění cílů a stanovení plánu, cílů do budoucnosti.
EFEKT:
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Zaměstnanec vnímá zájem ze strany vedoucího a ví, na co se má zaměřit,
ví, jak ho vedoucí oceňuje, na čem má pracovat.
Zaměstnavatel má zpětnou vazbu ze strany nového zaměstnance.
Krátké, operativní rozhovory – týdně nebo 1 x za 14 dnů s cílem průběžně kontrolovat záznamy v Aktivitách
(plnění úkolů a termínů).
Měsíční hodnocení – vždy za účasti vedoucího odboru, garanta adaptace, nováčka s cílem zhodnocení
a zkontrolování měsíčních výsledků a stanovení dalšího postupu, úkolů a rozvoje na následující měsíc a
používáme záznam z hodnotícího rozhovoru.
Závěrečné hodnocení – vždy za účasti vedoucího, garanta adaptace, nováčka, personalisty, případně
tajemníka
o

pomůcka: Zrcadlo – plán osobního rozvoje

2.3.2 Fáze adaptace
1. Začátek adaptace:


Zaměstnanec by měl na úplném začátku obdržet harmonogram adaptace, který obsahuje:
o seznámení s garantem adaptace,
o strukturu a hlavní činnosti odboru, do kterého nastupuje,
o cíle a plány odboru,
o popis pracovní činnosti zaměstnance,
o seznámení se s příslušnou legislativou a interními předpisy,
o představení kolegů,
o stanovení schůzek po dobu adaptace (průběžné vyhodnocování) a určení schůzek
pro vyhodnocování adaptačního procesu
o první den by měl nový zaměstnanec podstoupit školení BOZP a PO.

2. Průběh






Pro zaměstnance úředníka musí proběhnout vstupní vzdělávání, a to do 3 měsíců od jeho nástupu
(povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.).6
V průběhu adaptace by měl nový zaměstnanec společně s garantem, přímým nadřízeným a interním
lektorem posilovat a rozvíjet svoji odbornost, rovněž by měl být seznámen s činností úřadu a proniknout
do ní.
Zaměstnanec by měl během adaptace vykonávat běžné činnosti, které souvisí s jeho agendou, a to za
podpory přímého nadřízeného nebo určeného kolegy.
Dochází k průběžné komunikaci zainteresovaných osob s novým zaměstnancem, je mu poskytována zpětná
vazba, provádí se průběžné hodnocení, jak se adaptace daří (nástroje pro realizaci adaptace).

3. Vyhodnocení



Závěr adaptačního procesu (nejčastěji koresponduje s koncem zkušební doby)
se zhodnocením celé adaptace.
Smyslem je posoudit a vyhodnotit, zda byla naplněna očekávání a představy z obou stran.

souvisí

6

Podle § 19 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. je však tato povinnost nevztahuje na úředníka, který má zvláštní odbornou
způsobilost.
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Vyhodnocení se provádí zpravidla cca 3 týdny před koncem zkušební doby, aby měl nový zaměstnanec čas
na napravení případných nedostatků z adaptace.
Adaptace může mít 3 druhy závěrů, které je nezbytné nováčkovi sdělit a vysvětlit:
a) Adaptace proběhla v pořádku bez závažnějších problémů. Nový zaměstnanec plynule přejde z procesu
adaptace do procesu rozvoje (jako standardní zaměstnanec).
b) Adaptace proběhla s vážnějšími výhradami. Zaměstnanec nezvládá plnit některé základní věci, úkoly
nebo je velmi slabý v klíčových kompetencích.
Zaměstnanci je potřeba výhrady sdělit a společně s ním nalézt řešení k nápravě
a stanovit termíny, kdy dojde k opětovnému zhodnocení, zda došlo k posunu.
c) Zaměstnanec nezvládl adaptační proces natolik závažně, že zaměstnavatel zruší pracovní poměr ve
zkušební době.

2.3.3 Vyhodnocení adaptace (nastavení očekávání)
Velice důležité je správně sdělit podřízenému očekávání nadřízeného.

VAK model:
-

výsledky
aktivity
kompetence

Tabulka 3: VAK model
1. Zahájím rozhovor
a) přivítání, nabídka nápoje, poděkování za to, že si udělal čas apod.
b) představím hlavní body rozhovoru, jak budeme postupovat
2. Sdělím téma: nastavení naší spolupráce
a) zhodnocení současného stavu
b) společná definice cíle pro následující období (např. do konce roku)
c) dohoda o postupu, jak cíl naplnit
3. Tvoje stanovisko
a) tvoje spokojenost s tvým dosavadním příjmem, resp. výkonem
b) tvůj cíl – osobní příjem nebo zlepšení nějaké oblasti
c) osobní rozvoj – doplnit si kvalifikaci apod.

Já (vedoucí
zaměstnanec)

Nový
zaměstnanec

4. Sdělím svůj názor, kde se shodujeme, kde to vidím jinak
a) výsledky
b) aktivity
c) kompetence (znalosti, dovednosti)
5. Diskuse s cílem shodnout se na cíli a na dalších krocích:
Společná definice cíle pro následující období (následující měsíc) dohoda o postupu, jak
cíl naplnit – co kdo udělá.

Já

My
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 Pomocné otázky k rozhovoru


Aby zaměstnanec dosáhl požadovaného výkonu, má na to dostatečné kompetence a znalosti (zná
poskytovanou službu, obsah práce, zná kompetence, …)?



Stačí to?



Má dostatek aktivit?



Jak jsou rozděleny činnosti úřad vs. terén?



Jak moc může být samostatný?



Co by se ještě dalo vylepšit na náplni poskytování služby?



Jaké opatření bych měl provést, aby byla adaptace úspěšná?
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PŘÍKLAD ADAPTAČNÍHO PLÁNU 1

ADAPTAČNÍ PLÁN
Základní údaje
Jméno a příjmení
zaměstnance
Pracovní pozice
Odbor
Vedoucí zaměstnanec
Garant adaptace
Adaptace od – do

Od: Klikněte sem a zadejte datum.
Do: Klikněte sem a zadejte datum.

Body adaptace
Základní aktivity

Odpovídá

Průběžné
termíny

Splněno
(zaškrtněte)

Ověření úplnosti nástupní dokumentace
(pracovní smlouva, platový výměr)

Personalista, mzdová

Úvodní seznámení s úřadem a jeho strategií,
záměry

Vedoucí zaměstnanec

☐

Seznámení s organizační strukturou MÚ
Varnsdorf

Vedoucí zaměstnanec

☐

Seznámení s Vnitřními předpisy
zaměstnavatele (seznámení zaměstnanec
stvrdí podpisem)

Vedoucí odboru

☐

Vstupní školení BOZP a PO

Vedoucí odboru

☐

Seznámení s chodem úřadu, odboru,
seznámení s pracovištěm

Vedoucí odboru

☐

Seznámení s popisem pracovního místa a
konkrétní pracovní náplní

Vedoucí odboru

☐

Zaškolení do IT nástrojů

Informatik
(na základě požadavků
vedoucího
zaměstnance po
odsouhlasení
tajemníkem)

☐

Činnost

Zajišťuje

Seznámení se zaměstnanci města

Vedoucí odboru

☐

účetní

Průběžné
termíny

Splněno
(zaškrtněte)
☐
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Předání kanceláře včetně klíčů, razítka, čip pro
docházku a případně ochranné pracovní
pomůcky (jsou-li nutné)

Zástupce
organizačního odboru

☐

Předání výpočetní techniky, přístupových
údajů do Informačních systémů, a
přístupového kódu EZS (Elektronický
zabezpečovací systém)

Informatik

☐

Předání agendy

Vedoucí odboru

☐

Zavedení do docházkového systému MÚ
Varnsdorf

Informatik

☐

Cíle adaptace
Cíl adaptace

Termín

Zhodnocení

Poznámka

Zhodnocení adaptace
neúspěšně
☐

s výhradami
☐

uspokojivě
☐

velmi dobře
☐

Datum:
Podpis vedoucího zaměstnance:
Datum:
Podpis tajemníka:
Datum:
Podpis zaměstnance:
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PŘÍKLAD ADAPTAČNÍHO PLÁNU 2

ADAPTAČNÍ PLÁN
Základní údaje
Jméno a příjmení
zaměstnance
Pracovní pozice
Vedoucí zaměstnance
Garant adaptace
Adaptace od – do

Od: Klikněte sem a zadejte datum.
Do: Klikněte sem a zadejte datum.

Body adaptace
Základní aktivity

Odpovídá

Průběžné termíny

Úvodní seznámení s úřadem a jeho strategií,
záměry

Vedoucí odboru

☐

Směrnice úřadu

Vedoucí odboru

☐

Vstupní školení BOZP a PO

Vedoucí odboru

☐

Seznámení s popisem pracovního místa a
konkrétní pracovní náplní

Vedoucí
zaměstnanec

☐

Seznámení s chodem úřadu, pracovištěm

Vedoucí
zaměstnanec
Garant adaptace

☐

Činnost

Zajišťuje

Průběžné termíny

Splněno
(zaškrtněte)

Splněno
(zaškrtněte)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Cíle adaptace
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Cíl adaptace

Zhodnocení

Poznámka

Zhodnocení adaptace
neúspěšně
☐

s výhradami
☐

uspokojivě
☐

velmi dobře
☐

Poznámka:

Datum:
Podpis vedoucího zaměstnance:
Datum:
Podpis tajemníka:
Datum:
Podpis zaměstnance:
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2.4 Motivace zaměstnanců
Motivace patří mezi základní nástroje, jak ovlivnit pracovní výkon zaměstnanců.
Klíčovou roli v motivaci zaměstnanců hrají jejich nadřízení – vedoucí zaměstnanci. Představují pro zaměstnance
hlavního partnera, který jim může pomoci se zvládáním přidělených činností a úkolů, který jim vytváří pracovní
podmínky pro jejich práci, který oceňuje a případně usměrňuje jejich výkon.
Povinnosti vedoucích zaměstnanců i v oblasti práce se svými podřízenými definuje v příslušných paragrafech
zákoník práce v platném znění a v podmínkách MÚ Varnsdorf je dovednost řízení rovněž definovaná kompetenčním
modelem MÚ Varnsdorf.
Mezi součásti motivace lze zařadit vedle finanční motivace i zaměstnanecké výhody, jako jsou stravování, aktivity
volného času, kulturní akce, služby poskytované zaměstnancům atd.
Interní pomůcky, které má MÚ Varnsdorf k dispozici:
1. Organizační řád
2. Pracovní řád
3. Status Sociální fond

Motivaci řadíme mezi personální nástroje:




spojuje výkon a různé druhy finančního i nefinančního odměňování;
usnadňuje nábor a výběr nových kvalitních zaměstnanců úřadu;
posiluje vnitřní přesvědčení zaměstnanců uvnitř úřadu, a tím je vede ke zdokonalení jejich schopností.

Motivace řeší různé konkrétní cíle, z nichž k nejdůležitějším patří:




získání nového zaměstnance (schopnost organizace zvítězit v konkurenčním souboji na pracovním trhu);
udržení zaměstnance v pracovním poměru u organizace;
výkonová motivace (schopnost organizace dosahovat stanovené cíle a úkoly).

Základní členění motivace:



finanční motivace,
nefinanční motivace.

Základním pilířem tématu motivace (ať finanční či nefinanční) jsou srozumitelná a jednoznačná pravidla.
Finanční motivace se obvykle člení:




část nároková (platové složky, které náleží zaměstnanci z titulu zastávané pracovní pozice – touto složkou
platu se řeší především cíl získat nového zaměstnance a udržet stávajícího zaměstnance);
část variabilní (platové složky, které zaměstnanci mohou náležet při splnění určitých podmínek – tyto složky
řeší především výkonovou motivaci);
část mimořádná (platové složky, kterými je řešeno ocenění provedeného výjimečného výkonu – výkonová
motivace).

Nefinanční motivace představuje na rozdíl od finanční motivace daleko širší pole působnosti, do kterého spadají
například:


systém
benefitů
organizace
(představuje
mezičlánek
mezi
finanční
motivací
a nefinanční motivací, neboť část benefitů připadne zaměstnanci v podobě finančních příspěvků – například
příspěvek na stravování, odměna za pracovní či životní jubileum, odměna k prvému odchodu do důchodu
atd.);
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jiné nástroje skutečné nefinanční motivace (zpětná vazba nadřízeného, zařazení do projektových
pracovních týmů, samostatná odborná agenda atd.);
firemní kultura (atmosféra organizace, vztahy na pracovišti, řídící styl nadřízeného vedoucího atd.);
hodnoty respektované organizací – vedoucími zaměstnanci organizace (formálně deklarované i neformálně
uplatňované);
prestiž organizace v dané lokalitě a podobně.

2.4.1 Finanční motivace






nároková složka – tarifní plat dle zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy
a platového stupně,
osobní příplatek,
další příplatky (za vedení, za zastupování, za práci v sobotu či neděli, za práci přesčas),
mimořádné odměny (nenárokové) – např. při splnění obzvlášť složitých úkolů nad rámec stávající
agendy/odbornosti, nebo při životním jubileu,
cílová odměna.

V rámci transparentních pravidel je vhodné určit řadu detailních postupů, jako jsou:




postup pro přiznání příplatku při zastupování,
pravidla pro přiznávání, změnu a odebrání osobního příplatku,
pravidla pro přiznání mimořádné odměny (například i včetně stanovení postupu pro přiznání odměny za
splnění stanoveného dlouhodobějšího cíle).

2.4.2 Nefinanční motivace
Patří mezi doplňující nástroje v motivačním systému. Nefinanční motivace na MÚ Varnsdorf je:





pracovní volno z důvodu zdravotní indispozice, tzv. „sick days“ (2 dny),
benefity plynoucí ze Sociálního fondu (určeno vnitřním předpisem),
možnost uzavřít tzv. kvalifikační dohodu při studiu,
manažerská práce s lidmi – motivace a řízení k výkonu (viz schéma níže).
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Techniky nefinanční motivace v oblasti řízení a rozvoje podřízených
Osobní pochvala a ocenění
• Může mít různé podoby, např. individuální, před pracovním kolektivem apod.

Nové příležitosti
• Obvykle jde o nadstandardní úkol pro zaměstnance, kteří zvládají bezproblémově své úkoly.
Nové zadání může být novým impulsem. Tento úkol je obvykle následně zvlášť ohodnocen.

Nabídka nového rozvojového potenciálu
• Vhodné pro zaměstnance, kteří zvládají bezproblémově svoje standardní úkoly. Může jít např.
o vyslání na zajímavou pracovní cestu, umožnění nadstandardního vzdělávání.

Cílené vyslechnutí názoru podřízeného na řešení problému
• Upevňuje v zaměstnanci pocit, že je důležitou součástí týmu. Plusem je i navržené řešení.

Delegování některé z povinností vedoucího na zaměstnance
• Motivace pro zaměstnance k osobnímu růstu.

Ústní výtka s návrhem dalšího postupu / řešení
• Uvede pracovní chování zaměstnance do stavu, který je žádoucí. Pokud je využita včas,
nemusí být vnímána negativně.

Písemná výtka
• Důrazná písemná zpětná vazba s cílem návratu zaměstnance k žádoucímu pracovnímu
chování (v případě, že písemná výtka splňuje zákonné náležitosti a obsahuje upozornění na
možnost výpovědi, může v případě opakování následovat vypovězení z pracovního poměru viz dále v textu)

Techniky rozvoje:
A. Samostatné:






e-learning,
akreditované vzdělávací kurzy,
přednáška, konference,
samostudium,
tutorství.

B. Společně s nadřízeným:




řešení případových studií, projektů,
mentoring,
projekt,
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specifikace zadání, úkol,
konference.

Rizika nevyužívání nefinančních nástrojů:


Odchod zaměstnance z úřadu, s tím související vyšší míra nákladů při adaptaci a školení nových
zaměstnanců.

Přehlížení chyb a špatných postojů podřízeného:


Špatný vliv na celý tým a na kvalitu následně odváděné práce.

Pozdní použití ústního pokárání:


U zaměstnance může dojít k vytvoření představy, že je jeho chování akceptováno a následně opozičního
postoje, což může v důsledku znamenat až odchod zaměstnance.
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2.5 Kompetence zaměstnanců
Systém práce s kompetencemi je detailně popsán v samostatném výstupu.
Kompetencemi chápeme určité znalosti, schopnosti, dovednosti atd., které daná osoba má a které jsou vázány na
určitou činnost. Kompetence definují možnost působit v určité funkci, vykonávat určitý druh činnosti a úspěšně
zdolávat změny či překážky na pracovní pozici. Kompetence spolehlivě odlišují vynikajícího zaměstnance od toho
(pod) průměrného.
Každá kompetence má navenek pozorovatelné chování a podle toho jsou i definovány. Kompetence se projevují
jako specifické chování, které vynikající pracovníci projevují častěji, ve více situacích a s lepšími výsledky než (pod)
průměrní pracovníci.
Ze své podstaty znamená kompetence „JAK“ - je dosahováno „čeho“. U zaměstnance je důležité, čeho dosáhl, co
udělal (pramení z náplně pracovní pozice), ale současně nesmí být opomenuto, jak danou práci udělal.
Jako nástroj pro práci s kompetencemi je poté stanoven kompetenční model. Kompetenční model je nástroj, který
je složen z vybraných klíčových kompetencí a jejich projevů.

Způsobilost, dovednost, schopnost,
vědomost, postoj, hodnota
Rozdělení kompetencí
Kompetence jsou rozděleny do dvou základních skupin:



Průřezové = kompetence platné pro celý MÚ Varnsdorf (mohou být stejné či odlišné pro určení úrovně
řízení; rovněž se v jejich rámci mohou lišit projevy).
Segmentové = kompetence specifické, které vyjadřují individuální potřeby jednotlivých oblastí.

Kompetenční model pro MÚ Varnsdorf byl rozdělen do 2 kategorií:



Pro vedoucí pracovníky (manažery)
Pro referenty

Vedoucí pracovníci (odbory +
oddělení)

•Kompetenční model je určen pro všechny vedoucí
pracovníky

Referenti - jednotlivé odbory

•Každý odbor má svůj kompetenční model pro referenty.

2.5.1 Průřezové kompetence MÚ Varnsdorf
Pro MÚ Varnsdorf byly na základě diskuze s vedoucími odborů MÚ a se členy vedení města zvoleny tři klíčové
kompetence. Projevy těchto kompetencí se v některých ohledech liší u vedoucích pracovníků a u referentů.
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Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

2.5.3 Kompetenční modely MÚ Varnsdorf
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE

SPECIFICKÉ KOMPETENCE

Vedoucí odborů
a oddělení

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Organizace
práce a práce s
prioritami

Ekonomický
odbor

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Komunikace

Stavební úřad

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Spolupráce

Odbor správy
majetku a
investic

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Organizace
práce a práce s
prioritami

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Přístup
k úkolům a
jejich
zpracování

Samostatnost

Komunikace

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Orientace na
klienta

Samostatnost

Organizace
práce a práce s
prioritami

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Spolupráce

Orientace na
klienta

Samostatnost

Odbor životního Profesionalita a
prostředí
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Orientace na
klienta

Iniciativa

Odbor
správních
agend a
dopravy

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Orientace na
klienta

Komunikace

Odbor vedení
úřadu

Profesionalita a
loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Spolupráce a
komunikace

Přístup
k úkolům a
jejich
zpracování

Organizační
odbor
Odbor
sociálních věcí a
zdravotnictví
Živnostenský
úřad

Přístup
k úkolům a
jejich
zpracování
Přístup
k úkolům a
jejich
zpracování
Odpovědné
chování

Řízení a vedení
podřízených
Přístup
k úkolům a
jejich
zpracování
Přístup
k úkolům a
jejich
zpracování
Přístup
k úkolům a
jejich
zpracování

Komunikace

Samostatnost

Orientace na
klienta

Iniciativa
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2.6 Hodnocení zaměstnanců
Systém hodnocení na MÚ Varnsdorf je detailně popsán v samostatném dokumentu.
Na MÚ Varnsdorf bude nově nastaveno hodnocení zaměstnanců, a to na základě předchozích aktivit v rámci
projektu „Název projektu: Varnsdorf – efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu“.
Nový systém hodnocení MÚ Varnsdorf je založen na 3 složkách:
a. výkon zaměstnance dle jeho pracovní náplně,
b. stanovené dovednosti (kompetence) a
c. stanovené individuální výkonové či rozvojové úkoly (cíle) za uplynulé hodnocené období.
Pro oblast hodnocení výkonu zaměstnance dle jeho pracovní náplně je stanovena váha 50 %, oblasti hodnocení
kompetenčním modelem definovaných kompetencí je stanovena váha 30 % a oblasti hodnocení individuální
výkonové či rozvojové úkoly (cíle) je stanovena váha 20 %.
To znamená, že hodnocení výkonu zaměstnance dle jeho pracovní náplně se na výsledném hodnocení podílí z 50 %,
hodnocení kompetencí jako celku se na výsledném hodnocení podílí z 30 % a hodnocení individuálních cílů (úkolů)
z 20 %.
Poznámka: Pro dělnické profese kompetenční model není vytvořen. Pro hodnocení zaměstnanců na těchto
pracovních pozicích se využijí stanovené dvě průřezové kompetence platné pro celý úřad:
 profesionalita a loajalita (při hodnocení se posuzuje kvalita výsledků práce, plnění termínů, postoj k
úřadu),
 odbornost / seberozvoj (posuzuje se zkušenost, šíře odborných znalostí, schopnost poradit si s problémem,
přístup k vlastní odbornému rozvoji).
Sumarizace:





Nový systém hodnocení zaměstnanců bude založen na 3 kritériích (předmětech) hodnocení.
Na konci roku (hodnotícího období) bude navázán na odměňování.
Frekvence hodnocení bude roční.
Jednoznačně nastavená pravidla zajišťují co možná nejvyšší míru objektivity hodnocení.

Základní principy systému hodnocení vycházející z výše uvedených popisů jsou:
Kritéria hodnocení:

A. VÝKON ZAMĚSTNANCE DLE JEHO PRACOVNÍ NÁPLNĚ
B. KOMPETENCE
C. VÝKONOVÉ NEBO ROZVOJOVÉ ÚKOLY

Frekvence hodnocení:

1 x ročně

Váha kritérií (předmět)
hodnocení

Výkon zaměstnance – 50 %
Kompetence – 30 %
Rozvojové cíle nebo úkoly – 25 %

Role hodnotitelů
a hodnocených

Hodnotitel: tajemník, resp. vedoucí zaměstnanci
Hodnocený: vedoucí zaměstnanec, resp. referent

Výsledné hodnocení

Výsledné hodnocení představuje zařazení zaměstnance do jedné ze čtyř skupin:
A* klíčový zaměstnanec
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A zaměstnanec s optimálním výkonem
B zaměstnanec s potenciálem růstu
C zaměstnanec s potřebou úpravy svého výkonu

Výsledné hodnocení se získá u hodnocených zaměstnanců jako průměr hodnocení
tří hodnocených oblastí, při zohlednění přidělené váhy jednotlivým oblastem
hodnocení, (za výkon zaměstnance dle jeho pracovní náplně, za hodnocené
kompetence jako celek, za vyhodnocené individuální úkoly jako celek).
Hodnocený zaměstnanec je zařazen do jedné z výše uvedených kategorií dle
následujícího mechanismu:
do skupiny A* je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje
hodnoty1,0 až 1,99,
do skupiny A je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje
hodnoty 2,0 až 2,99,
do skupiny B je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje
hodnoty 3,0 až 3,50,
do skupiny C je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje
hodnoty více než 3,51.
Korekční mechanismus
výsledného hodnocení

V systému hodnocení MÚ Varnsdorf je zařazen korekční mechanismus v podobě
oprávněné stížnosti a negativního výsledku kontroly.
Pokud je zaměstnanec prokazatelně odpovědný za výstup napadený oprávněnou
stížností nebo vykonává či se podílí na činnostech, které byly kontrolou shledány jako
zásadně chybné (nejedná se o drobná kontrolní zjištění), může vedoucí, který
hodnocení vede, navrhnout snížení výsledného hodnocení o jeden stupeň – ze
skupiny A* do skupiny A, ze skupiny A do skupiny B a ze skupiny B do skupiny C.
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2.7 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Cílem vzdělávání zaměstnanců MÚ je rozvoj a podpora zvyšování kvalifikace úředníků, respektive jejich odbornosti.
Důležitou úlohou vzdělávání je i motivace.
Vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle zákona č. 312/2002 Sb. Na základě tohoto zákona lze vzdělávání
rozdělit na několik druhů:

vstupní
vzdělávání

průběžné
vzdělávání

zvláštní
odborná
způsobilost
(ZOZ)

další
rozšířující
odborné
vzdělávání

vzdělávání
vedoucích
zaměstnanců

rozvojové
vzdělávání
ostatních
zaměstnanců

ostatní
vzdělávání

Poznámka: Vedle zákona č. 312/2002 Sb. se vzdělávání řídí i zákon č. 262/2006, nebo dalšími speciálními právními
normami.
Vzdělávání lze rozdělit na:



tzv. měkké vzdělávání (soft skills): do tohoto typu vzdělávání patří zejména dovednosti v oblasti chování,
sociální dovednosti. Např. komunikační, řídící dovednosti, prezentační dovednosti atd.
tzv. tvrdé vzdělávání (hard skills): školení odborných znalostí, např. vzdělávání v oblasti legislativy,
technicko-profesní školení.

Ke vzdělání jsou využívány metody pasivního i aktivního vzdělávání:






prezenční,
e-learning,
workshop,
učící se organizace,
teambuilding.

Vzdělávané skupiny:



vedoucí zaměstnanci,
referenti.

Na MÚ Varnsdorf platí, že pro výše popsané skupiny mohou být v určitých ohledech jiné potřeby
na vzdělávání. Je tedy nezbytně nutné na toto při přípravě vzdělávání myslet.
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Proces vzdělávání
Identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců
•V této oblasti je vhodné vycházet z následujích zdrojů:
požadavky na pracovní pozici, požadavky na odbornost,
kompetenční model, zákonné požadavky, znalosti
zaměstnance.

Plán konkrétních vzdělávacích aktivit
•Identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnance a sladění s jeho
prioritami rozvoje na další období.
•Příklady priorit: proškolení v novém zákoně, novém systému atd.

Individiuální a celkový plán vzdělávání
•Individuální plán: Zodpovědná osoba sestaví plán pro každého
zaměstnance (v návaznosti na zákon č. 312/2006 Sb.). Jeho obsahem
musí být - harmonogram prohlubování kvalifikace v rozsahu nejméně
18 pracovních dní po dobu následujících 3 let. Povinnost vytvořit
tento plán je navíc do 1 roku od vzniku pracovního poměru.
•Celkový plán: Souhrn individuálních plánů. Celkový plán má
obsahovat: definice oblastí vzdělávání pro sledované období,
stanovení počtu
a kategorií pracovníků, metody a prostředky vzdělávání, časový
harmonogram.

Realizace vzdělávání
•Realizace může být zajištěna: interně (interní lektor), vzdělávacími
akreditovanými institucemi pro úředníky, otevřenými kurzy,
samostudiem atd.

Vyhodnocení výsledků vzdělávání
•Slouží pro vyhodnocení na další období, kdy jeho
prostřednictvím získáváme informace o vzdělávání.

Pravidla dobré správy finančních prostředků na vzdělávání







Průběžně sledování nabídky školicích akcí/kurzů.
Zájem o své znalosti a jejich rozvoj musí projevovat především zaměstnanec sám.
Posoudit účelnost daného školení musí především přímý nadřízený.
Dodržení postupu schvalování na úřadu a reálné účasti na školení je na zaměstnanci, kterému bylo školení
schváleno
Využít získané znalosti a jejich sdílení je především na vedoucím, ale i na samotném zaměstnanci.
Každé absolvované školení je třeba důsledně evidovat.

V reálné praxi MÚ Varnsdorf se v oblasti správy finančních prostředků vychází z rozpočtu obce z předchozího roku,
případně s korekcí finanční částky (směrem nahoru i dolů), a to podle reality plnění rozpočtu z předchozího roku a
s přihlédnutím k plánovaným finančně náročným položkám v roce aktuálním (např. nábor nových zaměstnanců,
provádění zkoušek odborné způsobilosti, nutné školení k plánovaným legislativním změnám apod.).
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2.8 Ukončení pracovního poměru
Ukončení
pracovního
poměru
představuje
specifickou
fázi
vztahu
zaměstnance
a organizace, který bývá často doprovázen silnou emocí. Ukončení pracovního poměru se řídí striktně zákoníkem
práce (zákon č. 262/2006 Sb.).
Specifická oblast odvolání z funkce či vzdání se funkce7 se řídí zákonem č. 312/2002 Sb., který upravuje rovněž i
institut dalšího odstupného, příslušející úředníkům při rozvázání pracovního poměru nad rámec výše odstupného,
které je stanoveno zákoníkem práce.
Pracovní poměr může být rozvázán:







dohodou,
výpovědí,
okamžitým zrušením,
zrušením ve zkušební době,
uplynutím sjednané doby,
úmrtím zaměstnance (zánik pracovního poměru).

Dohoda o pracovní činnosti či o provedení práce může být ukončena:





sjednaným způsobem v uzavřené dohodě,
dohodou,
výpovědí s udáním jakéhokoli důvodu nebo zcela bez důvodu,
okamžitým zrušením.

Odvolání z funkce a vzdání se funkce
Oba úkony nepředstavují přímo ukončení pracovního poměru, ale často k němu následně směřují.
Tabulka 4: Způsoby ukončení pracovního poměru, DPČ, DPP a odvolání z funkce či vzdání se funkce:
Pracovní poměr končí dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Dohoda
o rozvázání
pracovního
poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.
Pracovní poměr končí dnem, který byl dohodnut mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Jedná se obvykle o preferovaný způsob ukončení pracovního poměru především z důvodu,
že jej v podstatě nelze následně rozporovat.
Zaměstnanec může dát výpověď zaměstnavateli z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení
důvodu.

Výpověď daná
zaměstnancem

Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží a musí být doručena
druhé straně.
Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby (2 měsíce); výpovědní doba začíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení výpovědi a končí posledním
dnem příslušného měsíce.
Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé strany, odvolání výpovědi i souhlas
s jejím odvoláním musí být písemné.

7

Nejedná se přímo o ukončení pracovního poměru, nicméně odvolání z funkce či vzdání se funkce často směřuje k následnému
ukončení pracovního poměru.
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Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů stanovených v §52 zákoníku
práce a musí ve výpovědi skutkově vymezit důvod výpovědi tak, aby jej nebylo možné
zaměnit s jiným důvodem.
Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
Nejčastěji se při výpovědi dané zaměstnavatelem pracuje s písmenem
c) – „nadbytečnost zaměstnance“, písmenem f) – neplnění předpokladů stanovených
právními předpisy (neuspokojivé pracovní výsledky), písmenem g) – porušování povinností
plynoucích z právních předpisů.
Pozn. Podmínkou výpovědi dle §52 zákoníku práce písmene f) nebo g) je písemná výtka udělená
zaměstnanci s přesně specifikovaným určením neuspokojivých pracovních výsledků či určením
porušování povinností zaměstnance, s určením časové lhůty, kdy nesmí být neuspokojivý pracovní
výkon
(12
měsíců)
nebo
porušení
povinností
(6
měsíců)
opakováno
a s písemným upozorněním na možnost výpovědi dle příslušného ustanovení zákoníku práce.
V podmínkách MÚ Varnsdorf písemnou výtku připravuje příslušný vedoucí odboru, návrh písemné
výtky konzultuje s tajemníkem úřadu; písemnou důtku zaměstnanci uděluje vedoucí odboru nebo
tajemník úřadu.

Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží a musí být doručena
druhé straně.
Výpověď
ze strany
zaměstnavatele

Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby (2 měsíce); výpovědní doba začíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení výpovědi a končí posledním
dnem příslušného měsíce.
Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé strany, odvolání výpovědi i souhlas
s jejím odvoláním musí být písemné.
Zákoník práce v §53 uvádí i situace, za nichž nemůže být ze strany zaměstnavatele
zaměstnanci dána výpověď (např. v době pracovní neschopnosti, pokud není úmyslná, při
výkonu vojenského cvičení, dlouhodobé uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce,
v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené apod.).
V případě existence odborové organizace u organizace je zaměstnavatel povinen výpověď
předem projednat s odborovou organizací (není případem MÚ Varnsdorf).
V případech, kdy je výpověď (nebo i dohoda) založena na písmenech
a) až c) §52 zákoníku práce, náleží vypovězenému zaměstnanci odstupné ve výši stanovené
zákonem (pokud nemá organizace stanovené interním předpisem vyšší odstupné).
Zákon č. 312/2002 Sb. určuje v §13 pro případy výpovědi či je rozvázání pracovní poměr
dohodou
z důvodů
daných
zákoníkem
práce
§52
písm.
a) – c), další odstupné pro úředníka.
Pro tyto případy je v §13 odst. 2 a 3 stanovena výše dalšího odstupného, a to dle počtu
odpracovaných let u zaměstnavatele.
Výpověď daná zaměstnavatelem je komplexnější téma, než bylo popsáno výše a důrazně se
doporučuje každou výpověď danou zaměstnavatelem předem konzultovat s personalistou
či ještě lépe s právníkem.

Okamžité zrušení

Zákoník práce definuje důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jak na straně
zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.
U zaměstnavatele se jedná:
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a) důvod, kdy zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší jak jeden rok (6 měsíců, pokud byl
trestní čin spáchán při plnění pracovních povinností) nebo
b) důvod, kdy zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubým
způsobem.
Jedná se o vysoce specifickou záležitost, kterou je vždy nutné konzultovat s právníkem.
Postihnout odpovídajícím a soudem akceptovatelným způsobem „zvlášť hrubé porušení
povinností“ je velmi složitá záležitost.
Ve zkušební době mohou pracovní poměr zrušit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to i
bez udání důvodu, nutná je opět písemná forma.
Zrušení ve
zkušební době

Pracovní poměr končí dnem doručení dokumentu o zrušení, není-li uveden den pozdější.
Zaměstnavatel nesmí se zaměstnancem ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době
prvních 14 dní trvání pracovního poměru.
Pracovní neschopnost zaměstnance po uplynutí prvních 14 dní pracovního poměru není ve
zkušební době překážkou pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
V případě sjednání pracovního poměru na dobu určitou, končí tento pracovní poměr
uplynutím doby sjednané v pracovní smlouvě.
Pracovní poměr na dobu určitou může být s úředníkem sjednán jen, jsou-li pro dobu určitou
důvody.

Uplynutí
sjednané doby

Důvodem pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou je například zajištění časově
omezené správní činnosti nebo nahrazení dočasné nepřítomnosti některého z úředníků, ať
již z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, či častěji z důvodu jeho odchodu na
mateřskou či rodičovskou dovolenou.
Důvod musí být uveden v pracovní smlouvě, pokud tento důvod v souladu s §10, odst1
zákona č. 312/2002 Sb. uveden nebude, automaticky je pracovní poměr považován za
pracovní poměr na dobu neurčitou.
Dohody lze ukončit:

Ukončení
uzavřené dohody
(o pracovní
činnosti,
o provedení
práce)






sjednaným způsobem v rámci uzavřené dohody (např. uplynutím stanovené doby),
dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu s 15denní výpovědní lhůtou,
která začíná běžet dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně,
okamžitým zrušením (ekvivalentní důvodu jako u pracovního poměru),
Pozn. Standardně se poslední způsob ukončení dohody příliš nevyužívá vzhledem ke
krátké výpovědní době při výpovědi bez udání důvodu a vzhledem k možným
následujícím komplikacím při napadení okamžitého zrušení dohody u soudu.

Zánik pracovního
poměru úmrtím
zaměstnance

Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance.

Odvolání nebo
vzdání se funkce
(vedoucí úředník

Vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu může být odvolán ze své funkce, a to za stanovených
podmínek dle zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění.
Vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu se může vzdát funkce.
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nebo vedoucí
úřadu)

Odvolání i vzdání se funkce musí být písemné a musí být doručené druhému účastníkovi
(jinak je neplatné).
Tajemníka obecního úřadu odvolává starosta obce se souhlasem ředitele krajského úřadu.
Bez jeho souhlasu je odvolání neplatné.
Vedoucího úředníka odvolává Rada města na návrh tajemníka úřadu.
Odvolání zaměstnance z funkce musí obsahovat uvedení důvodu dle zákona
č. 312/2002 Sb.
Ukončení výkonu funkce poté končí dnem, který následuje po doručení odvolání nebo vzdání
se funkce (nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější).
Výkon funkce končí následujícím dnem po doručení odvolání či vzdání se funkce, pokud
nebyl v odvolání či vzdání se uveden den pozdější.
Pracovní poměr odvoláním z funkce či vzdáním se funkce nekončí. Další postup specifikuje
zákon. Odstavec 4 § 12 dále uvádí:
Odvoláním nebo vzdáním se funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu pracovní
poměr nekončí; to neplatí, jestliže byl pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou.
Územní samosprávný celek je povinen podat vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu
návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u územního samosprávného celku na jinou
práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže územní samosprávný celek
nemá pro vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu takovou práci, nebo ji vedoucí úředník
či vedoucí úřadu odmítne, jde o překážku v práci na straně územního samosprávného celku
a současně je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce; odstupné
poskytované vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu při organizačních změnách
nenáleží v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání nebo vzdání se funkce
vedoucího úředníka či vedoucího úřadu.

Při ukončování pracovního poměru v MÚ Varnsdorf má kompetenci činit úkony v pracovněprávní oblasti směrem
k zaměstnancům úřadu pouze tajemník úřadu.
Rolí vedoucích odboru je připravit relevantní podklady (například přesnou specifikaci porušení pracovních
povinností zaměstnancem apod.) a navrhnout personální opatření (např. písemnou výtku apod.).
Některé další záležitosti spojené s ukončením pracovního poměru
S ukončením poměru se pojí i některé další záležitosti jako jsou exit interview (výstupní rozhovor), výstupní list,
potvrzení o zaměstnání, posudek zaměstnance apod.
Exit interview
V případech ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance je obvyklé, že personalista vede se zaměstnancem
před jeho odchodem závěrečný rozhovor zaměřený na důvody odchodu zaměstnance.
Při odchodu je zaměstnanec často velmi otevřený a poskytnutá zpětná vazba může být pro organizaci velmi cenná,
například pro zamezení dalších neočekávaných odchodů zaměstnanců.
Výstupní list zaměstnance
Výstupní list zaměstnance představuje kontrolní mechanismus při ukončení pracovního poměru. Pomocí
výstupního listu chrání organizace:




majetek organizace,
přístupové cesty do software a databází organizace,
přístupové klíče do objektů organizace.
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Standardním způsobem odbavení výstupu zaměstnance bývá formulář výstupní list, na kterém jsou vyznačena
všechna důležitá pracoviště organizace, jejichž zástupce svým podpisem stvrdí převzetí všech pomůcek,
identifikačních karet a dalších náležitostí.
Výstupní list se následně stává součástí personálního spisu zaměstnance.
Zákonná potvrzení pro zaměstnance
Zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení
o základu daně a sražených daňových zálohách. Potvrzení vystavuje za organizaci obvykle personalista nebo mzdová
účetní. Tento úkon je zaměstnavatel povinen provést.
Pracovní posudek
Na žádost zaměstnance je organizace povinna vyhotovit do 15 dnů od doručení žádosti zaměstnance (ne však dříve
než 2 měsíce před ukončením pracovního poměru) posudek o pracovní činnosti.
Obvyklým standardem je, že pracovní posudek zpracuje přímý nadřízený dotyčného zaměstnance, který rovněž
posudek podepisuje. Originál posudku předá vedoucí zaměstnanec žadateli a kopii posudku odešle vedoucí
zaměstnanec k založení do osobního spisu zaměstnance.
Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem pracovního posudku, může se domáhat změny obsahu pracovního posudku
v přiměřené
lhůtě
u
tajemníka
úřadu.
Pokud
jeho
žádosti
o úpravu pracovního posudku není vyhověno, může se do 3 měsíců ode dne, kdy se
o obsahu posudku dozvěděl, domáhat u soudu, aby zaměstnavatel posudek přiměřeně opravil.
Výstupní zdravotní prohlídka
V případě pracovišť se zvýšeným rizikem nemoci z povolání je vhodné poslat odcházejícího zaměstnance na
výstupní prohlídku k smluvnímu lékaři. Výstupní prohlídka dokumentuje zdravotní stav zaměstnance v okamžiku
odchodu zaměstnance z pracovního poměru u organizace.
Pokud zaměstnanec odmítne výstupní prohlídku absolvovat, je vhodné jej nechat podepsat prohlášení o odmítnutí
absolvování výstupní prohlídky. Dokument do značné míry zbavuje organizaci odpovědnosti z případných dopadů
budoucí nemoci z povolání u dotyčného zaměstnance.
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4 O DODAVATELI - SPOLEČNOSTI M.C.TRITON
1.
2.
3.
4.
5.

Jsme česká společnost se silnou znalostí lokálního trhu
Jsme tým zkušených manažerů z praxe
Navrhujeme funkční řešení a zavedeme jej do praxe
Měníme a rozvíjíme postoje lidí v organizaci
Poskytujeme interim manažery

28
let na trhu

90000+
rozvíjených nebo
hodnocených osob

2700+

100

projektů

klientů ročně

Dle žebříčku Czech TOP 100 patříme již několik let mezi
100 nejobdivovanějších firem na českém trhu.

PŘINÁŠÍME FIRMÁM A ÚŘADŮM ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ NA TYTO OTÁZKY:
STRATEGIE

OBCHOD
A MARKETING

VÝROBA

PROCESY A ŘÍZENÍ

Podstatou strategie
je odlišení.
Máme ji?

Jak zkrátíme
výrobní časy?
Jak snížíme prostoje?

Rozumí ji naši lidé?
Pomáhá nám v řízení
organizace a
poskytování služeb?

Je náš obchodní model
dostatečně výkonný?
Pracujeme dobře se
vztahy, vytěžujeme
potenciál zákazníků?
Obsluhujeme dobře
největší zákazníky?

Umíme zajistit, aby
každá práce měla smysl
a svého zákazníka?
Je průběh činnosti
organizací efektivní
alespoň jako u dobrých
příkladů z praxe?

LIDÉ

INOVACE

Máme kompetentní,
motivované
a loajální lidi?
Umíme je rozvíjet
a vychovávat si
nástupce?
Jak být úspěšným
vedoucím / lídrem?

Jakým způsobem jsme
uchopili proces inovací?
Jak podporujeme
inovativní lidi
a budujeme inovativní
DNA organizace?
Jak efektivně řídíme
vývoj služeb?

Jak zapojíme lidi do
zefektivňování?
Jak pomůžeme mistrům
ve vedení lidí?

INTERIM
MANAGEMENT
Jak rychle stabilizujeme
chod v určitém útvaru?
Co můžeme dělat, když
nemůžeme obsadit
klíčovou pozici?
Jak dobře odřídíme
změnu?

ZÁSOBY A LOGISTIKA
Jak efektivní je pohyb
zboží a surovin uvnitř
společnosti?
Jak funguje distribuce
zákazníkům či dalším
partnerům?
Kolik financí nám vážou
zásoby?

Více informací o M.C.TRITON najdete na www.mc-triton.cz
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