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1. ÚVOD
Tento materiál byl zpracován jako finální 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.
Výstup v sobě zahrnuje všechny dílčí výstupy, které spolu souvisí:
-

Personální audit
Kompetenční model
Systém hodnocení
Standard personalistiky
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2. PERSONÁLNÍ AUDIT
Cílem výstupu je provedení personálního auditu v rozsahu
-

provést diagnostiku profesní způsobilosti,
definovat potenciál a vhodnou skladbu zaměstnanců,
posoudit personální procesy,
posoudit využití lidských zdrojů v prostředí MěÚ Varnsdorf.

Postavení obce
Varnsdorf je obec s rozšířenou působností, tj. MěÚ Varnsdorf vykonává agendu pro celkem 6 obcí1 v přenesené
působnosti. Celkem bylo k 1. 1. 2018 ve správním 20 060 obyvatel.2

Členění MěÚ
Vedení úřadu + oddělení školství, kultury a tělovýchovy (VÚ)
Odbor správy majetku a investic (OSMI)
- Úřad územního plánování
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ)
Obecní živnostenský úřad (ObŽÚ)
Odbor správních agend a dopravy (OSA)
Stavební úřad (SÚ)
Ekonomický odbor (EkO)
- Oddělení poplatků a vymáhání
Odbor životního prostředí (OŽP)
Organizační odbor + vnitřní správa a krizové řízení (OrgO)

Struktura výstupu
Výstupy z auditu budou vždy definovány za celý odbor a poté za celý úřad. Struktura materiálu je tak následující:
1. Konkrétní odbor (každá oblast bude vždy textově interpretována, případně bude dán dílčí návrh opatření)
a. Agendy odboru – rozložení agend, jejich struktura
b. Personální situace – demografické složení, profesní zkušenosti, počet zaměstnanců na agendách
c. Zaměstnanci odboru – rozvojové potřeby, kvalifikace
d. Vedoucí odboru – rozvojové potřeby, profesní způsobilost (bude součástí individuálního výstupu
v rámci diagnostiky vedoucích)
e. Výkonnost odboru – analýza základních výkonových statistik
f. Závěr - sumární výstup a konkrétní potřeby odboru
2. Celý úřad
a. Posouzení personálních procesů úřadu
b. Posouzení využití lidských zdrojů v prostředí MěÚ Varnsdorf a doporučení pro celý úřad
i jednotlivé odbory
c. Návrhy dalšího postupu

1
2

Chřibská, Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf
Zdroj ČSÚ.
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Co je personální audit
Personální audit je nástroj objektivního zhodnocení personálního stavu v organizaci.
Personální audit může být zaměřen na:
- výkonnost (sleduje se primárně vytížení zaměstnanců a jejich pracovní kapacity),
- procesy (sleduje se především rozložení procesů, jejich struktura atd.),
- hodnocení kvality v oblasti ŘLZ (sleduje ukazatele jako skladba zaměstnanců, jejich potenciál atd.).

POUŽITÉ METODY
Studium interní dokumentace
Studium a analytické zhodnocení dokumentace z úřadu.
A. Pracovní náplně auditovaných osob.
B. Seznam činností, za jejich plnění jsou odbory odpovědné.
C. Pracovní podmínky – hodnocení, vzdělávání, pracovní doba - Pracovní řád MěÚ Varnsdorf.
D. Statistiky za roky 2016 - 2018 – kvantitativní údaje z každého odboru.
E. Organizační struktura úřadu.
F. Personální statistiky – odchody zaměstnanců, délka praxe zaměstnanců (celkem vs. na úřadu), rozložení
úvazků na jednotlivých agendách dle odborů.
G. Další relevantní dokumentace poskytnutá ze strany úřadu.

Řízené rozhovory
Řízené rozhovory slouží ke zjištění a validaci informací. Rozhovory mají poměrně pevnou strukturu obsahující
otevřené a cílené otázky včetně křížového ověření odpovědí.
- Rozhovor s vedoucím odboru – orientační struktura otázek:
o Popište organizační strukturu odboru.
o Popište nám jednotlivé činnosti, za které je odbor, který řídíte, zodpovědný.
o Jak jsou rozloženy agendy v odboru, mezi kolik pracovníků?
o Silné stránky odboru, rizika, která hrozí?
o Jak kontrolujete činnost pracovníků?
o Atp.
- Rozhovor referentem – orientační struktura otázek:
o Co je vaší pracovní náplní?
o Jaká činnost (proces) z vaší pracovní náplně zabírá největší pracovní kapacitu?
o Máte zastupitelnost?
o Je dobře nastavena agenda, kterou máte pod sebou?
o Atp.
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SEZNAM ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ
JMÉNO ZAMĚSTNANCE

ODBOR
OŽP
OSMI
ObŽÚ
SÚ
OSVaZ
OrgO
OSA
Tajemník
EKO
OSVaZ
OSVaZ
OSVaZ
OSVaZ
OSVaZ
OSVaZ
OSVaZ
OŽP
OŽP

DATUM
(2018)
9. 5.
9. 5.
9. 5.
9. 5.
9. 5.

AGENDA
vedoucí odboru
vedoucí odboru
vedoucí odboru
vedoucí odboru
vedoucí odboru

9. 5.

vedoucí odboru + tajemník

23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.

OŽP

23. 5.

OSMI
OSMI
OSMI
OSMI

23. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.

vedoucí odboru
zástupkyně vedoucího
sociální práce
sociálně právní ochrana dětí
sociálně právní ochrana dětí
opatrovnictví
prevence kriminality
sociální práce
vodohospodářství
půdní fond, odpady
komunální odpady, údržba veřejné zeleně, ochrana
přírody, povolení kácení stromů
projektový manažer
administrace veřejných zakázek, projekty
územní plánování
investiční referent

OSMI

23. 5.

investiční referent

OSMI

23. 5.

investiční referent

Diagnostické metody
Testy profesní diagnostiky mají za cíl určit profesní způsobilost a potenciál vedoucích pracovníků. V rámci auditu
bylo pracováno s tezí, že je třeba se primárně soustředit na diagnostiku vedoucích pracovníků, protože správným
určením diagnostiky a rozvojového potenciálu vedoucího bude možné zajistit správný chod odboru a jeho rozvoje.
A. Testy profesní diagnostiky (určené pro vedoucí pracovníky)
o Pro potřeby profesní diagnostiky byly zvoleny 4 následující testy, které by měly vedení úřadu
a vedoucím pracovníkům poskytnout cenné informace profesní diagnostiky a jak s ní pracovat. Každý
z testů pracuje s určitou kategorizací. Je třeba uvést, že neexistuje správné nebo špatné vyplnění
testů. Každá kategorizace a členění, na které jsou testy založeny, má vždy svoje klady i zápory, které
se vedoucí dozví. Může pak s nimi ve své praxi pracovat.


Zdroje moci: Test je zaměřen na zdroje moci a s tím související definování povahy autority
vedoucího pracovníka, která je dělena na formální vs. přirozenou,
 Formální autorita se opírá o status pracovníka, je založena na odměnách, sankcích
a potřebě informovanosti.
 Přirozená autorita se opírá o charisma, práci s kontakty a odbornosti vedoucího.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
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Manažerské přístupy: Test je zaměřen určení dvou základních manažerských přístupů, a to
přístup zaměřený na zaměstnance, nebo úkoly. Na základě toho je poté definováno, jestli je
vedoucí spíše typ autokratický, participativní nebo demokratický.
 Autokratický typ: Převažuje zaměření na úkoly.
 Participativní typ: Zaměření na úkoly nebo zaměstnance je přibližně v rovnováze.
 Demokratický typ: Převažuje zaměření na zaměstnance.



Kotvy kariéry: Test je zaměřen na stavení kotev kariéry, které vyjadřují osobní motivy
(nefinanční) a pracovní hodnoty - to, co člověka v práci baví a co ho přitahuje, po čem vnitřně
touží. Vždy dochází ke kombinaci několika kotev, mezi které patří:
 Odborná způsobilost: Možnost zdokonalovat se ve své odbornosti.
 Řídící způsobilost: Možnost řídit, vést podřízené.
 Nezávislost: Možnost pracovat s minimálním množstvím určujících vlivů a omezení.
 Jistota: Možnost spíše zdokonalovat stávající než něco měnit.
 Poslání: Možnost pracovat na smysluplné a důležité věci.
 Podnikatelská tvořivost: Možnost měnit obsah nebo způsob práce.
 Profesionální totožnost: Možnost být identifikován s určitou firmou či profesí.
 Rozmanitost: Možnost podílet se na různých úkolech, nesetrvávat u stereotypní práce.



Týmové role: Test definuje, jaké role vedoucí plní a jak se v nich vidí. Je definováno celkem
8 rolí, které se vzájemně kombinují:
 Konceptor: Vytváří pravidla, rámec (koncepci) práce. Stanovuje a ostatním vysvětluje cíle
a efekty, kterých má být dosaženo.
 Koordinátor: Vytváří pravidla, rámec (koncepci) práce. Stanovuje a ostatním vysvětluje
cíle a efekty, kterých má být dosaženo.
 Nápadník: Vytváří pravidla, rámec (koncepci) práce. Stanovuje a ostatním vysvětluje cíle
a efekty, kterých má být dosaženo.
 Zdrojař: Vytváří pravidla, rámec (koncepci) práce. Stanovuje a ostatním vysvětluje cíle
a efekty, kterých má být dosaženo.
 Hodnotitel: Odolává nadšení ostatních, je seriózní a stejně tak přistupuje k pracovním
úkolům.
 Pracant: Realizuje vlastní práci na úkolu. Má smysl pro praktičnost a disciplínu.
 Humanizátor: Realizuje vlastní práci na úkolu. Má smysl pro praktičnost a disciplínu.
 Dotahovač: Má obrovskou kapacitu pro dokončování, je pozorný k detailům.

Z profesní diagnostiky byla pro každého vedoucího zpracována závěrečná zpráva o délce cca 10 stran, která je
důvěrného charakteru a je určena pouze pro vedoucího pracovníka a jeho přímého nadřízeného, tj. tajemníka
úřadu. S ohledem na povahu dokumentu diagnostika vedoucích není součástí tohoto výstupu.
Součástí tohoto výstupu je pouze obecná sumarizace za všechny vedoucí a na to vázaná doporučení.
B. Dotazníkové šetření (určené pro všechny zaměstnance úřadu)
o S dotazníkem byli osloveni všichni zaměstnanci úřadu s cílem získat další validní informace týkající se:
 odborné způsobilosti (certifikáty, osvědčení atd., kterými zaměstnanec disponuje a získal je v cca
posledních 5 letech),
 osobního rozvoje (jaká vzdělávání a na jaká témata zaměstnanec absolvoval v letech 2016 –
2017 a jaká rozvojová témata by chtěl absolvovat do budoucna),



sebehodnocení (jak se zaměstnanci hodnotí v odborných dovednostech a v osobnostních
dovednostech).
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
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Benchmarking
Srovnání výkonu a sledované oblasti napříč českou samosprávou, a to formou sdílení dobré praxe. Benchmarking
se při zpracování výstupu využívá zejména jako doplňující aspekt k řízeným rozhovorům, tj. doplnění agend
a potřebných časů, které nebyly získány na řízených rozhovorech. Benchmarking tak umožňuje lépe a přesněji
specifikovat potřebnou časovou náročnost daného úkonu a s jeho pomocí je docíleno přesnějších výstupů.
K benchmarku byly vybrány úřady v Aši a Frenštátu pod Radhoštěm, a to z důvodu přibližně stejné velikosti
správního obvodu a příslušných obcí v něm pro správu úřadu jako obce s rozšířenou působností. Tyto úřady mají
i přibližně stejnou velikost úřadu jako MěÚ Varnsdorf. Úřad v Rumburku je svoji velikostí i rozsahem spravovaných
obcí a počtu obyvatel větší než MěÚ Varnsdorf a další dva úřady, ale byl zvolen záměrně s ohledem na svoji
polohu jako geograficky blízký úřad.

Město

Počet obyvatel
v obci k 1. 1. 2018

Počet obyvatel ve
správních obvodech
obcí s rozšířenou
působností k 1. 1. 2018

Aš

13 245

17 643

Frenštát pod
Radhoštěm

10 824

19 391

Rumburk

11 094

32 776

Varnsdorf

15 429

20 060

Počet obcí na
území obvodu s Obce na území obvodu
rozšířenou
s rozšířenou působností
působností
Aš, Hazlov, Hranice,
5
Krásná, Podhardí
Bordovice, Frenštát pod
Radhoštěm, Lichnov,
6
Tichá, Trojanovice,
Veřovice
Dolní Poustevna,
Doubice, Jiříkov, Krásná
Lípa, Lipová, Lobendava,
12
Mikulášovice, Rumburk,
Staré Křečany, Šluknov,
Velký Šenov, Vilémov
Chřibská, Dolní Podluží,
Horní Podluží, Jiřetín pod
6
Jedlovou, Rybniště,
Varnsdorf

Další metody využité při zpracování výstupů z auditu
-

Analýza - metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší.
Syntéza – metoda, která sjednocuje několik jednodušších informací do jednoho celku.
Explanace - metoda pro určení příčin výskytu daných jevů.
Dedukce - metoda využívaná při formulaci návrhů řešení a doporučení.
Brainstorming - metoda pro generování podnětů a způsobů řešení. Metoda byla využita mezi členy
řešitelského týmu při tvorbě této zprávy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
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2.1 auditované odbory
2.1.1 Odbor správy majetku a investic (OSMI)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje pět okruhů činností:
- správu majetku
- investice a údržbu majetku
- územní plánovaní (část agendy – agendu má v gesci rovněž odbor Stavební úřad)
- správu projektů (dotační tituly)
- památková péče
Svoji povahou vykonává odbor přenesenou i samostatnou působnost.
Hlavní agenda odboru je:
-

vede agendu pronájmů, výměn a přechodů nájmu bytu

-

vede agendu nebytových prostor (včetně školských, sociálních a ostatních objektů občanské vybavenosti) z hlediska evidence,
oprav a údržby

-

vede agendu žádostí o pronájmy a prodeje pozemků

-

vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy, ve znění pozdějších předpisů

-

zajišťuje správu, údržbu na sportovištích ve vlastnictví města

-

zajišťuje věcnou evidenci a organizuje inventarizaci majetku města

-

sleduje stav městských komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení

-

zajišťuje rozvoj města v oblasti elektrifikace, plynofikace, dopravy, vodofikace a energetiky

-

zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí města

-

zajišťuje činnosti spojené s dotačními tituly (vyhledávání, vedení agend, zpracování podkladů, přihlášení, vyhodnocování)

-

provádí výkon státní správy na úseku pořizování a změn územně-plánovací dokumentace správního obvodu v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

-

provádí výkon státní správy na úseku památková péče

-

provádí výkon státní správy na úseku pozemních komunikací

-

odbor je garantem komisí rady města: bytové a sociální komise, komise správy majetku a výstavby, komise pro posuzování
veřejných zakázek, komise pro otvírání obálek

Agenda odboru
Odbor správy majetku a investic koncentruje poměrně široký okruh odborných agend. V žádném ze srovnávaných
odborů uvedených městských úřadů není zařazena do jednoho odboru tak široká skladba agend, jaká je ve
Varnsdorfu.
Agenda územního plánu je v těchto porovnatelných úřadech zařazena v jiném odboru a rovněž agenda
památkové péče je v gesci jiného odboru.
Otázkou je výkon agendy územního plánování ve dvou odborech, zde v odboru správy majetku a investic
a v odboru Stavební úřad.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
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Jako poměrně nepraktické se jeví rozložení některých agend týkající se práce investičních referentů, kteří ke
svému výkonu mají ještě další specifickou agendu. Nepraktičnost je navíc ještě podtržena viditelným navýšením
rozsahu „investiční“ agendy (viz kapitola 3.1.6.).
Takové rozložení agend není úplně obvyklé a klade na referenty zvýšené nároky na efektivní využití a poskládání
svého času. Tento jev vede také k nízké zastupitelnosti na těchto pozicích a často vede k tomu, že se řeší více
operativní /akutní záležitosti, zatímco koncepční práce zůstává stranou.
Názorným příkladem takto složené agendy je agenda investičního referenta, který má ve své gesci i památkovou
péči.
Agenda památkové péče v případě, kdy se jedná o více než 100 památek a památkovou zónu, se v kombinaci
s investičními akcemi zvládá velmi obtížně. Důsledkem tohoto stavu je, že referent řeší v oblasti památkové péče
pouze nutné operativní a akutní záležitosti.

Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců:
14 (13 + 1)
Agenda

Počet zaměstnanců
na agendě
1
2
2
5

vedoucí
projektový manažer
územní plánování
investiční referent
referent státní správy 1
komunikace
evidence majetku
1
bytový fond
1
pozemky města
1

Počet úvazků na agendě

Zkrácené úvazky

1
1,5
1,5
4,75

0
1
1
1

1

0

1
1
1

0
0
0

Velikost odboru
Při prostém porovnání počtu zaměstnanců s ekvivalentními odbory na srovnávaných městských úřadech, má
odbor poměrně standardní počet zaměstnanců (Varnsdorf 14 - respektive 12, pokud odečteme dva zaměstnance
územního plánování – zaměstnanci řešící agendu územního plánu jsou v Aši a Frenštátě zařazení do jiných odborů,
Aš 10, Frenštát pod Radhoštěm 13, Rumburk 15 - zde součet zaměstnanců odborů majetkového a regionálního
rozvoje a investic).
Reálná kapacita obsluhy agendy je však vzhledem k několika zkráceným úvazkům 12,75 pracovníků oproti 14
zaměstnancům.
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Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)

Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
2
0
1
2019
0

2017
1
0
0
2020
0

2018
0
0
1
2021
1

Fluktuace nepředstavuje žádný významný problém; počet odchodů za období posledních dva a půl roku je
minimální.
Poznámka: Odlišná čísla v odchodech (3) a příchodech (2) v posledních 2,5 letech neznamenají, že by přišel menší
počet náhrad než odcházejících. Tento údaj je způsoben faktem, že na jedné agendě se v krátké době vystřídali dva
lidé (první odešel ve zkušební době).
Profesní způsobilost
Odbor disponuje velmi zkušeným týmem zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců odboru je 46,1 roků, přičemž
valná většina zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 36 až 55 let.
Dalších cca 10 až 12 roků by odbor neměl mít potíže vzhledem k obměně zaměstnanců. V následujících třech
letech je očekáván jeden odchod do důchodu, a to až v roce 2021.
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Na velmi dobré úrovni je rovněž odborná praxe zaměstnanců odboru. Průměrná délka odborné praxe ve stávající
pracovní pozici dosahuje délky 11,8 roků, celková odborná praxe zaměstnanců dosahuje více než dvojnásobku –
24,9 roků praxe.
Velmi slušnou profesní a odbornou způsobilost dokládá i skutečnost, že většina zaměstnanců disponuje
odbornými osvědčeními ve své oblasti. Někteří vykazují dokonce nadstandardní počet.

Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

67

a.

Proklientský přístup

82

b.

Znalost stávající legislativy

72

b.

Zvládání stresu a zátěže

83

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

46

c.

Kreativita a inovace

78

80

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

76

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

90

e. Specifické komunikační
dovednosti – vysvětlení složitého
tématu, jednání s problémovými
klienty

72

f.
IT dovednosti (práce s MS
Office a dalšími nástroji, které
využíváte)

77

f.
Plánování a organizace práce
a času

87

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

Zaměstnanci se hodnotili poměrně střízlivě, to dokládá i tabulka průměrující všechny dotazy. Toto hodnocení
i počet vyplněných dotazníků je třeba u zaměstnanců odboru ocenit.
V oblasti rozvojových aktivit zcela převládá zájem o odborná (tzv. tvrdá) školení: stavební zákon, přestupkový
zákon, zákon o registru smluv, veřejné zakázky.
V odborné oblasti vidí zaměstnanci nejvíce prostoru ke zlepšení ve znalosti stávající i nové legislativy a znalosti
judikátů z jejich odborného zaměření. Tuto skutečnost lze přisuzovat skutečnosti, že zaměstnanci nemají
s ohledem na rozložení agend a své pracovní činnosti tolik času a možností se ke své práci ještě odborně
vzdělávat. V této oblasti je zřetelný potenciál k další práci se zaměstnanci, ačkoli když měli sami uvést rozvojové
potřeby, tak toho příliš nevyužili.
Zaměstnanci se poté lépe hodnotili v osobnostních dovednostech. To potvrzuje hypotézu, že je třeba jejich další
rozvoj zaměřit více na odborné dovednosti.
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Vedoucí odboru
Vedoucí odboru je v pracovním poměru městského úřadu Varnsdorf 15 let. To signalizuje velmi slušnou zkušenost
se zastřešením odborné agend, se znalostí interních postupů a vazeb na úřadě i s budováním vztahů uvnitř
odboru.
V rámci odboru je zřízena i funkce oficiálního zástupce vedoucího odboru.
Vedoucí se hodnotil v odborné rovině podobně jako zaměstnanci.
Poněkud nižší sebehodnocení se objevuje na odborné agendě – především v částech nová legislativa, judikáty.
Tuto skutečnost vnímáme jako důsledek širokého spektra agendy odboru a kapacity potřebné pro řízení odboru
Určitý prostor pro další rozvoj vidíme u vedoucích zaměstnanců v manažerských dovednostech.
Tabulka sebehodnocení vedoucí
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

50

a.

Řídící dovednosti

80

b.

Znalost stávající legislativy

70

b.

Zvládání stresu a zátěže

75

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

50

c.

Kreativita a inovace

70

d. Odborné znalosti, postupy z oblasti
mé specializace

60

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

90

e.

85

e. Specifické komunikační dovednosti
– vysvětlení složitého tématu, řešení
konfliktů na odboru

90

70

f.
Plánování a organizace práce a času
sebe a svých podřízených

70

g.

Delegování úkolů

75

h.

Motivace podřízených

70

Jazyková vybavenost – český jazyk

f.
IT dovednosti (práce s MS Office
a dalšími nástroji, které využíváte)
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Výkonnost odboru
Následující tabulka zachycuje vývoj v počtech výstupů na jednotlivých odborných činnostech.
Kategorie
Bytové hospodářství:

2016

2017

2018

počet žádostí

81

95

43

počet uzavřených smluv

288

336

101

počet výzev k výpovědi, vyklizení bytu

15

7

2

počet vyřízených stížností

1

2

4

počet návrhů pro schůzi RM

17

20

7

počet žádostí

149

125

62

počet nájemních smluv

32

38

15

počet kupních smluv

40

46

15

počet vyjádření/korespondence

218

189

53

nabytý majetek

87

109

12

vyřazený majetek vč. převodu na PO

47

47

13

počet technických zhodnocení majetku

4

5

0

počet vyvedených IA

8

16

3

64

98

19

počet monitorovaných dotačních titulů

12

22

27

počet podaných žádostí

12

10

3

počet smluvních vztahů-nebyt.prostory

39

39

42

počet smluv-umístění datových zařízení

24

24

25

počet smluv-umístění reklamních poutačů

13

14

14

počet žádostí o vyjádření ke stavbě

95

110

34

počet vyjádření

130

126

57

počet kolaudačních řízení

12

3

0

počet stavebních povolení

12

4

3

počet zvláštních užívání

121

126

54

počet stanovisek

31

32

19

stanovení DZ

89

81

31

počet výjimek z DZ

2

3

2

vyhrazené parkování

11

3

6

počet zřízení sjezdu na poz.komunikaci

24

17

13

počet uzavírek poz.komunikací

29

17

7

uložení IS

51

53

27

pracovní stroje

8

5

5

zábor veřejného prostranství

52

54

11

počet stížností k poz.komunikacím

20

26

13

Pozemky pronájmy/prodeje:

Majetek

VB(věcná břemena)
počet smluv
Dotační politika

Nebyty-pronájem

Silniční správní úřad/speciální stavební úřad
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Památková péče
počet vydaných záv. stanovisek

25

20

7

počet koord. stanovisek

30

34

25

počet vyjádření

3

11

7

prohlášení KP

0

2

1

počet žádostí o dotace

2

3

3

počet žádostí o změnu ÚP

23

21

0

Počet závazných stanovisek

0

0

90

počet vyjádření

48

49

21

69

84

30

počet investičních akcí

23

27

16

počet velkých oprav

23

44

13

počet zajišťovaných PD

25

39

31

počet poptávkových řízení

203

321

88

počet vyhlášených VZMR

26

14

2

počet VZ dle z.č. 134/2016

3

6

2

počet administrovaných VZ externě

1

3

0

Územní plánování

Energetika/sítě
počet vyjádření
Investice celkově

Veřejné zakázky

Časová řada je poměrně krátká a není příliš důležité analyzovat jednotlivá konkrétní čísla.
Zásadní je sledování trendů a z výše uvedené tabulky je patrný nárůst výstupů v roce 2017 oproti roku 2016 o více
než 20 % pouze u deseti konkrétních agend – v tabulce podbarveno červenou barvou.
Významnější nárůst je patrný na agendách:
- počet smluv (věcná břemena)
- počet vyjádření na agendě památková péče
- počet velkých oprav
- počet zajišťovaných PD a
- počet poptávkových řízení
Dvě či spíše tři z těchto agend se týkají investic; investice tak představují prokazatelně jedinou oblast s výrazně
vyšší zátěží (při srovnání roku 2017 oproti 2016).
Výstupy na ostatních agendách jsou za roky 2016 a 2017 obdobné.
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Závěr
a. Personálně stabilizovaný a profesně způsobilý tým zaměstnanců.
b. Při detailnějším srovnání vykonávané agendy v odboru správy majetku a investic ve Varnsdorfu s počtem
zaměstnanců vykonávajících stejnou agendu na jiných městských úřadech zařazených do benchmarku,
lze konstatovat, že agendu ve Varnsdorfu koná méně zaměstnanců než ve srovnávaných úřadech.
(Varnsdorf -14, po odečtení krácených úvazků 12,75; Frenštát pod Radhoštěm 17, Rumburk 18, Aš 14).
c. Agenda hospodaření s lesy města v tuto chvíli neobsazena z důvodu chybějící kapacity.
d. Prokazatelně se navyšující aktivity a rozsah činností v investiční oblasti.
e. Riziková se na odboru jeví zastupitelnost zaměstnanců, zejména s ohledem na skutečnost kombinace
přenesené a samostatné působnosti a také v kontextu výkonových statistik (viz kap. 3.1.6), které indikují
ve většině klíčových agend narůstající počet případů, což znamená vyšší tlak na vytíženost a rovněž hrozbu
rizika chybovosti.

DOPORUČENÍ
1. Zvážit možnost posílení odboru minimálně formou dorovnání zkrácených úvazků na 100% kapacitu
a zvážit i možnost posílení kapacity odboru (viz porovnání s jinými městskými úřady). Případné navýšení
počtu zaměstnanců tohoto odboru (vyšší náklad úřadu) by mělo být kompenzováno vyššími příjmy úřadu
například pomocí efektivnějšího prodeje městského majetku i efektivnějším hospodařením s lesy města,
a v konečném důsledku by tedy nemělo narušit hospodaření městského úřadu.
2. Agenda územního plánu z našeho pohledu rozložena mezi dva odbory – DOPORUČENÍ alokovat agendu do
jednoho odboru (Stavební úřad).
3. Agenda památkové péče by si zasloužila samostatnou referentskou pozici a její přesun nejlépe na odbor
Stavební úřad.
4. Doporučujeme zvážit úpravu současného systému půjčování aut pro terénní zaměstnance. Dnešní systém
je založen na hlášení půjček dopředu, což při řešení operativních věcí (havárie, poruchy) není vždy úplně
možné, ještě k tomu přes Technické služby města Varnsdorf.
5. Doporučujeme prověřit detailněji rozhraní mezi odborem správy majetku a investic a ekonomickým
odborem. Některé agendy historicky řešené v OSMI patří svým charakterem spíše do odboru
ekonomického (např. předpis nájemného v nebytových prostorech, evidence majetku).
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2.1.2 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje čtyři okruhy činností:
- SPOD
- sociální agendy
- zdravotnictví (představuje pouze jednu z dílčích agend odboru) a
- potravinová banka (představuje pouze jednu z dílčích agend odboru)
Svoji povahou vykonává odbor přenesenou i samostatnou působnost přibližně v rozsahu 50/50.
Hlavní agenda odboru je:
-

Sociálně právní ochrana dětí
osoby ohrožené sociálním vyloučením
Sociální práce
Opatrovnictví osob s omezenou svéprávností
Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění
Žádosti o přidělení bytu zvláštní určení
Ubytovna pro matky s dětmi
Koordinace sociálních služeb
Prevence kriminality
Veřejně prospěšné práce atd.
Zdravotnictví

-

Potravinová banka

Agenda odboru
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zastřešuje z převážné části sociální problematiku. Agendy zdravotnictví
a potravinové banky tvoří pouze okrajovou záležitost a jsou přiřazeny specialistům na sociální problematiku.
Tento stav je zcela srovnatelný s porovnávanými městskými úřady.
V případě městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm název odboru vůbec nezahrnuje pojem „zdravotnictví“.
Z našeho pohledu název odboru – odbor sociálních věcí lépe vystihuje reálně zastřešované činnosti odboru.

Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců:
15 (14 + 1)
Agenda
vedoucí
koordinace soc. právní
ochrany dětí
sociální práce
pěstounská péče
prevence kriminality
kurátor pro děti a mládež
asistentka pro odbor
koordinátor VS a VPP

Počet zaměstnanců na agendě
1

Počet úvazků na agendě
1

Zkrácené úvazky
0

5

4,875

1

3
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
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Velikost odboru
Při prostém porovnání počtu zaměstnanců s ekvivalentními odbory na srovnávaných městských úřadech je odbor
personálně vybaven velmi slušně (Varnsdorf 15, Frenštát pod Radhoštěm 11, Aš 10, Rumburk 22).
Počet zaměstnanců MěÚ Rumburk sice poměrně významně převyšuje počet zaměstnanců ve Varnsdorfu, ale to
z logického důvodu. Počet obyvatel v zastřešovaných správních obvodech města Rumburk převyšuje o cca 60 %
počet obyvatel pod správou MěÚ Varnsdorf.
Ve srovnání s dalšími úřady vykazuje odbor spíše menší kapacity na specifických agendách jako opatrovnictví,
náhradní péče atp. Nicméně ze strany vedení odboru vedena potřeba navýšení pracovních úvazků. I ve srovnání
s výkonovými statistiky vyplývá, že tyto agendy jsou zajištěny dostatečně a nedochází k razantnímu nárůstu agend
(někde dokonce klesají). Nicméně u takto specifických agend nelze úvazky odebírat.
Zajímavostí je, že v Aši je vedle 10 kmenových zaměstnanců sociálního odboru zařazeno pod sociální odbor
7 pracovníků pečovatelské služby.

Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)
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Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
1
0
1
2019
0

2017
4
0
4
2020
0

2018
0
0
1
2021
1

Fluktuace představuje rizikový faktor. Za poslední dva roky (a především minulý rok) došlo k obměně jedné třetiny
počtu zaměstnanců odboru. To už může významně ovlivnit odbornou způsobilost celého odboru, nehledě na zátěž
spojenou se zapracováním nových zaměstnanců (viz čtyři nástupy nových zaměstnanců v roce 2017).
Profesní způsobilost
Odbor disponuje standardně zkušeným týmem zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců odboru je 40,5 roků,
přičemž jádro týmu tvoří ca polovina zaměstnanců ve věku 40 až 50 let a druhou část týmu tvoří mladší méně
zkušení zaměstnanci do 30 let.
Vzhledem ke skutečnosti, že tato odborná oblast „trpí“ častými změnami legislativy a celá odborná oblast je
náročná na vzdělávání a získání potřebných dovedností i certifikátů (ZOS), může fluktuace i poměrně velká
skupina méně zkušených zaměstnanců představovat faktor, který může poněkud snižovat profesní způsobilost
odboru.
Je třeba mít tuto skutečnost na paměti a odbornému rozvoji zaměstnanců i jejich stabilizaci na úřadě věnovat
dostatečnou pozornost.
Pokud se podaří stabilizovat stávající zaměstnance odboru v pracovním poměru, bude mít odbor vyřešené
personální zajištění agend na dlouhou dobu (15 až 20 roků).
V následujících třech letech je očekáván jeden odchod do důchodu, a to až v roce 2021.
Ruku v ruce se zvýšeným počtem odchodů jde i odborná praxe zaměstnanců odboru – především odborná praxe
v pracovní pozici na úřadě. Ta dosahuje délky 7,5 roků. Na druhou stranu celková odborná praxe zaměstnanců
dosahuje více než dvojnásobku – 17,8 roků praxe.
Většina zaměstnanců disponuje odpovídajícím počtem odborných osvědčení ve své oblasti.
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Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

61

a.

Proklientský přístup

90

b.

Znalost stávající legislativy

77

b.

Zvládání stresu a zátěže

79

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

56

c.

Kreativita a inovace

86

84

d. Komunikační dovednosti – schopnost
prezentovat, předat srozumitelně
informace

90

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

90

e. Specifické komunikační dovednosti –
vysvětlení složitého tématu, jednání
s problémovými klienty

88

f.
IT dovednosti (práce s MS
Office a dalšími nástroji, které
využíváte)

88

f.

85

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

Plánování a organizace práce a času

Zaměstnanci se cítí velmi silní především v osobnostních dovednostech a ve znalosti postupů, případně
používaných technických nástrojů. Je to logické především s ohledem na zaměření práce a na permanentní
jednání s klienty.
Prostor k rozvoji zaměstnanců a zvýšení profesní způsobilosti vidíme v odborné oblasti (znalost nové legislativy na
úrovni 61 %, znalosti stávající legislativy na úrovni 77 % a znalost judikátů z dané oblasti na úrovni 56 %).
Zájem o rozvojové aktivity je ze strany zaměstnanců odboru veliký. Pro nás je signálem, že možné snížení profesní
způsobilosti odboru z důvodu četnější fluktuace by mělo být ve velmi krátkém čase dorovnáno na dobrou úroveň.

Vedoucí odboru
Vedoucí odboru je v pracovním poměru městského úřadu Varnsdorf 9 let. Vedle toho disponuje dlouhou
odbornou praxí 23 let. To opět signalizuje velmi slušnou zkušenost se zastřešením odborné agend, se znalostí
interních postupů a vazeb na úřadě i s budováním vztahů uvnitř odboru.
V rámci odboru je zřízena i funkce oficiálního zástupce vedoucího odboru.
Vedoucí se hodnotil v odborné rovině (až na znalost judikátů, kde bylo jeho sebehodnocení stejné, jako
u zaměstnanců odboru) na poměrně vyšší úrovni než byl průměr u zaměstnanců odboru. To jenom opět
dokresluje odbornou erudici ve vedení odboru.
Vysoké sebehodnocení se objevuje i v oblasti osobnostních a řídících dovedností.
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Tabulka sebehodnocení vedoucí
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
Průměr
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

a.

Znalost nové legislativy

85

a.

Řídící dovednosti

95

b.

Znalost stávající legislativy

85

b.

Zvládání stresu a zátěže

90

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

55

c.

Kreativita a inovace

95

d. Odborné znalosti, postupy z oblasti
mé specializace

85

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

95

e.

100

e. Specifické komunikační
dovednosti – vysvětlení složitého
tématu, řešení konfliktů na odboru

90

95

f.
Plánování a organizace práce
a času sebe a svých podřízených

95

g.

Delegování úkolů

95

h.

Motivace podřízených

95

Jazyková vybavenost – český jazyk

f.
IT dovednosti (práce s MS Office
a dalšími nástroji, které využíváte)

Výkonnost odboru
Následující tabulky zachycují vývoj v počtech výstupů na jednotlivých odborných činnostech.
Statistické údaje OSPOD 2016, 2017 a 2018

Počet případů rodin zaevidovaných za sledovaný rok (Om)
Počet evidovaných klientů kurátora pro děti a mládež
Počet dětí v NRP (pěstounská péče, pěstounská péče na
přechodnou dobu, poručenství s osobní péčí poručníka,
péče jiné osoby)
Počet osob vykonávající NRP
Počet podaných návrhů na zbavení rodičovské
zodpovědnosti rodičů
Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou
Počet dětí odebraných z péče rodičů
Počet případů domácího násilí, kterého jsou přítomny
nezletilé děti
Zanedbávané děti
OSPOD jmenován opatrovníkem

2016

2017

2018

225
260

158
214

69
225

62

71

72

69

79

80

11

2

0

30
19

25
26

28
3

4

10

1

108
248

132
205

12
65
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Veřejné opatrovnictví
Počet opatrovaných

2016
8

2017
9

2018
6

2016

2017

2018

7

2

1

2016
28
11

2017
32
11

2018
9
3

2016
4

2017
4

2018
5

2016
32
168

2017
28
167

2018
26
51

8

8

4

14

14

6

2016
123
203
137
128

2017
151
182
118
230

2018
64
64
31
75

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění
Počet vydaných rozhodnutí
Byty zvláštního určení
Počet přijatých žádostí
Počet ubytovaných
Ubytovna pro matky s dětmi
Počet ubytovaných
Statistika k doprovázení osob pečujících
Počet dohod
Počet osobních kontaktů s OP
Počet žádostí
-úhrada hlídání
Počet žádostí
-úhrada resp. pobytu
Kurátor pro děti
Počet šetření
Jednání na OSPOD
Návštěvy PD,…
Podání písemné zprávy PČR, OS,..

Pozn. Statistiky ohledně agendy „sociální práce“ nebyly získány za období 2016 až 2018 (získané údaje zachycují
pouze stávající stav) a nebylo možné vyhodnotit trend ve vývoji výstupů z agend.
Výstupy na většině agend jsou za roky 2016 a 2017 obdobné.
Nárůst výstupů v roce 2017 oproti roku 2016 o více než 20 % je patrný pouze u (v tabulce podbarveno červenou
barvou):
- počet dětí odebraných z péče rodičů
- počet případů domácího násilí
- zanedbávané děti
- počet šetření kurátorem pro děti
- počet podání písemných zpráv PČR, OS, …
Jediné agendy, kde je patrný určitý nárůst výstupů, je agenda kurátora pro děti a některé agendy na úseku
sociálně-právní ochrany dětí.
Objem výstupů v ostatních agendách je za sledované období srovnatelné, případně i o něco nižší.
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Závěr
a) Kapacitně dobře zajištěný odbor.
b) Organizačně a rozsahem agend odbor srovnatelný s obvyklou praxí městských úřadů.
c) Vzhledem k nárůstu agendy kurátora pro děti DOPORUČUJEME zvážit přeskupení úvazků či části úvazku
uvnitř odbor s cílem posílit agendu dětského kurátora.
d) Vzhledem k charakteru práce a vícemužné obsluze agend je velmi slušně zajištěna zastupitelnost
zaměstnanců odboru.
e) Díky většímu počtu nových nástupů zaměstnanců v roce 2017 a cca 35% zastoupení zaměstnanců do 30
let na odboru DOPORUČUJEME věnovat velkou pozornost odbornému vzdělávání zaměstnanců – zájem
na straně zaměstnanců je velký.
a) Určitý menší rizikový faktor vnímáme v plánovaných projektech. DOPORUČUJEME projekty dobře
připravit především v oblasti kapacitního zajištění projektu a připraveného postupu, jak s činnostmi
nastavenými a zajišťovanými v projektu dál pokračovat po skončení projektu – například přechod části
projektové kapacity do kmenového stavu odboru apod.
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2.1.3 Obecní živnostenský úřad (ObŽÚ)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje ucelený okruh činností dle živnostenského zákona.
Svoji povahou vykonává odbor primárně přenesenou působnost.
Hlavní agenda odboru je:

-

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako
centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob
podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
Obecní živnostenský úřad předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle
příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto
podání.
Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku
Obecní živnostenský úřad je provozovatelem pracoviště Czech POINT

-

vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

-

-

Agenda odboru
Odbor řeší jasně vymezenou státoprávní agendu. Způsob obsluhy agendy je zcela srovnatelný jako na jiných
ekvivalentních odborech jiných městských úřadů.

Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců: 5 (4+1)
Agenda
vedoucí
referent Žú

Počet zaměstnanců na agendě
1
4

Počet úvazků na agendě
1
4

Zkrácené úvazky
0
0

Velikost odboru
Při prostém porovnání počtu zaměstnanců s ekvivalentními odbory na srovnávaných městských úřadech je odbor
personálně zcela srovnatelně (Varnsdorf 5, Frenštát pod Radhoštěm 6, Aš 4, Rumburk 4).
Složení a velikost odboru nevybočuje z průměru s ostatními úřady. Odbor má díky rozdělení agend registrace
a kontroly plnou zastupitelnost na agendách. Výjimku v rozložení agend ve srovnání např. s jinými úřady může
tvořit zařazení Czech pointu pod odbor, jde ovšem o záměr, aby měli zaměstnanci plné vytížení.
Zajímavostí je, že v Rumburku je agenda živnostenského zákona zastřešena oddělením obecní živnostenský úřad,
které je součástí velkého odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu.
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Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Vedoucí odboru

Referentka
živnost. úřadu

Referentka
živnost. úřadu

Referent živnost.
úřadu

Referent živnost.
úřadu

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)

Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
0
1
1
2019
0

2017
0
0
1
2020
0

2018
0
0
0
2021
0

Vynucená fluktuace je na odboru nulová, jeden odchod vynucený odchodem do důchodu byl v roce 2016
nahrazen novým nástupem a další nový nástup byl realizován v roce 2017.
Profesní způsobilost
Odbor disponuje zkušeným týmem zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců odboru je 43,5 roků. Všichni
zaměstnanci odboru jsou v optimálním zaměstnaneckém věku od 35 do 50 let. Personální zajištění agend odboru
je vyřešeno na období následujících nejméně 15 let.
Na velmi dobré úrovni je rovněž odborná praxe zaměstnanců odboru. Průměrná délka odborné praxe ve stávající
pracovní pozici dosahuje sice jen délky 6,1 roků, celková odborná praxe zaměstnanců dosahuje však 23 roků
praxe.
Většina zaměstnanců disponuje odpovídajícím počtem odbornými osvědčeními ve své oblasti.
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Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

50

a.

Proklientský přístup

80

b.

Znalost stávající legislativy

55

b.

Zvládání stresu a zátěže

73

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

42

c.

Kreativita a inovace

67

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

55

d. Komunikační dovednosti – schopnost
prezentovat, předat srozumitelně
informace

65

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

78

e. Specifické komunikační dovednosti –
vysvětlení složitého tématu, jednání
s problémovými klienty

60

f.
IT dovednosti (práce s MS
Office a dalšími nástroji, které
využíváte)

73

f.

68

Plánování a organizace práce a času

Prostor k rozvoji zaměstnanců a zvýšení profesní způsobilosti vidíme v odborné oblasti (znalost nové legislativy na
úrovni 50%, znalosti stávající legislativy na úrovni 55% a znalost judikátů z dané oblasti na úrovni 42%).
Prostor pro rozvoj zaměstnanců je rovněž i v oblasti osobnostních dovedností.
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Vedoucí odboru
Vedoucí odboru je v pracovním poměru městského úřadu Varnsdorf 10 let. Vedle toho disponuje odbornou praxí
14 let. To opět signalizuje velmi slušnou zkušenost se zastřešením odborné agend, se znalostí interních postupů
a vazeb na úřadě i s budováním vztahů uvnitř odboru.
Vedoucí se hodnotil v odborné rovině velmi vysoko ve srovnání se zaměstnanci odboru. To jenom opět dokresluje
odbornou erudici ve vedení odboru.
Vysoké sebehodnocení se objevuje i v oblasti osobnostních a řídících dovedností.
Tabulka sebehodnocení vedoucí
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

95

a.

Řídící dovednosti

90

b.

Znalost stávající legislativy

95

b.

Zvládání stresu a zátěže

90

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

80

c.

Kreativita a inovace

90

90

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

95

100

e. Specifické komunikační dovednosti
– vysvětlení složitého tématu, řešení
konfliktů na odboru

100

90

f.
Plánování a organizace práce
a času sebe a svých podřízených

90

g.

Delegování úkolů

100

h.

Motivace podřízených

90

d. Odborné znalosti, postupy z oblasti
mé specializace

e.

Jazyková vybavenost – český jazyk

f.
IT dovednosti (práce s MS Office
a dalšími nástroji, které využíváte)
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Výkonnost odboru
Následující tabulky zachycují vývoj v počtech výstupů na jednotlivých odborných činnostech.
2016
2017
1/2018-3/2018
Registrace (všechny úkony)
1946
1789
413
490 (včetně těch,
408 (včetně těch,
76 (včetně těch,
Kontrola
které jsou v RŽP
které jsou v RŽP
které jsou v RŽP
a nebyly provedeny)
a nebyly provedeny) a nebyly provedeny)
Správní a přestupkové řízení
23
41
11
czechpoint
269
239
65
Ověřování
1394
1970
477
zemědělci
8
7
6
Nárůst výstupů v roce 2017 oproti roku 2016 o více než 20 % je patrný pouze u (v tabulce podbarveno červenou
barvou):
- správní a přestupkové řízení
- ověřování
Jediné agendy, kde je patrný určitý nárůst výstupů, je agenda ověřování dokumentů a agenda správních
a přestupkových řízení.
Objem výstupů v ostatních agendách je za sledované období srovnatelné.

Závěr
a) Kapacitně dobře zajištěný odbor.
b) Organizačně a rozsahem agend odbor srovnatelný s obvyklou praxí městských úřadů.
c) Vzhledem k vícemužné obsluze agend je velmi slušně zajištěna zastupitelnost zaměstnanců odboru.
d) Výkonové statistiky sice ukazují nárůst u agendy ověření, ale na druhou stranu je patrný pokles u agendy
registrace.

DOPORUČENÍ
1. Rozvíjet zaměstnance v odborných dovednostech, ale i v některých osobnostních dovednostech.
2. Bez dalšího zásadního zjištění a doporučení.
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2.1.4 Odbor správních agend a dopravy (OSA)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje čtyři okruhy činností:
- cestovní doklady a občanské průkazy
- evidenci obyvatel a matriku
- řidičské průkazy
- registr silničních vozidel
- dopravní úřad
- přestupky (v dopravě, další přestupková řízení svěřená obcím)
Svoji povahou vykonává odbor primárně přenesenou působnost.
Hlavní agenda odboru je:
-

výkon státní správy v oblasti cestovních dokladů
výkon státní správy v oblasti občanských průkazů
výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel
výkon státní správy v oblasti matrik, jména a příjmení
kontaktní místo Czech POINT
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
ověřování pravosti podpisu
výkon státní správy v oblasti evidence řidičů
výkon státní správy v oblasti registru silničních vozidel
dopravní úřad
výkon státní správy v oblasti přestupků na úseku dopravy

-

výkon státní správy v oblasti přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou svěřeny obcím, přestupků proti
pořádku v územní samosprávě, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupků proti
občanskému soužití

Agenda odboru
Agendy odboru správních agend a dopravy představují poměrně specifické řešení ve srovnání se třemi městskými
úřady, které byly zařazeny do srovnávacího vzorku. Nejblíže má seskupení agend ve Varnsdorfu k ekvivalentnímu
odboru v Rumburku (tam je součástí agend odboru navíc ještě také živnostenský úřad).
Na zbývajících dvou městských úřadech je agenda civilně správní oddělena od dopravní agendy a agenda je řešena
ve dvou samostatných odborech.
Zajímavostí je, že ani v jednom ze dvou zmíněných úřadů nestojí agenda civilně správní zcela samostatně –
v případě úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm je doplněna agendou školství a kultury a v případě města Aše je
civilně správní agenda v odboru doplněna organizačními záležitostmi úřadu.
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Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců: 15 (14+1)
Agenda
evidence obyvatel
občanky, pasy
registr vozidel
přestupky
matrika
zkušební komisař
registr řidičů

Počet zaměstnanců na agendě
2
2
3
2
2
2
2

Počet úvazků na agendě
1,75
2
3
2
2
2
2

Zkrácené úvazky
1
0
0
0
0
0
0

Velikost odboru
Při prostém porovnání počtu zaměstnanců odboru se zaměstnanci vykonávající srovnatelnou agendu v jednom
nebo ve dvou samostatných odborech na srovnávaných městských úřadech je odbor personálně vybaven velmi
slušně (Varnsdorf 15, Frenštát pod Radhoštěm 16, Aš 16, Rumburk 17).

Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)
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Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
1
0
0
2019
1

2017
0
0
1
2020

2018
0
0
1
2021
1

0

Vynucená fluktuace je na odboru velmi nízká, určitou menší obměnu týmu vyvolají dva očekávané odchody do
důchodu v letech 2019 a 2020. Počet nových zaměstnanců vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců odboru
není rovněž žádným zásadním rizikem.
Profesní způsobilost
Odbor disponuje velmi zkušeným týmem zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců odboru je 47,7 roků, přičemž
dvě třetiny zaměstnanců odboru se blíží či již přesáhli věk 50 roků.
Z hlediska statistik se nachází 5 zaměstnanců ve věku vyšším 57 let a v horizontu 5 – 10 let bude odbor muset řešit
odchody do důchodu (z toho 4 ženy, u nichž lze očekávat ještě o něco dřívější odchod). Odchody do důchodu
zasáhnou nejvíce přepážkové agendy.
Na velmi dobré úrovni je rovněž odborná praxe zaměstnanců odboru. Průměrná délka odborné praxe ve stávající
pracovní pozici dosahuje délky 12,5 roků, celková odborná praxe zaměstnanců dosahuje dokonce 25,5 roků praxe.
U agend tohoto odboru je rovněž nutné zohlednit určitou náročnost na jednání s klienty, neboť jde o tzv.
„přepážkovou agendu“ a s tím související jevy (stres, každodenní interakce i s problémovými klienty, nárok na
dušení hygienu).
U odboru se navíc počítá s nárůstem agend dopravních přestupků související s nově zaváděným radarovým
šetřením. Vytížení zaměstnanců na dopravní agendě by poté mělo vyšší, ale zajistitelné v současném personálním
obsazení.
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Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

84

a.

Proklientský přístup

100

b.

Znalost stávající legislativy

89

b.

Zvládání stresu a zátěže

96

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

72

c.

Kreativita a inovace

99

96

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

98

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

94

e. Specifické komunikační
dovednosti – vysvětlení složitého
tématu, jednání s problémovými
klienty

96

f.
IT dovednosti (práce s MS Office
a dalšími nástroji, které využíváte)

93

f.
Plánování a organizace práce
a času

98

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

Zaměstnanci se hodnotí velmi nadstandardně v odborných dovednostech a v osobnostních dokonce zcela
nadstandardně.
Všichni zaměstnanci, kteří vyplnili dotazníky k odborné a profesní způsobilosti, navíc uvádí, že disponují
odbornými certifikáty nebo osvědčeními z agendy své oblasti a průběžně absolvují v této věci vzdělávání. Určité
rezervy lze poté vnímat ve faktu, že jak získané certifikáty / osvědčení, tak vzdělávání jsou zaměřena především na
tzv. tvrdé dovednosti (odbornost). Tématem pro odbor tak může být rozvoj osobnostních dovedností
(tzv. měkkých), přestože se dle sebehodnocení v nich zaměstnanci cítí velmi silní. Pro ověření reálného stavu věci
by mohl úřad zvážit realizaci techniky tzv. „Mystery client", který by poskytl další informace a bylo by možné ho
křížově porovnat s výstupy ze sebehodnocení.

Vedoucí odboru
Vedením odboru je v době realizace auditu pověřen tajemník úřadu. Od 1. 9. 2018 se ovšem vrací na svoje místo
původní vedoucí z mateřské dovolené. Data za tohoto vedoucího tak nejsou k dispozici.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

32

Výkonnost odboru
Následující tabulky zachycují vývoj v počtech výstupů na jednotlivých odborných činnostech.
Agenda – popis činnosti
Autoškola
Nahlášeno ke zkoušce z odborné způsobilosti ŘMV
Vyzkoušeno z odborné způsobilosti ŘMV
Prospělo z odborné zkoušky
Neprospělo z odborné zkoušky
Rozhodnutí o vydání registrace k provozování AŠ
Výkon státního odborného dozoru

2016

2017

04/2018

1345
1177
711
466
7
2

1562
1358
891
467
11
4

326
288
202
86
0
0

Registr řidičů
Přijetí žádosti o vydání ŘP
Vydání mezinárodního ŘP
Vydání ŘP + náhradní doklad
Vydaná pravomocná rozhodnutí ve SŘ
Výpisy z EKŘ
Vložení nového profesního školení
Vydání digitální karty řidiče
Počet zapsaných přestupků a TČ do EKŘ
Počet žádostí o rejstřík trestů
Osoby zemřelé a odstěhované – vyřazení z evidence
Výpisy z bodového hodnocení
Oznámení o odečtu všech bodů z bodového hodnocení
Školení bezpečné jízdy – odečet bodů
Zadržené ŘP
Dopravně psychologická vyšetření

1518
58
1686
106
490
579
88
2070
304
368
60
15
4
0
89

1737
69
1940
131
459
529
100
1756
384
358
45
21
8
29
108

562
34
611
49
161
442
133
584
134
118
18
7
2
16
82

Registr vozidel
Úkony v centrálním registr vozidel
Rozhodnutí vydaná ve správním řízení
Přestupky (pojištění odpovědnosti + zákon č. 56/2001)

6141
25
16

5293
42
60

1706
12
57

1
69
172
7
7
792
86
21
9
3
4
11
23
52
88
15
450
298
348

0
9
71
3
10
275
33
5
3
2
2
6
5
6
48
3
223
103
175

Matrika
Zápisy narození
Zápisy manželství
Zápisy úmrtí
Osvědčení k uzavření církevního sňatku
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Vydání stejnopisů matričních dokladů
Doslovné výpisy z matričních knih
identifikace
Zápisy do zvl. Matriky (Brno)
Zpětvzetí příjmení po rozvodu
Prohlášení o volbě druhého jména
Rozhodnutí ve správním řízení
Žádost o zápis příjmení žen v mužském tvaru
vidimace
legalizace
Nahlédnutí do matričních knih
Dodatečné zápisy do matričních knih
Oznamovací povinnost matričních událostí
Konverze dokladů
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Občanské průkazy, cestovní doklady
Přijaté žádosti o OP
Přijaté žádosti o CD
Přijaté žádosti o doklady ve zkrácené lhůtě (BLESK)

3567
954
86

3488
1202
117

895
316
24

Evidence obyvatel
Rozhodnutí ve věci zrušení trvalého pobytu
Oznámení vlastníků objektů o počtu přihlášených osob
Poskytnutí údajů z IS
Změny TP – přihlášení v rámci VDF
Změny TP – odhlášení v rámci VDF, zemřelé osoby
Vidimace a legalizace
CzechPOINT

52
310
203
1125
635
139
0

Notifikace s ISZR (pro VERU)

0

27
256
245
1271
584
1319
158
30-40
denně

12
71
38
365
204
378
37
30-40
denně

Přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a obč. soužití
Rozhodnutí o uložení sankce
Úřední záznam o odložení věci
Předvolání k podání vysvětlení nebo ústnímu jednání
Rozhodnutí o zastavení řízení
Rozhodnutí o napomenutí

115
50
98
15
2

92
73
83
3
0

36
8
28
1
0

Přestupky v dopravě
Rozhodnutí o uložení sankce
Úřední záznam o odložení věci
Rozhodnutí o zastavení řízení
Uložení blokových pokut (příkazů na místě)
Výzva provozovateli
Vypracování zpráv o pověsti

30
28
2
10
19
1349

44
63
0
5
84
1529

44
51
0
8
52
558

MHD, SME, TAXI
Vydání průkazů TAXI
Zaevidování vozidla TAXI
Vyřazení vozidel TAXI
Státní odborný dozor TAXI, SME, MHD
Rozhodnutí o zrušení SME
Rozhodnutí o schválení jízdního řádu MHD
Rozhodnutí o změně názvu zastávky
Rozhodnutí o udělení licence + osvědčení
Rozhodnutí o odejmutí licence

25
3
3
2
0
3
0
0
2

17
5
4
3
1
3
1
2
0

8
4
2
1
0
0
0
0
0

Nárůst výstupů v roce 2017 oproti roku 2016 o více než 20 % je patrný u čtrnácti agend, přičemž nebylo z důvodu
chybějících dat za rok 2016 možné vyhodnotit agendy matriky.
Navýšení se projevilo v oblasti:
- vydávání registrace k provozování AŠ a a logicky s tím zvýšeného výkonu státního dozoru,
- v cca 35 % agendách spojených s registrem řidičů,
- v agendě registrů vozidel (rozhodnutí vydaná ve správním řízení a v přestupcích),
- v agendě žádostí o cestovní doklady včetně žádostí ve zkrácené lhůtě),
- v agendě vidimace a legalizace a
- částečně v přestupkové agendě (nárůst úředních záznamů o odložení věci, výzvy provozovateli,
rozhodnutí o uložení sankce).
Objem výstupů v ostatních agendách je za sledované období srovnatelné případně i o něco nižší.
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Závěr
a) Kapacitně dobře zajištěný odbor.
b) Vzhledem k vícemužné obsluze agend je velmi slušně zajištěna zastupitelnost zaměstnanců odboru.

DOPORUČENÍ
1. Ke zvážení předkládáme podnět oddělení dopravní agendy od agendy civilně správní – tým zaměstnanců
v počtu 14 bez členění na oddělení je již velmi náročný na řízení.
2. S ohledem na velikost odboru a množství úkonů ve Varnsdorfu je možných několik variant:
i)

Ponechat současný stav spojení správní a dopravní agendy.

ii)

Oddělit agendu dopravní do samostatného odboru dopravy.

iii)

„Rozpustit“ odbor organizačních agend částečně do tohoto odboru a částečně do odboru
vedení úřadu (viz obdobné řešení na MěÚ Rumburk). Tento krok by mohl dávat logiku
i s ohledem na to, že Organizační odbor je dnes řízen tajemníkem úřadu. Vyžadoval by však
přípravu ze strany úřadu a vytvoření pracovního týmu s cílem připravit delimitaci
organizačního odboru.

iv)

Sloučit tento odbor se živnostenským úřadem, čemuž nahrává spojitost určitých agend, menší
velikost živnostenského úřadu a současná situace na úřadu, kde správní odbor řídí v zástupu
tajemník. Toto spojení by stejně jako bod „iii“ vyžadoval přípravu ze strany vedení úřadu a
zainteresovaných pracovníků. Sloučením by rovněž vznikl jeden z největších odborů na úřadu,
což by muselo vést k vytvoření oddělení v rámci nového odboru.

3. Případné oddělení zmíněných agend do dvou odborů by rovněž znamenalo příležitost přeskládat i některé
jiné agendy z dalších odborů s cílem uvolnit na těchto odborech části úvazků zaměstnanců, kteří dnes
vedle své hlavní specializace vykonávají i jiné doplňkové agendy.
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2.1.5 Stavební úřad (SÚ)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje dva hlavní okruhy činností:
- územní plánování
- stavební řád
Svoji povahou vykonává odbor primárně přenesenou působnost.
Hlavní agenda odboru je:
-

-

výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu podle platných právních předpisů - zákon č. 183/2006 Sb.
O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění, včetně jeho prováděcích předpisů
projednávání a aktualizace územně plánovací dokumentace
výkon přenesené působnosti ve státní správě Krajského úřadu Ústí nad Labem na území města Varnsdorf a okolních obcí - Dolní
Podluží, Horní Podluží, Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou a pro Město Chřibská

Agenda odboru
Agenda odboru nevybočuje ze standardu samospráv v ČR ani porovnávaných obcí. Jedinou výjimkou by mohla být
agenda památkové péče, která je na úřadu ve Varnsdorfu dnes zařazena pod OSMI a je v gesci
jednoho investičního technika. Dobrá praxe je většinou založena na tom, že na tuto agendu je samostatný jeden
úvazek, a to zejména s ohledem na plnění nejen formálních náležitostí agend, ale především práce přímo
v terénu. Odbory na některých jiných úřadech disponují rovněž pozicí administrativního pracovníka, který
poskytuje podporu stavebním referentům a dalším zaměstnancům odboru.

Personální situace a struktura odboru
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců:
4 (3+1)

Agenda

Počet zaměstnanců na agendě

vedoucí
1
územní plánování a stavební
3
řád

1

Zkrácené
úvazky
0

3

0

Počet úvazků na agendě

Velikost odboru
Odbor patří svojí velikostí (počtem zaměstnanců) v rámci úřadu k těm menším. Ve srovnání s ekvivalentními
odbory na jiných samosprávách je odbor Stavební úřad poloviční.
Složením agend se odbor nejvíce blíží ekvivalentnímu odboru v Rumburku, kde se však agendou stavebního úřadu
zabývá celkem 9 zaměstnanců (6 přímo agendou stavebního úřadu, 1 agendou silničního správního a speciálního
stavebního úřadu, 1 agendou státní památkové péče a 1 vytváří administrativní podporu).
Ve Frenštátě pod Radhoštěm je agenda stavebního úřadu včleněna do odboru Výstavby a územního plánování
a čistě agendou stavebního úřadu se zabývá celkem 5 zaměstnanců, přičemž jeden z nich má v gesci agendu
památkové péče. Členění agendy stavebního úřadu je ve Frenštátě řešeno dle jednotlivých obcí; agendu přímo ve
Frenštátě řeší dva zaměstnanci s využitím členění agendy na fyzické a právnické osoby.
Na městském úřadě v Aši je agenda stavebního úřadu řešena v rámci odboru Stavební úřad, úřad územního
plánování a památkové péče (celkem 9 zaměstnanců). Kombinovanou agendu územního plánování a stavebního
úřadu řeší 6 zaměstnanců, 1 se specializuje na památkovou péči a 1 vytváří administrativní podporu.
Odbor nyní nemá obsazenou jednu referentskou pozici, na kterou bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení.
Až bude tato pozice obsazena, měla by být saturace odboru s ohledem na počet úkonů a agend zcela dostatečná.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
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Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Vedoucí odboru

Územní plánování a
stavební řád

Územní plánování a
stavební řád

Územní plánování a
stavební řád

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)

Fluktuace zaměstnanců odboru

Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
0
0
0
2019
0

2017
0
1
1
2020
0

2018
1
0
0
2021
0

Hlavním problémem odboru je výše zmíněné téma nábor-výběr nových zaměstnanců, neboť na pozice jsou vysoké
odborné a profesní nároky a v kontextu možnosti finančního ohodnocení se práce nejeví v současné situaci na
trhu práce pro řadu potenciálních uchazečů zajímavá. Odboru chybí 1 neobsazená pozice, na kterou se dnes hledá
pracovník (opakované výběrové řízení). Potenciálně by tak hrozilo riziko, kdyby se některý z dalších zaměstnanců
odboru rozhodl svoji pozici opustit.
Profesní způsobilost
Odbor má profesně velmi zkušené zaměstnance, většina z nich má i dlouhodobé zkušenosti přímo na úřadu.
Věkovým průměrem patří odbor k nejstarším na úřadě (51 let). Přestože jeden zaměstnanec pracuje na úřadě
teprve jeden rok, průměrná délka praxe na úřadě činí 14 let. Celková průměrná odborná praxe zaměstnanců
odboru dosahuje úctyhodných 29,75 let.
Odbor má také plně zajištěnou zastupitelnost.
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Odbornost zaměstnanců
Sebehodnocení vyplnil pouze jeden řadový zaměstnanec, dva se nedokázali sebehodnotit. Hodnocení za odbor
proto není provedeno, protože by nepřineslo relevantní data.

Vedoucí odboru
Vedoucí odboru je v pracovním poměru na úřadu takřka 10 let a má disponuje téměř 30letou odbornou praxí.
Před vstupem na úřad pracoval v oboru stavebnictví. Velkou výhodu tak lze vnímat ve znalosti prostředí nejen
z pohledu úřadu, ale i z pohledu dodavatelů a realizátorů stavebních praxí. Tato znalost poskytuje výhodu při
jednáních s partnery z této oblasti.
Tabulka sebehodnocení vedoucí
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Průměr Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

a.

Znalost nové legislativy

90

b.

Znalost stávající legislativy

90

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

40

a.

Řídící dovednosti

b.

Zvládání stresu a zátěže

90

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

100

f.
IT dovednosti (práce s MS Office
a dalšími nástroji, které využíváte)

60

95
85
80

c.
d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

Průměr

Kreativita a inovace

d. Komunikační dovednosti – schopnost
prezentovat, předat srozumitelně informace
e. Specifické komunikační dovednosti –
vysvětlení složitého tématu, řešení konfliktů
na odboru

85

90

f.
Plánování a organizace práce a času
sebe a svých podřízených

90

g.

Delegování úkolů

95

h.

Motivace podřízených

85

Vedoucí se hodnotil vysoko v odborné i osobnostní rovině. Určité rezervy označil v práci s IT nástroji, a poté
zejména v oblasti znalosti judikátů z dané oblasti.
Vedoucí rovněž disponuje velkým množstvím osvědčení / certifikátů z oblasti agend odboru, čímž je deklarováno
profesní pokrytí a znalost agend odboru.
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Výkonnost odboru

§

51.

§

52.

§

53.

§
§

VÝKONOVÁ STATISTIKA

ROK 2016

ROK 2017 1_4 2018

Počet poskytnutých územně plánovacích informací - § 21 odst. 1
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazující územní
rozhodnutí - § 78a
Počet vydaných odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy - § 78a
odst. 3
Počet vydaných souhlasů s dělením a scelováním pozemků - § 82
odst. 3
Počet vydaných vyjádření dle § 15

3

5

2

0

0

0

0

0

0

87

71

25

24

23

14

Počet vydaných územních rozhodnutí - § 92
Počet vydaných rozhodnutí o změně nebo zrušení územního
rozhodnutí - § 94
Počet vydaných společných rozhodnutí - § 94a

36

35

13

1

3

0

48

29

9

Počet vydaných územních rozhodnutí ve zjednodušeném řízení - § 95
Počet vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na výstavbu - § 169 odst. 3 až 6
Počet vydaných územních souhlasů - § 96 odst. 4 (samostatných)
Počet vydaných společných územních souhlasů a souhlasů s
provedením ohlášeného stavebního záměru - § 96a
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazující územní
rozhodnutí - § 78a a stavební povolení - § 116
Počet vydaných souhlasů s ohlášením - § 106

0

0

0

14

11

5

68

66

20

17

16

8

0

0

0

29

38

14

36

37

11

0

0

0

0

0

0

2

10

2

2

3

3

§

54.

§

55.

§

56.

§

57.

§

58.

§

59.

§

60.

§

61.

§

62.

§

63.

§

64.

§

65.

§

66.

§

67.

Počet vydaných stavebních povolení - § 115
Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební
povolení - § 116
Počet vydaných odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy - § 116
odst. 3
Počet vydaných povolení změny stavby před jejím dokončením - §
118 odst. 3
Počet vydaných souhlasů s ohlášením změny stavby - § 118 odst. 4

§

68.

Počet vydaných rozhodnutí o zákazu užívání stavby - § 120 odst. 2

7

14

3

§

69.

Počet provedených úkonů podle § 120 odst. 5

35

29

12

§

70.

Počet vydaných kolaudačních souhlasů - § 122

51

46

7

§

71.

Počet vydaných rozhodnutí o zákazu užívání stavby - § 122 odst. 4

4

10

3

§

72.

Počet vydaných rozhodnutí o předčasném užívání stavby - § 123

0

0

0

§

73.

Počet vydaných rozhodnutí o zkušebním provozu stavby - § 124

3

1

2

§

74.

Počet ověřených dokumentací - § 125 odst. 4

27

15

12

§

75.

Počet vydaných souhlasů se změnou v užívání stavby - § 127 odst. 2

8

9

4

§

76.

Počet vydaných rozhodnutí o změně v užívání stavby - § 127 odst. 4

3

6

2

§

77.

3

6

1

§

78.

8

6

3

§

79.

10

11

0

§

80.

§

81.

Počet vydaných souhlasů s odstraněním stavby - § 128 odst. 2
Počet vydaných rozhodnutí o povolení k odstranění stavby - § 128
odst. 4
Počet vydaných rozhodnutí o nařízení odstranění stavby - § 129 odst.
1
Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1
písm. a)
Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1
písm. b)

0

1

0
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§

82.

§

83.

§

84.

§

85.

Počet vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - § 129
odst. 3
Počet vydaných povolení stavby - § 129 odst. 5
Počet vydaných rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění
stavby nebo nutných zabezpečovacích prací - § 135
Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 135 odst. 1

§

86.

§

9

12

3

0

0

0

4

0

1

1

0

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 135 odst. 2

1

1

87.

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav § 137

0

§

88.

0

§

89.

§

90.

§

91.

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 137
Počet vydaných rozhodnutí o nařízení opatřit projektovou
dokumentaci nebo jiné podklady (vyžadují-li to nezbytné úpravy) a
poskytnutí zálohy stavebního příspěvku na jejich pořízení a o
podmínkách jejího vyplacení - § 137 odst. 5
Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí stavebního příspěvku § 138 odst. 3
Počet vydaných rozhodnutí o nařízení údržby stavby - § 139

§

92.

§
§
§
§
§

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby - § 140
Počet vydaných rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo
98.
stavbě - § 141
99. Počet vydaných rozhodnutí o přestupku fyzické osoby - § 178
Počet vydaných rozhodnutí o správním deliktu právnické osoby nebo
100.
fyzické osoby podnikající - § 180
Počet přijatých oznámení staveb posouzených autorizovaným
101.
inspektorem - § 117
Počet výzev o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně
102.
orientačního - 121 odst. 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

5

8

4

2

3

1

0

0

0

27

18

4

2

0

0

1

0

0

Úkony podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
§
§

Počet vydaných usnesení o postoupení podání pro nepříslušnost - §
12
Počet vydaných usnesení (vedoucího SÚ), jímž se rozhoduje o
104.
námitce podjatosti úřední osoby - § 14 odst. 2
103.

§

105. Počet vydaných usnesení o odložení věci - § 43 odst. 1

0

0

0

§

106. Počet vydaných usnesení o zastavení řízení o žádosti - § 66 odst. 1

3

0

2

§

107.

0

0

0

7

3

2

0

0

0

§
§

Počet vydaných usnesení o zastavení řízení vedeného z moci úřední § 66 odst. 2
Počet odvolání předaných odvolacímu správnímu orgánu - § 88 odst.
108.
1
Počet vydaných rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení - § 88 odst.
109.
2

§

110. Počet vydaných rozhodnutí v přezkumném řízení § 95 odst. 2

1

2

1

§

111. Počet vydaných rozhodnutí o obnově řízení na žádost - § 100 odst. 1

0

0

1

§

112.

0

0

0

§

113. Počet vydaných nových rozhodnutí - § 101

0

0

0

§

114. Počet vydaných usnesení o zastavení řízení - § 102 odst. 4

0

0

0

Počet vydaných rozhodnutí o obnově řízení z moci úřední - § 100
odst. 3
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§

115. Počet vydaných exekučních výzev - § 109

0

1

0

§

116. Počet vydaných exekučních příkazů - § 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Počet vydaných usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení
0
- § 156 odst. 2

0

0

3

0

0

Počet záznamů do spisu o přijatém nezbytném opatření k nápravě - §
0
175 odst. 6

0

0

§

§

Počet vydaných a dosud neprovedených exekučních příkazů - § 111 z
117. důvodu nedostatku finančních prostředků - pouze pro výkony dle §
135 až § 137 stavebního zákona
Počet vydaných a dosud neprovedených exekučních příkazů - § 111 z
118. důvodu nedostatku finančních prostředků - pouze pro výkony dle §
129 odst. 1 a) a b) stavebního zákona

§

119. Počet provedených exekucí - § 112 písm. a)

§

120.

§

121. Počet vydaných usnesení o zastavení exekuce - § 115

§

122.

§

Počet provedených exekucí - § 112 písm. a) – pouze pro výkony dle §
135 až § 137 stavebního zákona

Počet vydaných rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit exekuční
náklady - § 116
Počet exekucí provedených soudem nebo soudním exekutorem na
123.
žádost - § 105 odst. 2

§

124. Počet vydaných rozhodnutí o právním vztahu - § 142 odst. 1

§

125.

§

126. Počet vyrozumění o vyřízení stížnosti - § 175 odst. 5

§

127.

0

0
0
0

Úkony nadřízeného správního orgánu vůči stavebnímu úřadu podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů - uvádí se počet úkonů
§

128. Počet obdržených příkazů - § 80 odst. 4 písm. a)

§

129.

§

Počet obdržených usnesení převzít věci a rozhodnout namísto
nečinného správního orgánu - § 80 odst. 4 písm. b)
Počet obdržených usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání
130.
rozhodnutí - § 80 odst. 4 písm. d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

§

131. Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. a)

0

0

0

§

132. Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. b)

3

3

2

§

133. Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. c)

1

0

0

§

134. Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 5

2

2

3

§

135. Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 92 odst. 1

1

0

0

§

136.

1

0

1

Počet obdržených rozhodnutí v přezkumném řízení - § 97 odst. 3 (ve
spojení s § 98)
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Soulad s obecnými požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.)
Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení
137. požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., nebo nařízení č. 10/2016 Sb. hl.
m. Prahy
Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení
138. požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., nebo nařízení č. 10/2016 Sb. hl.
m. Prahy
Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení
139.
požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

2

4

2

3

2

0

0

0

0

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
§

140. Počet žádostí o informace - § 13

4

2

0

Úkony podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
§

141.

Počet stavebních objektů, o nichž byly vloženy identifikační údaje do
systému územní identifikace (ISÚI)

164

176

71

Výkonové statistiky neindikují skokový nárůst agend v posledních letech. Výkon (zákaznická potřeba) je
stabilizovaný. Navýšení počtu výstupů o více než 20 % je dosahováno v agendách, kde se počet výstupů pohybuje
v jednotkách a je kompenzováno poklesem jiných výstupů.

Závěr
a. Odborně velmi dobře zajištěný odbor.
b. Kapacitně chybí jedna referentská pozice, která až bude zajištěna, bude odbor velmi dobře pokryt.
c. Odbor má velmi dobrou zastupitelnost.
d. Výkonové statistiky sice neukazují nárůst u agend, které by avizovaly, že bude třeba odbor personálně
posílit.
e. Určité riziko spatřujeme ve skutečnosti, že se jedná o specifickou agendu a vyšším nárokem na odbornost
a vzdělávání a v případě odchodu některého ze stávajících zaměstnanců riziko dlouhého hledání náhrady.
f.

Riziko pro městský úřad vidíme i ve skutečnosti, že se v podstatě jedná o jednogenerační menší tým,
u kterého by mohlo v horizontu 10 až 15 let dojít k nárazové obměně (riziko ztráty know-how).

DOPORUČENÍ:
Doporučujeme zvážit a prověřit přesun některých agend dnes vykonávaných v jiných odborech. Jednak se
jedná o agendu památkové péče, která je ve všech srovnávaných městských úřadech součástí stavebního
úřadu buď jako agenda jednoho specializovaného referenta, nebo doplňkovou součástí agendy referenta
stavebního úřadu. Vzhledem k rozsahu památek v gesci městského úřadu Varnsdorf se nám jeví na zajištění
agendy památkové péče jako realističtější jeden pracovní úvazek. A dále se jedná o agendu územního
plánování; přesunem zaměstnanců řešících územní plánování v odboru správy majetku a investic by městský
úřad Varnsdorf koncentroval logicky agendy stojící před vlastní výstavbou na jedno místo a zároveň by
zkoncentroval agendy odboru správy majetku a investic čistě na výstavbu a údržbu majetku.
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2.1.6 Ekonomický odbor (EkO)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje následující okruhy činností:
- servisní činnost pro úřad a město v oblasti finančního hospodářství
- přenesenou působnost v oblasti výběru určitých poplatků
Svoji povahou plní odbor především servisní roli úřadu a některé úkony spojené s přenesenou působností.
Hlavní agenda odboru je:
-

rozpočet a rozbory hospodaření
účetnictví a výkaznictví
příjmy, místní poplatky, odvody a daně
povolování hazardních her
finanční hospodaření
evidence a vymáhání pohledávek
finanční řízení příspěvkových organizací
mzdová agenda pro MěÚ
pokladní činnost – pokladny MěÚ
kontrolní činnost
řízení školských zařízení zřízených městem
hospodářské zabezpečení škol a školských zařízení zřízených městem

Agenda odboru
Odbor poskytuje svoji povahou především servisní činnost pro úřad a město. V oblasti přenesené působnosti poté
řeší výběr poplatků.
Agenda odboru je zcela srovnatelná s ekvivalentními odbory městských úřadů zařazených do benchmarku
(rozpočet, účetnictví, místní poplatky a loterie). Jedinou výjimkou je zařazení oddělení projektů do finančního
odboru na městském úřadě v Aši.

Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců:
11 (10+1)
Agenda
vedoucí
vymáhání pohledávek
mzdová účetní
pokladna, poplatky ze psů
pokladna
účetní
rozpočty, finanční vztahy
s PO + kontroly
účetní PO
poplatky za odpady

Počet zaměstnanců na agendě
1
1
1
1
1
3

Počet úvazků na agendě
1
1
1
1
1
3

Zkrácené úvazky
0
0
0
0
0
0

1

1

0

1
1

1
1

0
0
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Velikost odboru
Rovněž počtem zaměstnanců je ekonomický odbor úřadu ve Varnsdorfu zcela porovnatelný s ekvivalentními
odbory ostatních tří městských úřadů (Varnsdorf 11 zaměstnanců, Frenštát pod Radhoštěm 12 zaměstnanců,
Rumburk 8 zaměstnanců, Aš 14 zaměstnanců, z nichž však tři řeší agendu projektů a dotací).

Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)

Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
1
0
0
2019
1

2017
0
0
0
2020
0

2018
0
0
0
2021
0

Fluktuace nepředstavuje žádný významný problém; počet odchodů za období posledních dva a půl roku je
minimální. Odbor je z hlediska personálních kapacit stabilní.
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Profesní způsobilost
Odbor má profesně velmi zkušené zaměstnance, většina z nich má i dlouhodobé zkušenosti přímo na úřadu.
Věkovým průměrem patří odbor k nejstarším na úřadě (48,5 let). Průměrná délka praxe na úřadě činí 12,7 let.
Celková průměrná odborná praxe zaměstnanců odboru dosahuje opět úctyhodných 27 let.
Velmi pozitivně lze hodnotit profesní zkušenost na pozicích účetních. Jde o pozice, kde určitá rutina a zkušenost
pomáhají zrychlit a zjednodušit práci. Účetní agenda je poskytována i jako servisní pro příspěvkové organizace
města.
Jako rizikové do budoucna se jeví fakt, že 5 zaměstnanců dosahuje věku mezi 59 – 60 lety a reálně se tak u nich
bude v horizontu cca 5 let řešit případný odchod do důchodu. Navíc 2 pozice (a 1 částečně) jsou účetní odboru,
které představují profesně nejzkušenější zaměstnance odboru. Na tuto skutečnost bude třeba v budoucnu
reagovat a zajistit adekvátní náhradu, a především zaučení a předání zkušeností.

Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

68

a.

Proklientský přístup

90

b.

Znalost stávající legislativy

82

b.

Zvládání stresu a zátěže

84

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

61

c.

Kreativita a inovace

76

81

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

82

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

65

e. Specifické komunikační
dovednosti – vysvětlení složitého
tématu, jednání s problémovými
klienty

81

f.
IT dovednosti (práce s MS
Office a dalšími nástroji, které
využíváte)

82

f.
Plánování a organizace práce
a času

93

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

Zaměstnanci se hodnotili střízlivě v oblasti odborných dovedností, ačkoli je většina z nich velmi odborně
zkušených. Stejně jako u řady dalších odborů se ukazuje potenciál v oblasti znalosti legislativy a případných
judikátů v ní a poté u jazykových dovedností. Na druhou stranu s ohledem na výkon agendy nemusí být znalost
judikátů klíčovou oblastí výkonu agend. U jazykové vybavenosti by stálo za úvahu investovat do vzdělání úředníků.
Odborná způsobilost v podobě certifikátů / osvědčení je u části odboru zajištěna standardně (u agendy místních
poplatků dokonce nadstandardně). U některých jednotlivců chybí však tato způsobilost úplně. Částečně se jedná
o zaměstnance, kteří jsou v předdůchodovém věku; je tedy ke zvážení vyčkat s investicí do rozvoje odborné
způsobilosti až s příchodem nových zaměstnanců. V každém případě vnímáme v této oblasti určitý prostor ke
zvýšení odborné způsobilosti odboru.
Požadavky samotných zaměstnanců na školení v rámci odboru byly zaměřeny především na rozvoj tvrdých
(odborných) dovedností, což koresponduje s většinovým výkonem agendy na odboru jako servisního pro úřad
a město.
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Vedoucí odboru
Vedoucí odboru patří profesně k nejzkušenějším členům týmu a na úřadu působí již 15 let. To garantuje odborně
kvalitní výkon a správu odboru.
Na odboru je zajištěna pozice oficiálního zástupce vedoucího.
Vedoucí se hodnotí v rámci odborných dovedností nadstandardně až na znalost judikátů z dané oblasti, což
koresponduje se zbytkem odboru. Stejně jako u řadových zaměstnanců však není znalost judikátů závažné téma
pro odbor.
Určitý potenciál vnímá samotný vedoucí v oblasti osobnostních dovedností v oblastech zvládání stresu a zátěže
(souvisí s vedením odboru) a motivaci podřízených. Tato témata by proto měla být zohledněna při dalším
plánování rozvojových aktivit vedoucí a bylo by dobré se na ně zaměřit.
Tabulka sebehodnocení vedoucí
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

85

a.

Řídící dovednosti

90

b.

Znalost stávající legislativy

95

b.

Zvládání stresu a zátěže

70

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

40

c.

Kreativita a inovace

80

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

95

d. Komunikační dovednosti – schopnost
prezentovat, předat srozumitelně
informace

85

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

100

e. Specifické komunikační dovednosti –
vysvětlení složitého tématu, řešení
konfliktů na odboru

85

f.
IT dovednosti (práce s MS Office
a dalšími nástroji, které využíváte)

100

f.
Plánování a organizace práce a času
sebe a svých podřízených

90

g.

Delegování úkolů

80

h.

Motivace podřízených
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Výkonnost odboru
Následující tabulka zachycuje vývoj v počtech výstupů na jednotlivých odborných činnostech.
mzdová účtárna

2016

2017

1-3/2018

vedení mzdové agendy - zaměstnanci (PP, DPP, DPČ)

počet zpracovaných
mezd

2558

2586

603

vedení mzdové agendy - počet zastupitelé, členové komise, volby,
ostatní)

počet zpracovaných
mezd

691

817

281

vyúčtování daně z příjmů

172

168

175

počet vedených exekucí

145

195

243

počet agendy exekucí - korespondence s exekutory

85

110

66

počet potvrzení na žádost zaměstnanců (pro ÚP aj.)

448

513

112

počet zpracovaných statistik

8

8

5

počet zaměstnanců

361

317

76

vedení mzdové agendy - zaměstnanci (PP, DPP, DPČ)

počet zpracovaných
mezd

1293

1344

333

vedení personální agendy

počet organizací

9

9

9

16602

17090

4446

9

9

9

počet zpracovaných statistik

72

74

38

počet vedených exekucí

4

10

11

vyúčtování daně z příjmů

95

96

94

vyúčtování daně zálohové a srážkové daně

18

18

18

Daňové přiznání k silniční dani

1

1

1

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

12

12

12

Přiznání k DPH

8

8

2

Kontrolní hlášení k DPH

24

24

6

Počet potvrzení na žádost zaměstnance

15

20

7

Vyúčtování dotací pro úřad práce a agentury

19

49

16

9

9

9

počet přijatých faktur

3246

3325

713

počet vydaných faktur

795

888

275

počet platebních poukazů

506

516

135

počet předpisů pohledávek

1268

1319

326

počet účetních zápisů včetně PAP - příjem

24686

26604

8273

počet účetních zápisů včetně PAP - výdej

39653

41779

8782

počet účetních zápisů včetně PAP - sociální fond

124

112

5

počet účetních zápisů včetně PAP - základní účet a ostatní účty v
jiných bankách

2828

3084

601

počet účetních zápisů včetně PAP - doplňková činnost

3740

3646

843

počet zpracovaných dokladových inventur

105

105

0

vyúčtování dotací (ÚP, MV)
mzdová účtárna PO

účetnictví - počet účetních položek
účetnictví - vedení evidence majetku

Rozbor hospodaření - dosazení údajů pro čerpání

počet organizací

počet organizací

finanční účtárna, pokladna
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ostatní agenda: zpracování DPH

12

12

3

zpracování kontrolního hlášení

12

12

3

tisk a zasílání poštovních poukázek

400

400

350

995

1105

279

počet položek rozpočtového účetnictví - rozpočet

570

634

756

počet položek rozpočtového účetnictví - rozpočtové změny

1447

1421

67

pokladna - počet pokladních operací - příjem

10688

10468

4675

pokladna - počet pokladních operací - výdaj

1288

1133

227

pokladna - počet odvodů do banky

98

120

56

počet pojistných událostí

11

28

7

kontroly příručních pokladen

60

64

0

místní poplatky odpad

2016

2017

2018

počet poplatníků

16870

16850

16863

počet jednání s klienty

2450

2512

600

počet vydaných platebních výměrů

1198

1277

250

přihlášky do insolvenčního řízení

43

34

9

přihlášky do dědického řízení

65

105

53

rozhodnutí o přeplatku

24

55

14

rozhodnutí jiná

6

7

0

odvolání proti rozhodnutí

16

0

0

interní sdělení

3

6

6

výzva (součinnost)

15

11

0

intervence ombudsman

0

2

2

pohledávky předané k internímu vymáhání

675

1460

108

zaslané poštovní poukázky

4203

4182

2100

odeslané e-maily

113

211

184

místní poplatek ze psů

2016

2017

2018

počet poplatníků

1502

1480

1500

počet jednání s klienty

1680

1680

420

počet vydaných platebních výměrů

42

2

10

přihlášky do insolvenčního řízení

5

4

1

přihlášky do dědického řízení

2

5

0

rozhodnutí o přeplatku

9

2

0

výzva (součinnost)

6

0

0

pohledávky předané k internímu vymáhání

37

12

0

zaslané poštovní poukázky ze psů

1502

1480

1500

odeslané e-maily

20

30

15

vyúčtování smluv/dotací

80

75

36

počet uzavřených smluv/dodatků - ostatní

16

32

6

počet uzavřených smluv - dotace

8

7

1

žádosti o dotace

15

18

14

počet vydaných závazných ukazatelů včetně změn a darů

60

67

22

komunikace s bankou - placení a párování plateb (počet
výpisů)

poplatky, finanční vztahy, loterie, dotační politika

loterie, dotační politika, ek. činnosti
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počet vydaných oznámení (HV,žádosti,…)

24

27

0

korespondence (MF, MV, Krajský úřad, Regia a.s.,..)

32

48

9

počet zpracovaných podkladů (bodů) do rady města

61

65

13

počet zpracovaných podkladů (bodů) do zastupitelstva města

13

15

1

kontroly rozborů hospodaření (p.o. ,odbory, org.složky)

62

62

31

ostatní úkoly (formuláře, směrnice, rozpočty, statistiky…)

15

15

5

správce rozpočtu-ověření faktur/vydání platebních poukazů

60

62

15

počet vydaných rozhodnutí - loterie

8

2

8

počet konzultací (telef./email./osobně)-loterie/dotace/kontroly/ost.

425

474

167

počet spravovaných případů

3758

4336

4521

počet výzev k zaplacení, upomínek

397

249

33

počet vydaných exekučních příkazů

289

105

30

počet návrhů k soudu pro předání exekutorovi

624

896

182

počet žádostí k součinnosti

137

53

35

počet přihlášek do insolvenčního řízení

15

16

2

počet přihlášek do dědického řízení

12

14

8

počet interních sdělení

12

14

2

odvolací řízení

1

8

0

jiná rozhodnutí

5

6

3

vymáhání

U vybraných agend (v tabulce červeně podbarveno) lze sledovat určitý nárůst úkonů. Nicméně nejde o natolik
závažný celkový nárůst, který by měl mít za následek např. nutnost přijetí dalšího zaměstnance. Doporučuje se
ovšem statistiky v čase sledovat a docházelo-li by k permanentnímu nárůstu i v dalších letech, bylo by vhodné na
ně personálně reagovat. Tuto informaci je taktéž nutné dát do kontextu potenciálního odchodu do důchodu
některých zaměstnanců. Přijdou-li na vybrané agendy noví zaměstnanci bez dlouhodobých zkušeností, je
předpoklad, že se může prodloužit délka výkonu některých výkonů a tím pádem časová přetíženost.

Závěr
a) Skladba odboru z hlediska agend i personální zajištění je standardní.
b) Některé agendy jsou zajištěny velmi zkušenými pracovníky, což považujeme za výhodu odboru.
c) Jako námět ke zvážení uvádíme možný přesun vedení databáze čipovaných psů z odboru životního
prostředí do odboru ekonomického především ze zákaznického důvodu. Občané – zákazníci platí poplatek
na odboru ekonomickém, ale přihlašování psů k čipování a do databáze se děje na odboru životního
prostředí. Umístěním kompletní agendy na jeden odbor by se agenda stala pro občany přívětivější.
d) Dalším námětem ke zvážení je posunutí agendy správy dotačních titulů (projektoví manažeři) z odboru
OSMI do ekonomického odboru. Činnost manažerů projektu je velmi úzce spojena s ekonomickými
činnostmi a zařazení těchto zaměstnanců do týmu specialistů na rozpočtování a účetnictví by mohlo zvýšit
odbornou erudici projektových manažerů (viz příklad městského úřadu Aš).
e) Potenciální riziko je v odchodu do důchodu profesně a odborně zkušených zaměstnanců, na které bude
třeba reagovat s předstihem. V této věci využít potenciál zkušených zaměstnanců, kteří by měli předat
svoje know-how novým zaměstnancům.
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2.1.7 Odbor životního prostředí (OŽP)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje 5 okruhů činností:
- ochrana přírody, ovzduší a krajiny
- vodohospodářskou agendu
- zemědělský půdní fondy
- lesní hospodářství, myslivost, rybářství
- veřejná zeleň a odpadové hospodářství
Svoji povahou vykonává odbor přenesenou i samostatnou působnost v poměru cca 30/70.
Hlavní agenda odboru je:
-

ochrana přírody a krajiny (např. povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjádření ke stavebnímu řízení, památné stromy, ...)

-

ochrana vod (např. povolení k nakládání s vodami, vyjádření ke stavebnímu řízení, řešení havárií, vodoprávní evidence, ...)

-

speciální stavební úřad pro vodní díla (např. studny, vodní nádrže, hráze, vodovodní řady, kanalizační stoky, čistící stanice, ...)

-

ochrana ovzduší (např. poplatky za znečišťování ovzduší, evidence zdrojů znečištění, vyjádření ke stavebnímu řízení, ...)

-

ochrana zemědělského půdního fondu (např. souhlas s vynětím půdy z fondu, poplatky za vynětí, vyjádření ke stavebnímu řízení, ...)

-

vydávání a evidence rybářských lístků a průkazů členů rybářské stráže

-

státní správa v oblasti odpadů (např. souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení evidence odpadů, vyjádření ke
stavebnímu řízení, ...)

-

ochrana zvířat proti týrání (např. prošetřování přestupků, zajištění odebírání týraných zvířat, ...)

-

státní správa v lesním hospodářství (např. vyjádření k územnímu řízení, souhlas s odnětím lesních pozemků, poplatky za odnětí, ...)

-

státní správa v oblasti myslivosti (např. uznání honiteb, vydávání zúčtovatelných plomb, evidence plánů hospodaření, ...)

-

údržba veřejné zeleně (např. sekání trávy v parcích a na sídlištích, údržba záhonů a travnatých ploch, včetně údržby městských
stromů a parkových laviček, ...)

-

nakládání s komunálním odpadem (např. rozmístění a vývoz popelnic, odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, ...)

-

vedení a aktualizace povodňového plánu města a povodňového plánu obce s rozšířenou působností

-

další činnosti (např. příprava rozpočtu, výběrová řízení, příprava vyhlášek v oblasti životního prostředí, ...)

Agenda odboru
Odbor životního prostředí zajišťuje agendy z oblasti životního prostředí a zemědělství především v přenesené
i samostatné působnosti. Z hlediska poskládání agend nevybočuje odbor od zaběhlých standardů a až na možnou
výjimku (čipování psů – viz Odbor ekonomický) jsou jemu přiřazené agendy standardní.
Pro agendu tohoto odboru je příznačná vysoká profesní specializace a nároky na ní. Pro tuto agendu je dále
typická zvyšující se náročnost ve znalosti legislativy, která se mění (rostoucí nároky díky rozhodnutím a změnám
v přenesené působnosti).
Díky vysoké profesní specializaci bývá obvykle v těchto odborech potíž se zastupitelností, která je nejčastěji
řešena z pozice vedoucího odboru (přináší velké odborné nároky na osobu vedoucího).
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Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců: 5 (4 + 1)
Agenda
vedoucí
zeleň, odpady
myslivost, ochrana
přírody

Počet zaměstnanců na agendě
1
1

půdní fond
vodohospodářství

Počet úvazků na agendě
1
1

Zkrácené úvazky
0
0

1

1

0

1
1

1
1

0
0

Velikost odboru
Při prostém porovnání počtu zaměstnanců s ekvivalentními odbory na srovnávaných městských úřadech je odbor
personálně spíše menší (Varnsdorf 5, Frenštát pod Radhoštěm 9, Aš 5, Rumburk 10 – zde je součástí odboru
i obsluha záchytných kotců v rozsahu ca 2,5 úvazku). Toto menší obsazení odboru má za následek již zmiňovanou
takřka nulovou zastupitelnost zaměstnanců navzájem, respektive ji má na starosti vedoucí odboru. Menší
obsazení odboru na MěÚ Varnsdorf vede také ke kumulaci agend.
Například na úřadu ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou všechny důležité agendy vedle vodohospodářství
a zemědělského půdního fondu většinou rozděleny mezi jednotlivé referenty (ochrana přírody, odpadové
hospodářství), podobný trend je i v Aši (vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců dochází k částečné kumulaci
i zde).
Ke zvážení tak je vyčlenit např. 1 osobu speciálně na agendu státní správy lesů, myslivosti a rybníkářství (plus
ochrana zvířat), stejně jako je tomu v Aši a částečně ve Frenštátu pod Radhoštěm. Na základě toho přeskládat
další agendy.

Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Vedoucí odboru

Ochrana přírody a
krajiny, myslivost

Ochrana ovzduší,
půdní fond

Vodoprávní úřad

Zeleň, odpady

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)
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Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
0
0
0
2019
0

2017
3
0
2
2020
0

2018
0
0
0
2021
0

Vzhledem k velikosti odboru lze považovat fluktuaci v loňském roce, kdy odešli profesně dva zkušení zaměstnanci
za velkou. Vzhledem ke specifičnosti a vysoké odbornosti agend může tato skutečnost zakládat pro městský úřad
Varnsdorf riziko spojené se ztrátou části know-how v této oblasti.
Základním tématem pro tento odbor zůstává práce se stávajícími zkušenými i novými zaměstnanci, rozvíjení jejich
odborné zkušenosti i profesní spokojenost a namotivování těchto zaměstnanců tak, aby nedošlo k dalšímu
odchodu.
Profesní způsobilost
Odbor má profesně poměrně zkušené zaměstnance, nevýhodou (přes jejich jinak dlouhou odbornou zkušenost
z předchozích působišť) je, že dva z pěti zaměstnanců jsou na úřadě pouze půl roku. Věkový průměr zaměstnanců
odboru je 46,8 let). Průměrná délka praxe na úřadě činí 9,8 let (ovlivněna dvěma půlročními pracovními poměry).
Celková průměrná odborná praxe zaměstnanců odboru však dosahuje 24 let.
Zaměstnanci, kteří v odboru působí delší dobu, vykazují vysokou míru profesní zkušenosti i délky praxe na úřadu
(mezi 10 – 20 lety). Takto zkušený tým na specializovaných agendách je vždy přidanou hodnotou pro odbor
a výkon agend z pohledu rychlosti, zkušenosti a kvality práce. Tyto zaměstnance je třeba v odboru udržet. Jejich
odchod by mohl mít velmi negativní dopady do kvalitního zajištění chodu odboru.
Ve vztahu k takřka nulové zastupitelnosti mezi úředníky a vytížení se vedení odboru brání potenciálním novým
projektům, které by mohly spadat do jeho gesce.
V případě, že by se město rozhodlo realizovat projekty z této oblasti, je třeba vzít tuto skutečnost v potaz
a opravdu velmi pečlivě zvažovat zařazení projektu z této oblasti včetně personálního zajištění průběhu takového
projektu.
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Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

30

a.

Proklientský přístup

85

b.

Znalost stávající legislativy

50

b.

Zvládání stresu a zátěže

83

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

23

c.

Kreativita a inovace

75

65

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

80

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

70

e. Specifické komunikační
dovednosti – vysvětlení složitého
tématu, jednání s problémovými
klienty

80

f.
IT dovednosti (práce s MS
Office a dalšími nástroji, které
využíváte)

68

f.
Plánování a organizace práce
a času

85

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

Průměr je pouze za dva zaměstnance (jeden zaměstnanec dotazník de facto nevyplnil = vodní hospodářství; jeden
nedodal).
Nižší průměrná známka v oblasti odborné způsobilosti je zapříčiněna částečně tím, že dotazníky vyplnil jeden
profesně zkušenější zaměstnanec a jeden méně.
Při rozboru jednotlivých dotazníků je tak patrné, že nový zaměstnanec na agendě ochrany přírody sám cítí rezervy
v odborné oblasti. Toto hodnocení je zcela logické a je třeba zaměstnance pochválit, že sebehodnocení pojal
realistiky. Ze strany vedoucího je ovšem třeba, aby tuto skutečnost reflektoval a nový zaměstnanec dostal
podporu:
a) ze strany zkušenějších kolegů v podobě předávání zkušeností a know-how (mají-li ho na agendě), ale
i v rámci celkové adaptace (elektronické systémy úřadu, administrativní postupy úřadu apod.);
b) ze strany vedoucího odboru ve spolupráci s personalistou úřadu v podobě definování potřebných
rozvojových aktivit / školení pro toho zaměstnanec.
Určité rezervy ovšem cítí i zkušenější zaměstnanec na agendě odpadového hospodářství. Tato informace může být
opětovně velmi cenná pro vedoucího odboru, aby patřičně reagoval v definování rozvojových potřeb (společně
s dotčeným zaměstnancem, který u sebehodnocení uvedl i témata, která by potřeboval).
Ucelená práce s rozvojem zaměstnanců může být jeden z motivačních prvků jak zaměstnance v odboru udržet
a dále rozvíjet.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

53

Vedoucí odboru
Vedoucí odboru pracuje na úřadu již přes 20 let. V jeho osobě je tak garantována zkušenost a znalost odboru.
Vedoucí odboru má reálně na starosti také zastupitelnost většiny agend (alespoň na elementární úrovni).
Vedoucí se až na drobnou výjimku ve znalosti judikátů a specifických komunikačních dovednostech nadprůměrně.
Ukazuje se ovšem, že je třeba v kontextu složitější „měkké“ práce s týmem (motivace a udržení zkušených
zaměstnanců v týmu) posílit některé osobnostní dovednosti, a to především specifické komunikační a motivační
dovedností.
Tabulka sebehodnocení vedoucí
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

80

a.

Řídící dovednosti

80

b.

Znalost stávající legislativy

95

b.

Zvládání stresu a zátěže

70

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

40

c.

Kreativita a inovace

80

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

95

e. Specifické komunikační dovednosti
– vysvětlení složitého tématu, řešení
konfliktů na odboru
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d. Odborné znalosti, postupy z oblasti
mé specializace

e.

Jazyková vybavenost – český jazyk

f.
IT dovednosti (práce s MS Office
a dalšími nástroji, které využíváte)

90

95

80

f.
Plánování a organizace práce
a času sebe a svých podřízených
80
g.

Delegování úkolů

90

h.

Motivace podřízených

80

Výkonnost odboru
Následující tabulka zachycuje vývoj v počtech výstupů na jednotlivých odborných činnostech.
Vedení odboru, rozpočet
Kontrola rozhodnutí
Kontrola závazných stanovisek
Rozpočet OŽP
Žádost o rozpočtovou změnu
Kontrola faktur

Přečtení rozhodnutí, kontrola paragrafů, někdy
i spisu
Přečtení stanoviska, někdy kontrola paragrafů
zpracování požadavku, kontrola čerpání, 2 x
ročně rozbory
Vypracování a zdůvodnění žádosti

kontrola provedení práce, kontrola rozpočtu
jednání + vypracování smlouvy + RM +
Smlouvy a jejich úpravy
zveřejnění
dle směrnice nebo dle zákona o zadávání veř.
Výběrová řízení nad 100 000,- Kč
zakázek

2016

2017

1-4, 2018

255

257

62

412
19,42 mil.
Kč
16

389
20,18 mil.
Kč
15

139
22,16 mil.
Kč
0

310

316

76

6

6

3

2

3

0
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Dotace na OLH a MZD
Havárie podle zákona o vodách

žádost + zadání do systému + rozp. Změna +
pokyn k platbě …
řízení prací na místě, vyšetření příčin,
odstranění následků

Městské lesy - samospráva

5

6

2

5

4

3

2016

2017

1-4, 2018

Zadání těžby firmě

výběrové řízení MR + smlouva + projednání

0

1

1

Zadání samotěžby

projednání, sepsání smlouvy, kontrola v terénu 0

0

3

Kontroly v lesních porostech

kontrola stavu porostů a průběhu těžby

0

10

4

Prodej dřeva

výběr odběratelů + smlouva + projednání

0

2

0

Fakturace prodejů
Vodoprávní úřad a rybářství státní správa
Stavební povolení na vodní díla

podklady k fakturaci, kontrola odvozu

0

0

6

2016

2017

1-4, 2018

obsáhlejší správní řízení s více účastníky

59

39

14

Ostatní rozhodnutí

složitější správní řízení

47

65

7

Řízení o přestupku

složitější správní řízení

1

0

0

Vyjádření ke stavbám

264

266

28

0

0

57

Kontroly odkanalizování

prostudování dokumentace + vyjádření
prostudování dokumentace + vydání
stanoviska
místní šetření + uložení nápravného opatření

33

38

8

Vydané rybářské lístky

vydání + evidence

146

146

90

Jmenování rybářské stráže

vydání + evidence

2

0

0

měsíční a roční hlášení

vyhledání údajů + vyplnění

13

13

5

2016

2017

1-4, 2018

70

65

27

0

3

0

přijetí oznámení + kontrola

0

13

0

prostudování dokumentace + vyjádření
prostudování dokumentace + vydání
stanoviska

260

252

28

0

0

57

místní šetření + vydání stanoviska

12

5

5

2016

2017

1-4, 2018

Stanoviska ke stavbám

Ochrana přírody - státní správa
Rozhodnutí o povolení pokácení
dřevin mimo les
Řešení odvolání
Oznámení kácení z havarijních
důvodů
Vyjádření ke stavbám
Stanoviska ke stavbám
Jiná stanoviska podle zákona
114/1992 Sb.
Údržba zeleně - samospráva

zahájení + ohledání na místě + podklady +
rozhodnutí
nové projednání věci

Kontrola provedených sekání

místní šetření + protokol + kontrola faktury

27

30

3

Ostatní objednávky - zeleň

místní šetření + vysvětlení práce + kontrola

14

12

6

Aktualizace ploch
Komunální odpady samospráva
Kontrola stanovišť tříděný odpad
Požadavky na úpravu nádob na
komunální odpad
Vypracování podkladů pro
fakturaci odpadů
Vzdávání žlutých pytlů na tříděný
odpad
Vydávání bílých pytlů na odpad
chalupářům
Kontrola hnědých nádoby na bio
odpad

přeměření parcel + úprava výměr

12

15

3

2016

2017

1-4, 2018

kontrola stavu 38 stanovišť

48

48

18

přijetí požadavku, kontrola v PC, pokyn firmě

380

435

132

zapracování změn vývozů (měsíčně)

12

12

4

vydání pytlů + informace občanům + zapsání

856

1313

458

kontrola zaplacení + vydání pytlů + zapsání

72

74

18

kontrola nádoby v terénu + evidence

264

303

315
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Kontrola systému intenzivního
třídění
Požadavky na větší práce VVP
Objednávky úklidů a prací –
odpady EKO
Vypracování programu svozů
odpadových nádob
Narušení vzhledu města

kontrola obsahu odpadových nádob +
evidence
místní šetření + vysvětlení práce + kontrola

Řízení o přestupku
Smlouvy na kompostéry
Údržba dřevin ve městě samospráva
Kácení městských dřevin

210

212

215

44

26

3

17

21

4

3

3

3

44

58

12

složitější správní řízení

5

6

5

vysvětlení podmínek + sepsání smlouvy

0

209

57

2016

2017

2018

?

?

10

84

96

32

místní šetření + vysvětlení práce + kontrola
zpracování harmonogramu + tisk lístků +
článek
místní šetření + výzva + kontrola

vypracování žádosti o kácení či oznámení
kontrola + posudek + výběr firmy + kontrola
Ořezy a údržba dřevin, vazby atd.
prací + faktura

1 až 4
Státní správa v oblasti odpadů

2016

2017

1-4, 2018

Kontroly podnikatelů

kontrola či předvolání + projednání

7

13

0

Řízení o přestupku
Kontrola zaslaných hlášení o
produkci odpadů
Zpracování výkazů a statistik
Vydání souhrnného vyjádření
OŽP či koordin.
Vydání souhrnného stanoviska
OŽP či koordin.
Ochrana ZPF - státní správa

správní řízení či příkaz

4

10

0

kontrola + projednání nedostatků

174

182

246

EKO KOM, Český statistický úřad atd.
prostudování dokumentace + vyjádření +
administrace
prostudování dokumentace + vydání
stanoviska + administrace

5

7

4

264

266

28

0

0
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2016

2017

1-4, 2018

Vynětí ze ZPF Varnsdorf

Správní řízení nebo závazné stanovisko

4

26

6

Rozhodnutí o odvodech za ZPF

správní řízení

19

3

3

Rozhodnutí v pochybnostech

správní řízení s ohledáním na místě

2

0

1

Vynětí ze ZPF mimo Varnsdorf

Správní řízení nebo závazné stanovisko

46

26

19

Rozhodnutí o odvodech za ZPF

správní řízení

6

31

0

Rozhodnutí v pochybnostech
Ochrana zvířat proti týrání státní správa
Šetření s KVS bez nutnosti dále
řešit
Řízení o přestupku

správní řízení s ohledáním na místě

9

7

2

2016

2017

1-4, 2018

šetření v terénu

5

4

3

šetření s KVS, řízení o pokutě, rozhodnutí
šetření s KVS, předb. opatření, rozhodnutí,
odebrání, umístění

15

11

2

1

2

1

zajištění místa, převozu, kontrola faktur

34

25

7

Odebrání zvířete
Umísťování nalezených zvířat do
útulku

1 až 4
Ochrana ovzduší - státní správa
Závazná stanoviska k umístění
zdroje
Vyjádření ke stavbám
Kontroly, výzvy k předložení,
přestupky
Státní správa lesů a myslivosti

prostudování dokumentace + vydání
stanoviska
prostudování dokumentace + vyjádření
podle novely zákona od 2017

2016

2017

1-4, 2018

86

66

24

264

266

28

0

9

2

2016

2017

1-4, 2018
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Lovecký lístek nebo myslivecká
stráž

vydání + evidence

Měsíční hlášení o lovu
Rozhodnutí podle zákona o
myslivosti
Odnětí z PUPFL
Rozhodnutí v pochybnostech
Jiné rozhodnutí podle lesního
zákona

6

2

2

přijetí hlášení z honiteb, zpracování hlášení pro
12
KÚ

12

12

správní řízení

10

11

1

správní řízení

1

3

1

správní řízení

17

8

2

správní řízení nebo závazné stanovisko

4

10

2

Výkonové statistiky až na drobné výjimky neukazují velký nárůst na jednotlivých agendách. Z tohoto pohledu
nelze zvyšující se agendu od r. 2016 vnímat jako závažné riziko. Stejně jako u dalších odborů však platí, že se
statistikami je třeba v čase pracovat, sledovat je a interpretovat.
V kontextu statistik není námět o dalším úvazku na odboru životního prostředí, který by mohl vzniknout vzhledem
k porovnání počtů zaměstnanců s ekvivalentními odbory srovnávaných městských úřadů, relevantní.

Závěr
a) Agendy odboru jsou vzhledem k počtu zaměstnanců poněkud „zhuštěné“ ve srovnání s jinými úřady.
b) Vzhledem ke stabilizovanému počtu výstupů není v tuto chvíli tématem k řešení navyšování kapacity
odboru (přestože benchmark s ostatními městskými úřady naznačuje určité poddimenzování odboru).
Doporučujeme sledovat vývoj ve statistikách výstupů odboru za jednotlivé roky a zasáhnout v případě
většího navýšení počtu výstupů (zvážit přijmutí jednoho zaměstnanec a efektivně přeskládat agendy).
c) Odbor nemá de facto zastupitelnost (tu vykonává vedoucí odboru; přináší velký nárok na šíři jeho
odborných znalostí).
d) Odboru se v roce 2017 dotkla poměrně výrazná fluktuace (ve vztahu k jeho velikosti) a odchod dvou velmi
zkušených zaměstnanců. Nyní dochází k zapracovávání nových zaměstnanců, ale je zřejmé, že těmto
zaměstnancům chybí ještě potřebná zkušenost a určitá rutina při výkonu agend. Nižší profesní zkušenost
se systémy a způsobem práce úřadu může způsobovat vyšší časové nároky na výkon agend. Dále jde
o příležitost pro vedení odboru v oblasti rozvoje a motivace.
e) Klíčovým tématem se jeví udržení profesně zkušených zaměstnanců. Jejich odchod by mohl mít velmi
negativní dopady (především na agendě vodohospodářství a částečně i na agendě odpadů).
f)

Doporučujeme uchopit rozvoj zaměstnanců odboru jako samostatné téma motivace a začít s ním pracovat
ze strany vedoucího odboru jak vůči zkušeným, tak novým zaměstnancům. Vedoucí by měl více pracovat
s rozvojovými potřebami zaměstnanců, jasně je vždy společně definovat a poté přenést požadavek na
vedení úřadu. Doporučujeme směřovat rozvoj i na vedoucího odboru a jeho osobnostní dovednosti
(manažerské řízení odboru).
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2.1.8 Organizační odbor (OrgO)
Agenda odboru
Odbor zajišťuje pestrou škálu činností:
- organizační a podpůrné činnosti úřadu
- krizové řízení a preventivní činnosti (BOZP, PO)
- volební agendu
Svoji povahou vykonává odbor servisní roli a plní úkoly v přenesené působnosti.
Hlavní agenda odboru je:
-

Domovnická správa budov
Podatelna a informace
Vnitřní správa
Informatika (IT)
Volby
Krizové řízení

-

Požární prevence

Agenda odboru
Každý úřad veřejné správy má nějakým způsobem ošetřené organizační činnosti související s chodem úřadu
a poskytováním jeho služeb. Z benchmarku je patrné, že existuje větší řada možností, jak tyto agendy uchopit.
Úřad v Aši má část agend Odboru organizačního MěÚ Varnsdorf spojenou se správními agendami, čemuž
odpovídá i název odboru (podatelna, IT), zbylé agendy má v jiných odborech (např. v úseku tajemníka). Obdobná
situace je i ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsou agendy Organizačního odboru MěÚ Varnsdorf rozděleny mezi
odbory Vnitřních věcí, školství a sportu (podatelny, správa budov) a Odbor tajemníka (IT, krizové řízení).
V Rumburku jsou organizační agendy přímo v odboru věnujícímu se správním záležitostem (podatelna, krizové
řízení, IT, provoz úřadu), zde je však nutné podotknout, že odbor je rozdělen i na oddělení.
Současná existence Odboru organizačního na MěÚ Varnsdorf se nám nejeví jako zcela logická.
Agendy odboru by šlo přerozdělit do jiných stávajících odborů bez toho, aby došlo k přetížení vedoucích
dotčených odborů. U části agend je třeba zachovat podřízení těchto agend pod tajemníka úřadu (krizové řízení,
požární prevence).
Rozdělení odboru by však vyžadovalo vytvoření pracovního týmu tajemníka, personalisty a vedoucích dotčených
odborů, aby byl najit vhodný způsob rozdělení, které by nemělo dopad na zatížení vedoucích a poskytované
služby úřadu.

Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců:
9 (8+1)
Agenda
podatelna
domovník
zásobovač
IT pracovník
krizové řízení,
bezpečnostní pracovník

Počet zaměstnanců na agendě
3
2
1
2
1

Počet úvazků na agendě
3
2
1
2
1
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Velikost odboru
9 zaměstnanců lze hodnotit jako dostatečnou, a to i s ohledem na rozložení agend. Srovnávané městské úřady
disponují obdobným počtem zaměstnanců na ekvivalentních odborech (Aš 7, Frenštát 9, Rumburk 10). Jedná se
však o odbory tajemníka respektive ve Frenštátu pod Radhoštěm o Odbor vnitřních věcí. Samostatně stojící
organizační odbor na těchto městských úřadech neexistuje.
Do jisté míry je patrný vyšší počet zaměstnanců na agendě podatelna, ale tato záležitost souvisí s dislokací úřadu
do dvou budov a potřeby zastupitelnosti. Vzhledem k tomu je počet tří zaměstnanců na této agendě odpovídající
k tomu, aby byly zajištěny kvalitně služby veřejnosti i úřadu.

Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)

Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
1
1
0

2017
0
0
1

2018
0
0
0

0

0

0

Fluktuace nepředstavuje žádný významný problém; počet odchodů za období posledních dva a půl roku je
minimální.
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Profesní způsobilost
Zaměstnanci zastřešující agendy řešené v rámci Organizačního odboru jsou velmi zkušení. Více než polovina
zaměstnanců má zkušenost s prací na úřadu více jak 10 let. Další tři zaměstnanci více jak 5letou. Tuto skutečnost
lze hodnotit pozitivně. Věkový průměr zaměstnanců odboru je 47,1 let). Průměrná délka praxe na úřadě činí 13,3
let a celková průměrná odborná praxe zaměstnanců odboru dosahuje téměř 25 let.
Zaměstnanci, kteří vyplnili sebehodnotící dotazník, uváděli, že disponují ve své oblasti certifikáty / osvědčeními
k zajištění své agendy. Profesní způsobilost je tak v rámci tohoto odboru zajištěna dobře, v některých případech
i nadstandardně.

Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Průměr Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

65

a.

Proklientský přístup

82

b.

Znalost stávající legislativy

64

b.

Zvládání stresu a zátěže

83

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

59

c.

Kreativita a inovace

78

87

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

76

Jazyková vybavenost – český jazyk

91

e. Specifické komunikační dovednosti
– vysvětlení složitého tématu, jednání
s problémovými klienty

72

f.
IT dovednosti (práce s MS Office a
dalšími nástroji, které využíváte)

84

f.
Plánování a organizace práce
a času

87

d. Odborné znalosti, postupy z oblasti
mé specializace

e.

Speciálně u tohoto odboru, který sdružuje více zcela rozdílných agend, je třeba provést konkrétnější interpretaci
hodnocení.
V oblasti odborných dovedností byla nejnižší znalost současné legislativy včetně judikátů uváděna u pracovníků IT,
kde ovšem není tak nezbytně vyžadována. Tato skutečnost snižuje výsledné známky. Naopak na agendách vnitřní
správy nebo krizového řízení byla odbornost v této oblasti hodnocena jako dostačující nebo nadstandardní. Přesto
je možné téma vzdělávání v současné legislativě např. pro pracovníka na krizovém řízení určit, stanovit jako
vhodné a rozvojové.
V oblasti osobnostních dovedností se zaměstnanci hodnotili vesměs nadprůměrně až na některé výjimky. Při
detailním zhodnocení ovšem nejde o dovednosti, které by byly nezbytně nutné k výkonu dané agendy.
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Vedoucí odboru
Vedoucím odboru je tajemník úřadu – nehodnocen.

Výkonnost odboru
Název úkonu ORG – vnitřní správa
Sociální pohřby
Dědické řízení
Objednávky nad 1000 Kč
Objednávky do 1000 Kč
Počet faktur - účtování
Počet schůzek
Počet vydaných tonerů
Počet předfakturací
Příjem zboží na sklad – počet příjmů
Příjem zboží do spotřeby
Výdej zboží ze skladu – počet výdejů
Inventura skladu
Smlouvy registrované ORG
Zajištění voleb, vyúčtování
Archiv, spisy – počet úkonů ve spisové službě
Cestovní příkazy
Další blíže nespecifikované úkony (zajišťování chodu
budov, zásobování atd.….)
Název úkonu ORG – IT
Nedokumentované IT/SW/HW incidenty/uživatelské
problémy
Dokumentované IT/SW/HW incidenty/uživatelské
problémy
Aktualizace serveru (OS)
Aktualizace a údržba IS (všechny IS na MěÚU)
Sprava/aktualizace pracovních stanic
Instalace nových PC
Aktualizace z ISZR do Ginisu
Obnova uživatelských certifikátů
Monitoring serveru a systému
Export hlasování na web
Podpora přííspěvkových organizacía ubytovny
zastupitelstvo, hlasování, přenos
telefony O2, požadavky mailem
pozvánky jubilanti
administrace webu, publikování
volby, zajištění techniky
Název úkonu ORG – podatelna T.G.M.
Počet klientů
Název úkonu ORG – podatelna N.B.
Počet klientů
Příchozí písemnosti
Odchozí písemnosti

2016

2017
7
60
100
100
789
240
128
60
14
65
62
12
4
1
480
60

?

2018
/01-03/
7
60
105
100
805
250
130
60
12
60
64
12
11
2
620
60

?
2016

5
15
30
35
263
65
35
15
5
15
24
3
2
1
60
15
?

2017

2018

?

?

?

150
12
30
24
10
12
45
365
10
4
9
150
8
150
1

130
12
30
24
10
12
46
365
10
4
9
150
12
150
1

60
4
10
6
4
4
12
120
4
2
4
33
4
40
1

2016

2017

cca 4550
2016

cca 4550
2017

cca 4550
19018
21659

cca 4550
21560
19465

2018
/01-04/
cca 1300
2018
/01-04/
cca 1300
7639
6330

Výkonové statistiky ukazují poměrně konzistentní čísla od r. 2016. Jediný větší nárůst je možné sledovat u spisové
služby (archiv – spisy), ovšem tento rok čísla naznačují opět snížení celkového počtu. Informace neindikují potřebu
např. nového pracovníka na agendě.
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Závěry
a) Personálně je odbor zajištěn odpovídajícím způsobem bez nutných změn.
b) Většina zaměstnanců má potřebnou zkušenost na výkonu agendy.
c) Tématem je další rozvoj zaměstnanců ve specifických potřebách jejich agend.
d) Jednotlivé agendy zpracovávané v Organizačním odboru odpovídají zaběhlé praxi. Otázkou k zamyšlení je
vlastní existence odboru.
e) Existuje řada variant, jak dnešní situaci řešit:
i) ponechat vše při starém,
ii) přesunout část agend do jiných odborů (například agendu domovnictví pod Odbor správy majetku
a investic, krizové řízení a požární prevenci do útvaru Vedení úřadu, agendu voleb do Odboru správních
agend a dopravy) a zacílit zaměření Organizačního odboru na vnitřní správu úřadu (IT, podatelny, vnitřní
správa),
iii) Organizační odbor delimitovat mezi ostatní odbory; takové řešení by vyžadovalo utvořit pracovní
skupinu, která by posoudila možnosti a navrhla by logický přesun agend.
Inspirací může být například uspořádání na městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm, kde v útvaru
Vedení úřadu jsou pouze pozice starosty, místostarostů a tajemníka úřadu a v odboru tajemníka úřadu je
soustředěna agenda asistentek, právníka, personální činnosti, informatika a krizové řízení – všechny
ostatní činnosti (které dnes řeší na městském úřadě Varnsdorf Organizační odbor) jsou rozloženy v jiných
odborných odborech.
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2.1.9 Vedení úřadu
Agenda odboru
Odbor zajišťuje opět poměrně pestré spektrum činností:
- servisní činnosti vedení města a úřadu
- kultura, propagace a komunikace s veřejností
- školství (samostatné oddělení)
Svoji povahou vykonává odbor servisní roli a plní úkoly v přenesené působnosti.
Hlavní agenda odboru je:
-

Sekretariát starosty a místostarostů
Sekretariát tajemníka
Oblast školství a kultury

-

Hlas severu

Agenda odboru
Agenda v oblasti servisních činností a propagace a komunikace s veřejností je zcela standardní a disponuje ji každý
úřad, který na ni má alokované úvazky dle potřeby rozsahu činností (některé úřady např. z oblastí cestovního
ruchu mají na propagaci nebo přímo cestovní ruch vyčleněné zaměstnance nebo dokonce vlastní odbor /
oddělení, což není pro potřeby Varnsdorfu nezbytné).
Určitou anomálií je agenda školství (oddělení) zařazená pod odbor Vedení úřadu. Na jiných úřadech bývá tato
agenda samostatně (často s oblastí kultury), například na městském úřadě v Aši; ve Frenštátu pod Radhoštěm je
agenda školství součástí odboru týkající se vnitřních věcí, propagace včetně komunikace má poté samostatný
odbor (úřad tím reaguje na turistický potenciál města).
Rumburk má agendu školství rovněž v samostatném odboru, pod kterým má i propagaci, ovšem při detailním
pohledu je v tomto odboru zahrnuta celá propagace, komunikace s veřejností i městské informační centrum.
Samostatným tématem je přístup k útvaru Vedení úřadu. Ve Frenštátu a v Rumburku je útvar Vedení úřadu
vyhrazen pro pozice starosty, místostarostů a případně tajemníka. Agendy řešené v rámci odboru Vedení úřadu
na městském úřadu Varnsdorf) jsou ve srovnávaných městských úřadech zařazeny obvykle do Odboru tajemníka.

Personální zajištění agend
Rozložení agend a úvazků mezi zaměstnance odboru dokumentuje následující tabulka:
Počet zaměstnanců:
Počet zaměstnanců na agendě

Agenda
tajemník
asistentka starosty a
místostarosty
školství
propagace, kultura
šéfredaktor, tiskový mluvčí
interní auditor
personalista

Počet úvazků na agendě

Zkrácené
úvazky
0

1

1

2

1,875

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

Velikost odboru
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Velikost odboru odpovídá potřebám města Varnsdorf. Při benchmarku je možné pozorovat více osob např. na
agendě propagace nebo správy místních kulturních nebo informačních center, ale to již odpovídá regionálním
potřebám. Pro odbor Vedení úřadu platí částečně zjištění uvedená v předchozí kapitole, kde byl řešen Organizační
odbor.
Dojde-li k zaměření na oblast školství, tak město Varnsdorf (5 ZŠ + 8 MŠ) má více školských zařízení než Aš (5 ZŠ +
3 MŠ) i než Frenštát pod Radhoštěm (2 ZŠ + 2 přidružené MŠ) a Rumburku (3 ZŠ + 5 MŠ). I přesto se vysloveně
agendě školství ve Varnsdorfu věnuje jeden zaměstnanec, kdežto v Aši je agenda čistě školství rozdělena mezi tři
lidi, ve Frenštátu poté stejně jako ve Varnsdorfu spadá agenda pod jednoho zaměstnance a v Rumburku pod dva
zaměstnance.

Profesní způsobilost zaměstnanců
Následující dvě tabulky uvádí pohled na tým zaměstnanců z hlediska odborné praxe zaměstnanců a z hlediska
fluktuace zaměstnanců a jejich případných odchodů do důchodu.
Zaměstnanci odboru: Délka pracovní praxe a praxe v prostředí MěÚ Varnsdorf

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Délka praxe na úřadu (v letech)
Celková délka praxe (v letech)
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Fluktuace zaměstnanců odboru
Odchody zaměstnanců
Odchody z důvodu důchodu
Nové nástupy
Plánované odchody do důchodu

2016
0
0
0
2019
0

2017
0
1
0
2020
0

2018
0
0
0
2021
0

Tento odbor nemá takřka žádnou fluktuaci, ani nehrozí aktuální odchod do důchodu ze strany zaměstnanců.
Profesní způsobilost
Většina zaměstnanců má přes 15 let praxi a na úřadu působí většina cca 10 let a více. Věkový průměr
zaměstnanců odboru je 42,4 let. Průměrná délka praxe na úřadě činí 11,5 let a celková průměrná odborná praxe
zaměstnanců odboru dosahuje 21,9 let.
Velká část pracovníků odboru má rovněž vysoké množství odborných certifikátů / osvědčení nejčastěji v oblasti
tvrdých dovedností.

Odbornost zaměstnanců
Tabulka sebehodnocení zaměstnanců
Oblast odborné profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

Znalost nové legislativy

72

a.

Proklientský přístup

90

b.

Znalost stávající legislativy

85

b.

Zvládání stresu a zátěže

80

c.

Znalost judikátů z dané oblasti

31

c.

Kreativita a inovace

75

d. Odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

70

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

83

e. Jazyková vybavenost – český
jazyk

90

e. Specifické komunikační dovednosti
– vysvětlení složitého tématu, jednání
s problémovými klienty

70

f.
IT dovednosti (práce s MS
Office a dalšími nástroji, které
využíváte)

85

f.
Plánování a organizace práce
a času

85

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

65

Tabulka sebehodnocení zaměstnanců – Oddělení školství, kultury a tělovýchovy
Oblast profesní dovednosti
Oblast osobnostní profesní dovednosti
Hodnocení 0 – 100 bodů
Průměr
Hodnocení 0 – 100 bodů
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)
(0 = není znalost, 100 = úplná znalost)

Průměr

a.

znalost nové legislativy

90

a.

Proklientský přístup

100

b.

znalost stávající legislativy

90

b.

Zvládání stresu a zátěže

100

c.

znalost judikátů z dané oblasti

70

c.

Kreativita a inovace

100

90

d. Komunikační dovednosti –
schopnost prezentovat, předat
srozumitelně informace

100

e. jazyková vybavenost – český
jazyk

100

e. Specifické komunikační
dovednosti – vysvětlení složitého
tématu, jednání s problémovými
klienty

100

f.
IT dovednosti (práce s MS
Office a dalšími nástroji, které
využíváte)

100

f.
Plánování a organizace práce a
času

100

d. odborné znalosti, postupy
z oblasti mé specializace

U sebehodnotících výsledků byli záměrně odděleni pracovníci Oddělení školství, kultury a tělovýchovy a ostatní
zaměstnanci odboru.
Zaměstnanci Oddělení školství, kultury a tělovýchovy se hodnotili v odborných i osobnostních dovednostech velmi
nadstandardně (výjimku tvoří judikáty z jejich agendy). Ostatní zaměstnanci odboru viděli ve svém sebehodnocení
vyšší rezervy jak v některých odborných, tak osobnostních dovednostech.
U požadavků na další rozvoj se objevovali témata z agendy daného zaměstnance i některé měkké dovednosti.
Několikrát se objevilo i aktuální téma GDPR.

Vedoucí odboru
Vedoucí odboru nebyl hodnocen – tajemník úřadu
Vedoucí odboru má zástup v podobě zástupce vedoucího (má na starosti oddělení školství).
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Výkonnost odboru a oddělení
Následující tabulka zachycuje vývoj v počtech výstupů na jednotlivých odborných činnostech.
Sekretariát starosty a místostarostů

ROKY
rok 2017

rok 2016

AGENDA
stížnosti

1. - 4 / 2018

26

47

6

petice

1

0

0

zák. 106

11

17

4

korespondence vedení

197

214

79

soudní záležitosti

51

65

30

zasedání ZM

10

10

4

schůze RM

25

23

10

Interní audit

ROKY
rok 2016

AGENDA
Počet provedených auditů

rok 2017

1. - 4 / 2018

25

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

27

AGENDA - PRACOVNÍK 1

rok 2016

ROKY
rok 2017

maily přijaté/odeslané

2187/2139

2396/2178

telefony

15

1. - 4 / 2018
867/746

2500

2500

830

faktury

21

25

3

objednávky

16

19

6

Vera - písemnosti DZ + dopisy

46

110

154

191

209

76

71

66

36

výkonové statistiky a PAM statistiky
vybrané ukazatele + finanční vypořádání
dotace z Fondu Ústeckého kraje, žádost + administrování +
vyúčtování)

1

1

1

AGENDA - PRACOVNÍK 1

rok 2016

rok 2017

1. - 4 / 2018

maily přijaté/odeslané

2000/1600

1800/1600

800/450

telefony
faktury - ověření
objednávky
Vera - písemnosti
smlouvy
rozhodnutí
rozvoz Hlasu severu

2200

2200

520

35

47

16

9

9

3

131

171

183

87

94

90

4

1

1

20 x

inzerce (příjem, zpracování)

22 x
238

8x
264

98

Výkonové statistiky ukazují poměrně konzistentní čísla od r. 2016. Určité navýšení se objevuje na agendě stížností
a agendě písemností. Informace neindikují potřebu např. nového pracovníka na agendě.
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Závěr
Pro útvar Vedení úřadu platí obdobné závěry jako závěry uvedené u Organizačního odboru.
a) Personálně je odbor zajištěn odpovídajícím způsobem bez nutných změn. Ke zvážení je pouze posílení
agendy školství, kde je ve srovnání s jinými úřady možné sledovat jisté poddimenzování personálních
kapacit. Zejména s ohledem na zastupitelnost je současný stav rizikový.
b) Většina zaměstnanců má potřebnou zkušenost na výkonu agendy.
c) Jednotlivé agendy zpracovávané v útvaru Vedení úřadu odpovídají zaběhlé praxi.
d) Otázkou k zamyšlení je přístup k zorganizování těchto agend na úřadě. Srovnávané městské úřady
(Frenštát pod Radhoštěm, Rumburk) volí organizaci v podobě útvaru Vedení úřadu, kde jsou zařazeni
pouze pozice starosty, místostarostů a tajemníka úřadu a vedle toho Odbor tajemníka úřadu, kam je
soustředěna agenda dle potřeby jednotlivých úřadů. Řada agend, které dnes řeší městský úřad ve
Varnsdorfu v rámci odborů Organizačního a Vedení úřadu, je rozmístěna v odborných odborech.
e) Změna tak velkého rozsahu (zásadně by se dotkla dvou dnešních odborů a ve změně by figurovaly
i některé další odbory) je podmíněna pečlivou přípravou a vyžadovala by určitě i politickou podporu.
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2.2 Úřad
Dílčí doporučení a zhodnocení jsou vždy u konkrétního odboru v určené kapitole. Tato kapitola se více zaměřuje
na systémového záležitosti přesahující více odborů nebo klíčové zjištění za jednotlivé odbory, které je třeba řešit.

2.2.1 Rozvoj a diagnostika zaměstnanců
Zaměstnanci během auditu byli osloveni s dotazníkem týkajícím se jejich osobního rozvoje a sebehodnocení.
Ukázalo se, že tato témata mohou některých zaměstnancům činit poměrně problém, jak je uchopit.

Systém rozvojových potřeb zaměstnanců
U vzdělávacích (rozvojových) aktivit, které by potřebovali, se řada zaměstnanců nevyjádřila (neuvedla žádná
témata) nebo uváděla pouze několik témat. Jen menší část dokázala uvést větší rozsah vzdělávacích potřeb.
Tato věc může ukazovat, že by bylo vhodné ji v prostředí úřadu do budoucna uchopit a více s ní pracovat a učinit ji
součástí standardního procesu rozvoje zaměstnanců.
Rozvojové potřeby by totiž měly prioritně přicházet od zaměstnanců (a v druhé řadě od jejich nadřízených).
DOPORUČENÍ
Doporučuje se tak aktivnější přístup zaměstnanců, respektive vytvořit jim prostředí, pravidla a podporu, aby tak
mohli činit. Toto téma je možné zohlednit v novém systému hodnocení.

Sebehodnocení zaměstnanců
Sebehodnocení zaměstnanců je totožný případ jako u předešlé podkapitoly. Ukázalo se, že někteří zaměstnanci ho
nechtěli provést, část se naopak spíše nadhodnotila. Nicméně je třeba ocenit, že většina zaměstnanců se snažila
hodnotit střízlivě.
U výše popsaného je třeba zohlednit, že sebehodnocení je velmi těžká disciplína. Předpokládáme, že ho většina
zaměstnanců dělala poprvé. Někteří zaměstnanci měli zřejmě dojem, že nižší známky by jim mohli nějakým
způsobem ublížit a mít pro ně následky, což rozhodně nebylo předmětem auditu. Sebehodnocení má naopak
definovat silné i slabé stránky zaměstnance v odborných i osobnostních dovednostech, které má de facto každý.
DOPORUČENÍ
Zavést pravidelný systém sebehodnocení zaměstnanců jako součást celkového hodnocení (platí pro referenty
i vedoucí pracovníky).

Diagnostika vedoucích pracovníků
Specifickou formu hodnocení podstoupili vedoucí pracovníci, a to formou diagnostiky prostřednictvím čtyřech
rozvojových testů. Bližší popis diagnostiky viz v kap. č. 2.1.3. Výsledky diagnostiky a doporučení, jak s ní pracovat,
budou poskytnuty každému vedoucímu pracovníkovi individuálně na rozhovoru s konzultantem M.C.TRITON.
Výsledky budou prezentovány i tajemníkovi úřadu. Cílem diagnostiky je stanovit:
- Zaměření vedoucích pracovníků v řízení týmu (na čem zapracovat, co změnit, co dále rozvíjet).
- Řídící schopnosti a dovednosti vedoucích (na čem zapracovat, co změnit, co dále rozvíjet).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

69

Níže jsou představeny pouze sumarizující závěry za všechny vedoucí a jejich popis.
Manažerské přístupy
Při diagnostice manažerských přístupů se ukázalo, že u většiny vedoucích převládá jejich zaměření tzv. na úkoly
oproti zaměření na lidi.
Tento jev bývá typický pro úřady veřejné správy, neboť je tato oblasti více svázaná nařízením, předpisy, zákony a
potřebou dodržovat určitá pravidla / mantinely.
Tzv. zaměření na úkoly znamená, že pro vedoucího jsou určujícím prvkem v jeho řízení úkoly, které musí plnit
(z nařízení vedení úřadu, z legislativní potřeby, z vlastní iniciativy atd.). Tento typ přístupu k práci bývá definován
jako autokratický. Takovýto typ vedoucích bývá orientován na úkoly, jejich plnění, dodání výsledků a je v prostředí
veřejné správy velmi rozšířen. Přidanou hodnotou bývá schopnost doručovat výsledky.
Určitým rizikem může být opomíjení potřeb podřízených, jejich schopností i rychlosti práce – klíčové je totiž splnit,
doručit výsledek / úkol.
Zdroje moci
Definují, odkud odvozuje vedoucí svoji moc / postavení a aplikuje ji vůči podřízeným, a to z moci formální (statut,
odměny, sankce, informovanost) nebo přirozené (charisma, kontakty, odbornost). Každý vedoucí vždy kombinuje
všech 6 typů, jen některé převažují a jiné bývají upozaděny.
U většiny vedoucích zaměstnanců převažují lehce formální zdroje moci (jejich rozložení mezi čtyři uvedené oblasti
je pak již zcela individuální). Toto zjištění doplňuje zjištění z manažerských přístupů. Nelze ovšem konstatovat, že
by byli vedoucí, u kterých formální zdroj převažuje nějak extrémně výrazně.
Formální zdroje moci (které uplatňuje vedoucí vůči podřízeným) lze popsat následujícím způsobem:
Statut
- Je daná formálním statutem pozice / funkce člověka.
- Dává formální právo řídit druhé.
Odměny
- Je založená na zdrojích, po kterých druzí touží.
Sankce
- Je založená na obavách a strachu z negativních důsledků.
- Opírá se o sankce nebo hrozby sankcemi.
Informovanost
- Je založená na informacích, které člověk má k dispozici.
Kotovy kariéry a Týmové role
Výsledky jsou již natolik individuální, že z nich nelze poskytnout sumarizující obecné závěry.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

70

2.2.2 Personální procesy
Z hlediska úřadu jsou klíčové následující personální procesy: Nábor-výběr / Adaptace / Hodnocení / Rozvoj / Motivace
V každém procesu je krátce popsána náplň procesu dle reality tak, jak běží na MěÚ Varnsdorf, jaké využívá úřad v daném procesu pomůcky a doporučení,
co by se mělo v procesu změnit.
PROCES

POPIS PROCESU
Nábor a výběr nových zaměstnanců probíhá na
úřadu dle běžných standardů samosprávných
celků.
Zaměstnanci jsou na pozice rekrutováni (nábor)
buďto ze stávajících zaměstnanců (přesun na
pozicích, přesun mezi odbory) nebo mimo úřad
(doporučení, přihlásí se na základě zveřejněných
informací).

Nábor-výběr

Výběr poté probíhá ve dvou fázích:
1. Vstupní test všeobecných znalostí:
Test byl dříve využíván de facto vždy, v současné
době je využíván spíše ad hoc.
2. Osobní pohovor s uchazeče:
Na pohovoru je vždy tajemník úřadu a příslušný
vedoucí, další lidé voleni dle témat
(např. dotčený pracovník z odboru, který má na
starosti stejnou agendu nebo dochází k jeho
náhradě), případně je přizván personalista úřadu.
Ve vybraných případech má komise více než
3členy, např. 5 (je přizván i zástupce samosprávy).
Komise rozhoduje hlasováním.

POMŮCKY

Legislativa:
Zákoník práce
(zákon č. 262/2006 Sb.)
Zákon o úřednících
samosprávných celků
(zákon č. 312/2002 Sb.)
Interní pomůcky:
Vstupní test
(řídí se zákonem
o úřednících)
Interní dokumentace:
Není
Elektronické pomůcky:
Nejsou

POZNATKY

DOPORUČENÍ

Nábor-výběr se řídí striktně
dotčenou legislativou.
Proces není popsán v žádné
směrnici ani jiném
neformálním dokumentu.
Průběh procesu běží na
základě zaběhlých
nepsaných standardů
v úřadu.
Jeho výkon realizaci má na
starosti dotčený vedoucí,
personalista a tajemník.
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Bez doporučení.
Ačkoli není proces
popsán v interní
dokumentaci, není pro
úřad velikosti Varnsdorfu
zcela nezbytné vytvářet
novou dokumentaci.

Proces adaptace probíhá vždy na příslušném
odboru a je čistě na činnosti a rozhodnutí
vedoucího pracovníka, jak proces provede
(sám, přiřadí proces jinému zaměstnanci nebo
kombinací obou možností).
Adaptace

V průběhu adaptace ani na jejím konci není
oficiální hodnocení, respektive vyhodnocení.
Tyto aktivitu probíhají průběžnou komunikací a na
konci zkušební doby je rozhodnuto, zdali dostane
zaměstnanec klasický pracovní poměr.

Legislativa:
Zákoník práce
(zákon č. 262/2006 Sb.)
Zákon o úřednících
samosprávných celků
(zákon č. 312/2002 Sb.)
Interní pomůcky:
Nejsou
Interní dokumentace:
Částečně se týká Organizační
řád
Náplň pracovní pozice
(definuje, co má
zaměstnanec dělat,
ale nikoli proces adaptace)

Proces nemá jednotnou
a ustálenou praxi.
Neexistují ani konkrétní
dokumenty, např.
v podobě plánu adaptace
nebo dalších doplňujících
podkladů, které by
zaměstnanec obdržel.

Vytvořit v prostředí
úřadu jednoduchý
adaptační proces,
který bude obsahovat
harmonogram adaptace,
důležité informace apod.

Adaptace se tak dotýkají
Organizační řád a náplň
pracovní pozice
zaměstnance, které mají
ovšem formální charakter
a neřeší samotný proces
adaptace.

S tímto novým
adaptačním procesem
seznámit vedoucí
pracovníky, kteří s ním
budou pracovat. Do
adaptačního procesu
poté více zapojit
personalistu úřadu.

Realizace procesu je čistě
na práci vedoucího daného
útvaru.
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Hodnocení zaměstnanců je primárně vázané na
odměny, které jsou na úřadu rozdělovány 2x
ročně.

Hodnocení

Zaběhlá praxe funguje, že vedoucí dostanou
informace o alokované částce, navrhnou její
rozdělení v prostředí odboru se zdůvodněním a
odešlou informace tajemníkovi, který buďto návrh
schválí, vznese připomínky, případně dotazy
(např. více zdůvodnit), a poté návrh neschválí
nebo navrhne úpravy.
Na úřadu funguje i systém mimořádných odměn,
které se používají při mimořádném plnění úkolů
(nebo dlouhodobém zástupu apod.). Náměty na
mimořádné odměny vznáší pro řadové referenty
vedoucí tajemníkovi, u vedoucích sám tajemník.

Legislativa:
Zákon o úřednících
samosprávných celků
(zákon č. 312/2002 Sb.)
Interní pomůcky:
Nejsou
Interní dokumentace:
Organizační řád
Pracovní řád

Tento proces odpovídá
standardu v prostředí
místních samospráv.
Tématem je uchopit ho
více systematicky, čitelně
a navrhnout nástroj,
kterým bude prováděn.
Na odborech není
prováděný jednotný
hodnotící pohovor
vycházející ze
sebehodnocení
zaměstnance a hodnocení
ze strany vedoucího.
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Nastavit ucelený systém
hodnocení vázaný na
kompetence (případně
cíle organizace) a zavést
aktivity s tím související
(pravidelné hodnocení
probíhající podle
jednotných pravidel
a metodiky).
Systém hodnocení by
měl být vázán na rozvoj
zaměstnanců, případně
odměňování.
Poznámka: Tato aktivita
bude nastavena
v realizovaném projektu
v r. 2018.
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Využít kompetenční
model, který bude
v prostředí úřadu
nastavován jako jeden
z klíčových atributů
rozvoje zaměstnanců.
Zkusit více uchopit
i osobnostní dovednosti
zaměstnanců.

Rozvoj zaměstnanců je v prostředí MěÚ Varnsdorf
spojen se vzděláváním zaměstnanců.
Zaměstnanci standardně absolvují 18 školicích
dnů během 3 let dle zákona o úřednících
samospráv.

Rozvoj

Výběr vzdělávání probíhá na odborech, kde jsou
řadovému pracovníkovi buďto doporučena
vedoucím pracovníkem, nebo si je zaměstnanec
vybírá sám a nechává si je od vedoucích schválit.
Následně dochází k informování personalisty přes
formulář evidence vzdělávání.
V úřadu se objevuje u některých odborů praxe,
že dočerpávají přidělené finance na konci roku.

Legislativa:
Zákon o úřednících
samosprávných celků
(zákon č. 312/2002 Sb.)
Interní pomůcky:
Formulář evidence
vzdělávání
Interní dokumentace:
Organizační řád
Pracovní řád

Tématem je vytvořit
ucelenější systém práce
s rozvojem zaměstnanců
založený na potřebách
zaměstnanců a jejich
kompetencí.
Z auditu plyne, že pro
většinu zaměstnanců jsou
důležité odborné znalosti
a rozvoj.
Rozvoj dnes není brán
jako součást hodnocení.

Vypracovat ucelený
systém vzdělávání, který
jasně rozdělí role a posílí
roli personalisty
a tajemníka úřadu, tj. ve
smyslu referent/vedoucí
navrhují, ale i zdůvodňují
vůči vedení.
Rovněž se nabízí vyšší
propojení vzdělávacích
témat mezi odbory
(společná témata). Tato
věc však vyžaduje výše
zmíněný systematičtější
a koordinovanější přístup
ke vzdělávání a rozvoji
zaměstnanců.
Pojmout systém rozvoje
i jako systém hodnocení
a motivace.
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Úřad poskytuje kvalifikační dohody při studiích.
Jedná se o případy, kde je nutné, aby si
zaměstnanec doplnil vzdělání. Tato praxe se
uplatňuje jak z popudu samotného zaměstnance,
sám si chce doplnit vzdělání, tak je uplatňován
v cílených případech, kdy je vedením úřadu
vytipován na danou pozici člověk z prostředí
úřadu, který ovšem nemá potřebné vzdělání

Legislativa:
Zákon o úřednících
samosprávných celků
(zákon č. 312/2002 Sb.)
Interní pomůcky:
Formulář evidence
vzdělávání

Zaměstnanci mají nárok na dotované stravenky.
Každý zaměstnanec má k dispozici 2 možné,
tzv. „sick day“ v roce.
Motivace

Úřad poskytuje příspěvek na penzijní pojištění
každému zaměstnanci, který o to má zájem.
Zaměstnanci mají možnost využití výhodného
tarifu na mobilní telefon i pro rodinné příslušníky.

Interní dokumentace:
Organizační řád
Pracovní řád
Status Sociální fond
Nařízení tajemníka oběh
dokumentů
Nařízení tajemníka
o kancelářských potřebách

Systém motivace v podobě
benefitů je na MěÚ
nastaven velmi
nadstandardně, což lze
hodnotit pozitivně
s ohledem na nižší
konkurenceschopnost
úřadu veřejné správy
v možnosti základních
mezd.

Není doporučení.

Poznámka: Dříve bylo možné přes Sociální fond
čerpat i příspěvek na dovolenou, ale tento benefit
byl zrušen a přesměrován celý na stravenky
(týkají se všech).
V případě životních jubileí dostávají zaměstnanci
mimořádnou odměnu.
Každý zaměstnanec má ročně nárok na dotaci
kancelářských ad. potřeb v hodnotě 400,- Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

75

Nabídka pro:

2.2.3 Personální zajištění a organizační členění úřadu
Personální zajištění agend
Audit ukázal, že většina agend je zajištěna zcela dostatečným způsobem. U některých odborů byla ovšem
identifkována rizika v možném kontinuálním nárůstu agend.
DOPORUČENÍ
Odbor životního prostředí:
- Sledovat statistiky výkonu a v případě jejich pokračujícího nárůstu v čase by bylo vhodné adekvátně
reagovat a agendy posílit.
Odbor správy majetku a investic:
- Zvážit možnost posílení odboru minimálně formou dorovnání zkrácených úvazků na 100% kapacitu
a zvážit i možnost posílení kapacity odboru (viz porovnání s jinými městskými úřady). Případné navýšení
počtu zaměstnanců tohoto odboru (vyšší náklad úřadu) by mělo být kompenzováno vyššími příjmy úřadu
například pomocí efektivnějšího prodeje městského majetku i efektivnějším hospodařením s lesy města,
a tedy v konečném důsledku by nemělo narušit hospodaření městského úřadu.
- Agenda památkové péče by si zasloužila samostatnou referentskou pozici, neboť je dnes spojena
s agendou investičního referenta.

Rozložení agend
Rozložení agend není u některých odborů optimální. Srovnání agend a jejich případné lehké přeskupení by mohlo
pomoci k jejich výkonu i k logičnosti poskládání odborů.
DOPORUČENÍ
Odbor správy majetku a investic:
- Alokovat agendu územního plánování z Odboru správy majetku a investic pod Stavební úřad.
- Agendu památkové péče přesunout pod Stavební úřad.
- Prověřit detailněji rozhraní mezi odborem správy majetku a investic a ekonomickým odborem. Některé
agendy historicky řešené v OSMI patří svým charakterem spíše do odboru ekonomického (např. předpis
nájemného nebytových prostor, evidence majetku).

Profesní a věková zkušenost
Další klíčovým zjištěním je, že úřad disponuje velkým množstvím profesně zkušených zaměstnanců. Nepotýká se
tak až jednu výjimku s tím, že by muselo na odborech zapracováváno větší množství zaměstnanců. Naopak velká
část zaměstnanců je již v zaběhlé rutině a znalosti agend, což vždy pomáhá vykonávat agendy s menším
množstvím chyb a rychleji.
V návaznosti na to se ale bude více odborů potýkat v horizontu cca 5 – 10 let s tím, že část zkušených
zaměstnanců bude odcházet do důchodu nebo se dostane do důchodového věku.
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DOPORUČENÍ
S předstihem reagovat na případný odchod zaměstnanců z důvodu důchodového věku a s tímto faktem pracovat
– hledat s předstihem náhradu; zaučit nové zaměstnance; předávní zkušeností a know-how, které by neměly se
zaměstnanci z úřadu odejít.

Organizační členění úřadu
Toto doporučení je již systémovějšího rázu a netýká se jednotlivých odborů (přesun agend apod.). Cílem
doporučení je zvážit přeskládání napříč následujícími odbory: Odbor správních agend a dopravy, Organizační
odbor a odbor Vedení úřadu. Tento návrh je opřen jednak o dobrou praxi, a také o benchmark.
DOPORUČENÍ
Správní odbor: Zvážit agendu dopravy oddělit od Správního odboru a na základě toho přeskládat agendu i ve dvou
dalších výše zmíněných odborech. Druhou variantou je zvážit sloučení tohoto odboru se živnostenským úřadem,
ale za předpokladu vytvoření oddělení v nově vzniklém odboru.
Organizační odbor: Nabízí se řada možností, jak odbor uchopit, jednou z nich buď přesun části agend na jiné
odbory, nebo odbor zcela delimitovat mezi ostatní odbory (řešení vyžaduje pracovní skupinu, která by tento krok
připravila).
Vedení úřadu: Možností je zařadit pod odbor Vedení úřadu některé agendy např. z delimitovaného Odboru
organizačního.
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3. KOMPETENČNÍ MODEL
3.1 Kompetence
Kompetence u kompetenčního modelu se nesmí zaměňovat od častého nesprávného překladu – oprávnění,
povinnosti, pravomoc. Kompetence jsou dovedností, která pomáhá zaměstnancům vykonávat svoji práci
(na různých úrovních) a úspěšně podávat pracovní výkon a v prostředí veřejné služby poskytovat veřejnou službu.
U kompetencí je podstatné, že se projevují navenek pozorovatelným chováním. Není-li kompetence
pozorovatelná, nejde s ní pro potřeby kompetenčního modelu pracovat.

3.1.1 Chápání kompetence pro potřeby kompetenčního modelu
Způsobilost, dovednost, schopnost,
vědomost, postoj, hodnota
Kompetence se pak projevují jako specifické chování, které vynikající pracovníci projevují častěji, ve
více situacích a s lepšími výsledky než (pod)průměrní pracovníci.
Kompetenční model je tedy souborem požadovaných:
 dovedností,
 způsobilostí,
 schopností,
 vědomostí,
 postojů a hodnot.

3.1.2 Klíčové kompetence
V prostředí každé organizace a různé úrovně působení či řízení zaměstnance je možné často definovat velké
množství kompetencí. Aby byla práce s kompetenčním modelem jednoduchá, ale přínosná, jsou vybrány tzv.
klíčové kompetence. To jsou ty nejdůležitější kompetence pro danou skupinu zaměstnanců.

Pro potřeby kompetenčního modelu MÚ Varnsdorf je definováno 5 kompetencí,
které jsou označeny jako klíčové a které budou detailněji popsány.

Kompetenční model je naplněn 2 skupinami klíčových kompetencí:
 všeobecné (průřezové) kompetence – společné pro zaměstnance napříč úřadem bez rozdílu zařazení
do skupin, pro které je kompetenční model zpracován; jsou hodnoceny u všech zaměstnanců.
 specifické (segmentové) kompetence – nadefinované dle specifických potřeb pro každou ze skupin, pro
kterou je kompetenční model zpracován zvlášť; budou hodnoceny pouze u zaměstnance z dané skupiny.
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3.1.3 Projevy kompetencí
Každá klíčová kompetence je ze své podstaty poměrně obecná, proto jsou popsány projevy, které ji zpřesňují, lépe
definují a interpretují. U popisů projevů kompetencí je zcela zásadní, aby mohly být interpretovány a chápány
jasně a bez dvojího výkladu všemi zainteresovanými stranami.

Každá z klíčových kompetencí v prostředí MÚ Varnsdorf je popsána 4 – 5 projevy,
které ji jasněji definují.

3.1.4 Kompetence jako atribut ke sledování práce a výkonosti zaměstnanců
Klíčové kompetence a jejich projevy jsou vhodným doplňkem náplní pracovních pozic. Náplně pracovních pozic
stanovují zaměstnancům, jejich vedoucím i vedení úřadu „CO“ mají zaměstnanci dělat. Náplně pracovních pozic již
ovšem nikde nedefinují „JAK“ má zaměstnanec náplň svojí práce vykonávat. Zde právě vstupuje do řízení lidských
zdrojů kompetenční model jako nástroj, který definuje „JAK“ má zaměstnanec svoji práci vykonávat (přes klíčové
kompetence a jejich projevy, které jsou jasně pozorovatelné).

Schéma: Kompetence jako prvek sledování a práce s celkovým výkonem zaměstnanec

CO
Náplň práce
(aktivity,
činnosti)

JAK
Způsob práce
= kompetence

Celkový výkon
zaměstnance

3.2 Důvody zavedení a přínos kompetenčního modelu
Důvody pro zavedení kompetenčního modelu a jeho přínos pro jednotlivé oblasti
a složky na úřadu
1. Z pohledu organizace
Organizace má jednotná pravidla pro určení způsobu, jakým mají zaměstnanci vykonávat svou činnost
(plnit zadané úkoly) – pomocí těchto pravidel a zajištění jejich dodržování může organizace přispět
ke zvýšení výkonnosti a snáze tak naplnit vizi, cíle a strategie.
2. Z pohledu vedoucího zaměstnance
Vedoucí zaměstnanec má nástroj pro práci, hodnocení a poskytování zpětné vazby svým podřízeným,
stejně tak by měl hodnocení dle kompetenčního modelu použít pro nastavení rozvoje každého svého
podřízeného.
3. Z pohledu zaměstnance
Zaměstnanec zná jasná pravidla, podle kterých bude hodnocen, co se od něj očekává (jak pro nově přijaté
zaměstnance, tak pro stávající). Může na stanovené oblasti zaměřit vlastní seberozvoj.
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4. Z pohledu ŘLZ
Integrující nástroj, využitelný v množství personálních procesů – viz obrázek

Nábor výběr

Odchod

Adaptace

Kompetenční
model

Plánování
kariéry

Hodnocení

Rozvoj lidí

3.3 Proces vytvoření kompetenčního modelu
Pro správné nastavení kompetenčního modelu je potřeba:
-

rozdělit zaměstnance do skupin podle toho, na jaké úrovni řízení se nachází a jaké kompetence se tak
od nich budou vyžadovat,

-

správně specifikovat kompetence všeobecné, průřezové a kompetence specifické, skupinové,

-

pro efektivní využívání kompetenčního modelu je dle praktických zkušeností vhodné nadefinovat max.
6 kompetencí,

-

v celkovém počtu kompetencí může být libovolně pracováno s počtem všeobecných a specifických
kompetencí; lze ho nadefinovat i způsobem jednotného měřítka pro všechny zaměstnance, s touto
variantou však na úřadě není běžně pracováno (jsou kladeny v některých oblastech rozdílné požadavky na
vedoucí zaměstnance a zaměstnance),

-

stručně a výstižně popsat každou kompetenci projevy, které pomohou jednotnému výkladu kompetencí
a objektivnímu hodnocení všech zaměstnanců.
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3.4 Kompetenční model MÚ Varnsdorf
3.4.1 Segmentace pracovních pozic pro MÚ Varnsdorf
Při segmentaci byli zaměstnanci rozděleni do několika skupin. Každá skupina bude mít poté vlastní kompetenční
model.
Segmentace proběhla na 2 úrovně řízení (vedoucí – referenti). Druhá úroveň řízení (referenti) byla ještě rozdělena
dle jednotlivých odborů, čímž bude u specifických kompetencí docíleno toho, že kompetence a jejich projevy
budou odpovídat potřebám příslušných odborů a jejich agend.
Segmentace pro MÚ Varnsdorf byla provedena následujícím způsobem
 Vedoucí pracovníci (odbory + oddělení)
 Referent – ekonomický odbor
 Referent – stavební úřad
 Referent – odbor správy majetku a investic
 Referent – organizační odbor
 Referent – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 Referent – živnostenský úřad
 Referent – odbor životního prostředí
 Referent – odbor správních agend a dopravy
 Referent – odbor vedení úřadu

3.4.2 Rozdělení a definování kompetencí pro segmenty
Pro všechny segmenty byly určeny 2 průřezové kompetence, tj. kompetence, které jsou společné pro všechny
skupiny. U průřezových kompetencí se mohou pouze lišit dílčí projevy. Každý segment má poté vlastní specifické
3 kompetence, které odpovídají potřebám v tomto segmentu. I v případě, že mají jednotlivé segmenty stejné
kompetence, mohou se ve svých projevech lišit dle specifik pro tento segment.

PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE

SPECIFICKÉ KOMPETENCE

Vedoucí odborů
a oddělení

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Organizace práce
a práce
s prioritami

Řízení a vedení
podřízených

Komunikace

ekonomický
odbor

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Komunikace

Přístup k úkolům
a jejich
zpracování

Samostatnost

stavební úřad

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Spolupráce

Přístup k úkolům
a jejich
zpracování

Orientace
na klienta

odbor správy
majetku a
investic

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Organizace práce
a práce
s prioritami

Přístup k úkolům
a jejich
zpracování

Iniciativa

organizační
odbor

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Přístup k úkolům
a jejich
zpracování

Samostatnost

Komunikace
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odbor sociálních
věcí a
zdravotnictví

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Orientace
na klienta

Samostatnost

Organizace práce
a práce
s prioritami

živnostenský
úřad

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Spolupráce

Orientace
na klienta

Samostatnost

odbor životního
prostředí

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Přístup k úkolům
a jejich
zpracování

Orientace
na klienta

Iniciativa

odbor správních
agend a dopravy

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Přístup k úkolům
a jejich
zpracování

Orientace
na klienta

Komunikace

odbor vedení
úřadu

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

Odpovědné
chování

Spolupráce
a komunikace

Přístup k úkolům
a jejich
zpracování
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4. SYSTÉM HODNOCENÍ
4.1 Systém hodnocení zaměstnanců
Poskytování zpětné vazby podřízenému zaměstnanci představuje jednu ze zásadních každodenních řídících
činností všech vedoucích zaměstnanců.
Zpětná vazba představuje klíčový nástroj pro usměrňování a zlepšování výkonu podřízených, jak v operativní
úrovni, tak v dlouhodobém časovém horizontu.
Na operativní úrovni se zpětná vazba odehrává především v podobě ústní pochvaly, rady či doporučení
podřízenému zaměstnanci anebo ústního pokárání.
V dlouhodobějším časovém horizontu (například jeden rok) má zpětná vazba obvykle podobu systémového
a standardizovaného nástroje – systému bilančního hodnocení všech zaměstnanců organizace a řídí se předem
stanovenými pravidly.

4.1.1 Účel systému hodnocení MÚ Varnsdorf
Systém hodnocení v MÚ Varnsdorf je výkonově zaměřený hodnotící nástroj s prvky zaměřenými na rozvoj
dovedností dle kompetenčního modelu hodnoceného zaměstnance.
Primárním cílem systému hodnocení zaměstnanců je zhodnocení úrovně stanovených kompetencí a posouzení
výkonu podřízeného zaměstnance dle jeho pracovní náplně za uplynulé období.
Dalším cílem je vyhodnotit stanovené individuální osobní či rozvojové úkoly, a získat tak informaci pro
rozhodování při stanovení mimořádných odměn ke konci kalendářního roku, respektive informace pro případnou
úpravu osobního ohodnocení zaměstnance.

4.1.2 Systém hodnocení jako manažerský nástroj
Systém hodnocení je koncipován jako zásadní nástroj nadřízeného zaměstnance (hodnotitele) při práci se svými
podřízenými.
Kombinace stanovení a plnění osobních výkonových či rozvojových úkolů a kompetencí (dovedností), které
podporují optimální výkon a přístup zaměstnance, s možností provázání do finanční motivace dělá ze systému
hodnocení účinný nástroj řízení výkonu a motivace.
-

Prostřednictvím hodnocení úkolů a kompetencí vedoucí zaměstnanec ovlivňuje dosahování výkonu
dvěma způsoby:
o jednak dělání správných věcí (stanovené individuální výkonové nebo rozvojové úkoly)
o a jednak dělání věcí správným a požadovaným způsobem (určené klíčové dovednosti
tzv. kompetence, pomocí nichž dosahuje zaměstnanec optimálních pracovních výsledků).
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4.1.3 Základní princip systém hodnocení
Základem systému hodnocení je skutečnost, že každý zaměstnanec organizace přispívá ke správnému chodu
svého oddělení dvěma způsoby:
-

Dosahuje svých individuálních výkonových nebo rozvojových cílů.

-

Rozvíjí své kompetence (soubor znalostí, dovedností a chování).

Při hodnocení zaměstnance je tedy žádoucí nejen plnění individuální výkonových nebo rozvojových úkolů, ale
rovněž způsob a přístup, jakým zaměstnanec těchto úkolů dosáhl.

MĚŘITELNÉ CÍLE
CO je úkolem

KOMPETENCE
JAK byl úkol prováděn

HODNOCENÍ CÍLŮ
Individuální cíle
Rozvojové cíle

HODNOCENÍ
CHOVÁNÍ
ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCE

CELKOVÉ HODNOCENÍ
ZAMĚSTNANCE

4.1.4 Role zúčastněných v hodnocení
Dosahování cílů a rozvoj zaměstnanců je odpovědnost obou stran, které se na plnění cílů podílí. Odpovědnost
znamená:
Hodnotitel (obvykle přímý nadřízený zaměstnanec, pokud není stanoveno jinak):
-

Vysvětluje cíle vyššího řádu, stanovuje a komunikuje cíle pro zaměstnance.

-

Rozvíjí a podporuje zaměstnance tak, aby lépe dosahoval svých cílů.

-

Provádí pravidelně hodnocení zaměstnance a sděluje očekávání na další období (cíle, rozvojové potřeby);
vysvětluje hodnocení výkonových či rozvojových cílů a kompetencí svému podřízenému.

Hodnocený (zaměstnanec):
-

Podílí se na stanovení cílů tak, aby jim dobře rozuměl.

-

Aktivně vykonává činnosti, které vedou k dosažení cíle, osobnímu rozvoji.

-

Sleduje, mapuje si plnění cílů, připravuje se na hodnocení (v rámci sebehodnocení si zhodnotí uplynulé
období a připraví si své rozvojové potřeby do budoucna).
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4.2 Pravidla systému hodnocení zaměstnanců
4.2.1 Priority a cíle systému hodnocení
Základní přístup pro vytvoření systému hodnocení MÚ Varnsdorf byl definován zadáním projektu a následně byl
upřesněn na pracovních setkáních se zástupci úřadu.
Pro tvorbu systému hodnocení MÚ Varnsdorf byly zadány následující priority:
 jednoduchost systému s cílem redukovat rozsah administrativy spojené s hodnocením podřízených
zaměstnanců,
 jednoduchost výstupu z hodnocení s patřičnou vypovídací hodnotou,
 transparentnost systému s cílem srozumitelnosti hodnocení pro všechny zaměstnance,
 v rámci hodnocení pracovat s individuálními cíli zaměstnanců,
 provázání výsledného hodnocení na oblast finanční motivace (v rámci možností úřadu).
Významnou prioritou stojící mimo vlastní systém hodnocení byla příprava a nastavení implementačních nástrojů
pro zajištění reálného, praktického využívání bilančního hodnocení zaměstnanců.
Pro zavedení systému bilančních hodnotících rozhovorů byly připraveny nástroje:
 pravidla hodnocení (viz tento výstup),
 hodnotící formulář (viz příloha tohoto výstupu),
 metodika vedení hodnotícího rozhovoru (viz tento výstup),
 školení vedoucích zaměstnanců na téma zpětná vazba a vedení hodnotícího rozhovoru (viz samostatná
aktivita v rámci projektu),
 kompetenční model MÚ Varnsdorf s rozpisem projevů kompetencí (viz samostatný výstup z projektu).
Konkrétní nastavení systému hodnocení bylo dopracováno na workshopu vedoucích zaměstnanců městského
úřadu.
Hlavním cílem vytvořeného systému hodnocení je:
a) určení úrovně dovedností zaměstnanců úřadu dle kompetenčního modelu úřadu,
b) zhodnocení výkonnosti hodnoceného zaměstnance za minulé období dle jeho pracovní náplně
a doporučení ke zlepšení výkonu pro další období a
c) zadání dlouhodobého výkonového či rozvojového individuálního úkolu/úkolů na stanovené hodnocené
období.
Konkrétní nastavení systému hodnocení zaměstnanců MÚ Varnsdorf je dáno detailními pravidly.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

85

4.2.2 Technické nastavení systému hodnocení
a) Okruh hodnocených zaměstnanců
Do hodnocení jsou zapojeni všichni zaměstnanci úřadu s výjimkou tajemníka úřadu.
Do systému hodnocení nejsou zařazeni zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce.
b) Kdo hodnotí (hodnotitel)
Vedoucí odborů hodnotí tajemník úřadu.
Tajemník úřadu hodnotí mimo vedoucí odborů, rovněž své přímé podřízené řadové zaměstnance.
Zaměstnance jednotlivých odborů (vedoucí oddělení, řadové zaměstnance) hodnotí příslušný vedoucí odboru.
V odborech, které jsou dále členěny na oddělení, rozhodne o hodnotiteli příslušný vedoucí odboru (hodnocení
provádí dle rozhodnutí vedoucího odboru buď on sám, nebo hodnocením pověří příslušného vedoucího
oddělení).
c) Četnost a doba hodnocení
Hodnocení zaměstnanců se provádí 1x ročně ke konci hodnoceného období v měsících říjen až první polovina
prosince dle rozhodnutí příslušného hodnotitele.
První pilotní hodnocení určené pro odzkoušení celého systému se uskuteční na přelomu ledna až února v roce
2019. V rámci pilotního hodnocení stanoví hodnotitelé hodnoceným zaměstnancům individuální úkol na rok 2019.
d) Pokyn k zahájení hodnocení
Pokyn k provedení hodnocení a termíny pro jeho ukončení a zaslání výstupů hodnocení na personální oddělení
vydává tajemník úřadu.
e) Směr a postup hodnocení
Standardně hodnocení zaměstnanců začíná hodnocením vedoucích odborů, a poté se pokračuje hodnocením
ostatních zaměstnanců (hodnocení shora dolu).
Při hodnocení jakéhokoli zaměstnance se nejprve provádí sebehodnocení zaměstnance, ke kterému je
zaměstnanec vyzván svým hodnotitelem obvykle několik dní před vlastním hodnocením zaměstnance.
Sebehodnocení (vypracovaný formulář sebehodnocení) odevzdá hodnocený zaměstnanec svému hodnotiteli
nejpozději den před svým bilančním hodnotícím pohovorem.
Vlastní bilanční hodnotící rozhovor se uskuteční v dohodnutém termínu.
f) Záznam z hodnocení
Z hodnocení je pořízen záznam v podobě zpracovaného formuláře hodnocení. Jeden originál záznamu
z hodnocení si ponechá hodnotitel, druhý obdrží hodnocený zaměstnanec a třetí je následně doručen, spolu se
sebehodnocením zaměstnance, na personální oddělení k založení do osobního spisu.
g) Nástroje pro podporu hodnocení
Hodnocení se provádí za pomoci:
formuláře sebehodnocení,
formuláře hodnocení a
Kompetenčního modelu úřadu.
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4.2.3 Hodnocené parametry
Struktura hodnocení je stejná pro všechny hodnocené zaměstnance.
Při hodnocení se hodnotí:
a) výkon zaměstnance dle jeho pracovní náplně,
b) stanovené dovednosti (kompetence) a
c) stanovené individuální výkonové či rozvojové úkoly (cíle) za uplynulé hodnocené období.
Výsledek hodnocení jednotlivých parametrů se v závěru hodnocení promítá do výsledného hodnocení
hodnoceného zaměstnance.

4.2.4 Váha hodnocených parametrů
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 %.

4.2.5 způsob hodnocení jednotlivých parametrů hodnocení
Hodnocení výkonu zaměstnance dle jeho pracovní náplně
Předmětem hodnocení je zhodnocení výkonu hodnoceného zaměstnance za uplynulé hodnocené období dle jeho
pracovní náplně.
Při hodnocení se posuzuje výkon v rámci celé škály činností stanovených pracovní náplní.
Hodnotitel hodnotí oblast výkonu zaměstnance dle jeho pracovní náplně na škále 1 až 5, kdy:


hodnocení 1 znamená nadstandardní plnění a zvládání činností stanovených pracovní náplní
(bezchybnost výkonu, expertní úroveň odbavení činnosti, poskytovatel odborné konzultace a rady pro
ostatní kolegy)



hodnocení 2 znamená očekávané plnění a zvládání činností stanovených pracovní náplní (činnosti jsou
odbavovány samostatně v očekávaném standardu)



hodnocení 3 znamená průměrné plnění a zvládání činností stanovených pracovní náplní (činnosti jsou
odbavovány víceméně samostatně v očekávaném standardu s potřebou občasné odborné konzultace či
s občasným výskytem drobných nedostatků)



hodnocení 4 znamená špatné plnění a zvládání činností stanovených pracovní náplní (výstupy z činností
zaměstnance obsahují četné chyby, výstupy je nutné pravidelně kontrolovat, zaměstnanec při výkonu
činností nedodržuje stanovené postupy a standardy) a



hodnocení 5 znamená nezvládání činností stanovených pracovní náplní (výstupy přes připomínky
nadřízeného obsahují stejné, opakující se chyby, zaměstnanec nerespektuje stanovené postupy
a standardy, chybné výstupy jsou předmětem přezkumu vyšších stupňů veřejné správy či soudů).

Výsledkem hodnocení je jedno číselné hodnocení od stupně 1 do stupně 5 dle hodnocení hodnotitele za oblast
výkonu dle pracovní náplně hodnoceného zaměstnance.
Hodnocení se zaznamenává do formuláře hodnocení, do části „hodnocení výkonu zaměstnance dle jeho pracovní
náplně v uplynulém období“.
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Hodnocení kompetencí
Předmětem hodnocení jsou stanovené kompetence pro jednotlivé skupiny zaměstnanců dle Kompetenčního
modelu MÚ Varnsdorf.
Vedoucí pracovníci (manažeři) jsou hodnoceni dle kompetenčního modelu pro vedoucí pracovníky,
odborní referenti jsou hodnoceni dle příslušného kompetenčního modelu konkrétního odboru.
Při hodnocení posuzuje hodnotitel 5 určených dovedností s využitím Kompetenčního modelu - pomocí
očekávaných projevů chování, které jsou předepsány pro každou hodnocenou dovednost.
Hodnotitel hodnotí zvlášť každou dovednost na škále 1 až 5, kdy:
hodnocení 1 znamená excelentní zvládání (je vzorem) dovednosti hodnoceným zaměstnancem;
hodnocení 2 znamená očekávané zvládání (plní standard) dovednosti hodnoceným zaměstnancem;
hodnocení 3 znamená průměrné zvládání (objevují se nedostatky oproti standardu) dovednosti hodnoceným
zaměstnancem;
hodnocení 4 znamená špatné zvládání (časté nedostatky oproti standardu) dovednosti hodnoceným
zaměstnancem a
hodnocení 5 znamená nezvládání dovednosti hodnoceným zaměstnancem.
Výsledkem hodnocení je číselné hodnocení od stupně 1 do stupně 5 dle hodnocení hodnotitele za každý
stanovený výkonový parametr.
Hodnocení se zaznamenává do formuláře hodnocení, do části „hodnocení kompetencí“.
Ve formuláři jsou přímo předepsány dvě průřezové kompetence úřadu, zbylé tři kompetence doplní do formuláře
hodnotitel dle předepsaného kompetenčního modelu pro daného hodnoceného zaměstnance.
Do výsledného hodnocení vstupuje pouze jeden údaj za celkové průměrné hodnocení kompetencí jako celku.

Dělnické profese
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).

Při hodnocení zaměstnanců v dělnických pracovních pozicích se využije stejná hodnotící škála jako u ostatních
zaměstnanců (1-5) a stejný hodnotící formulář s jedinou výjimkou oproti ostatním zaměstnancům – hodnotitel
nedoplňuje do formuláře hodnocení žádné další kompetence a hodnotí se pouze dvě předepsané průřezové
kompetence.
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Hodnocení individuálních cílů
Předmětem hodnocení je individuální či rozvojový cíl (cíle) zadaný/é při předchozím hodnocení.
Stanovení úkolu (cíle)
Při stanovení individuálního cíle definuje hodnotitel písemně v hodnotícím formuláři v části „stanovení
individuálního výkonového / rozvojového úkolu pro následující období“:
 jasné a srozumitelné znění stanoveného úkolu (cíle) a
 očekávaný a měřitelný výsledek, výstup, který reprezentuje splnění úkolu (cíle).
Hodnotitel stanovuje hodnocenému zaměstnanci obvykle jeden individuální či rozvojový úkol na budoucí
hodnocené období (následující kalendářní rok).
Maximální počet individuálních úkolů, které může hodnotitel stanovit na jedno hodnocené období pro jednoho
zaměstnance, jsou tři individuální úkoly.
Jeden individuální či rozvojový úkol je každému hodnocenému zaměstnanci stanoven vždy (povinnost
hodnotitele).
Při pilotním hodnocení v roce 2019 se stanovuje plošně pouze jeden individuální či rozvojový úkol.
Hodnocení úkolu (cíle)
Při hodnocení vyhodnocuje hodnotitel samostatně každý stanovený individuální či rozvojový úkol (cíl) samostatně
na škále od 1 do 5, kdy:
hodnocení 1 znamená nadstandardní plnění předepsaného individuálního úkolu (například očekávaný výstup
z plnění úkolu byl překonán, při plnění úkolu byly doručeny další vedlejší výstupy mimo hlavní zadání apod.);
hodnocení 2 znamená očekávané plnění předepsaného individuálního úkolu (úkol splněn dle zadaného
očekávání);
hodnocení 3 znamená průměrné plnění předepsaného individuálního úkolu (zaměstnanec splnil úkol, částečně
především z důvodu okolností, které nemohl ovlivnit);
hodnocení 4 znamená špatné plnění předepsaného individuálního úkolu (zaměstnanec splnil úkol částečně,
přestože měl všechny potřebné zdroje k dispozici);
hodnocení 5 znamená, že hodnocený zaměstnanec zadaný individuální úkol nesplnil.
Výsledkem hodnocení je číselné hodnocení od stupně 1 do stupně 5 dle hodnocení hodnotitele za každý
stanovený individuální úkol (cíl).
Hodnocení se zaznamenává do formuláře hodnocení, do části „vyhodnocení individuálního úkolu zadaného při
předcházejícím hodnocení“.
Celkové hodnocení za oblast individuálních úkolů je tvořeno prostým průměrem hodnocení jednotlivých
individuálních úkolů (pokud jich bylo zadáno více než jeden).
Do výsledného hodnocení vstupuje pouze údaj za celkové hodnocení individuálních úkolů.
Při pilotním hodnocení počátkem roku 2019 se hodnocení individuálních úkolů neprovádí (jedná se o první
bilanční hodnocení zaměstnance, individuální úkol nemohl být v předchozím období zadán).
Dělnické profese
U zaměstnanců v dělnických profesích se při zadávání a hodnocení individuálních úkolů postupuje stejným
způsobem jako u všech ostatních zaměstnanců.
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Výsledné hodnocení zaměstnance
Výsledné hodnocení představuje zařazení zaměstnance do jedné ze čtyř skupin:
A* klíčový zaměstnanec
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.

Výsledné hodnocení je vyznačeno ve formuláři hodnocení zaměstnance (označení příslušné skupiny se vygeneruje
automaticky po zadání všech dílčích hodnocení).
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4.2.6 Vazba výsledků hodnocení na odměňování
Dopad výsledku hodnocení do finanční motivace

Dopad výsledku hodnocení do finanční motivace

Výsledné hodnocení zaměstnance – A* klíčový zaměstnanec
Příslušný vedoucí zohledňuje zařazení hodnoceného zaměstnance do skupiny „klíčových zaměstnanců“ při
stanovení výše mimořádných odměn vyplácených obvykle ke konci kalendářního roku. Zaměstnancům zařazeným
ve skupině „klíčových zaměstnanců“ by měly být stanoveny v rámci daného odboru nejvyšší odměny.

Výsledné hodnocení zaměstnance – A zaměstnanec s optimálním výkonem
Příslušný vedoucí zohledňuje zařazení hodnoceného zaměstnance do skupiny „zaměstnanců s optimálním
výkonem“ při stanovení výše mimořádných odměn vyplácených obvykle ke konci kalendářního roku. Odměna by
však měla být nižší než u předchozí skupiny.

Výsledné hodnocení zaměstnance – B zaměstnanec s potenciálem růstu
Příslušný vedoucí zohledňuje zařazení hodnoceného zaměstnance do skupiny „zaměstnanců s potenciálem růstu“
při stanovení výše mimořádných odměn vyplácených obvykle ke konci kalendářního roku. Odměna by se měla
pohybovat na nižší úrovni než v obou předchozích případech.
Pokud dojde při bilančním hodnocení zaměstnance opakovaně k zařazení do skupiny zaměstnanců s potenciálem
růstu dva roky po sobě, může vedoucí zaměstnanec (hodnotitel) navrhnout snížení osobního příplatku a dobu, po
kterou bude snížení realizováno.
Návrh předkládá příslušný vedoucí odboru s odkazem na výsledek bilančního hodnocení tajemníkovi úřadu
nejpozději do konce prosince.

Výsledné hodnocení zaměstnance – C zaměstnanec s potřebou úpravy svého výkonu
V případě výsledného hodnocení zaměstnance, které jej zařadilo do skupiny C zaměstnanců s potřebou úpravy
svého výkonu, navrhne vedoucí zaměstnanec (hodnotitel) snížení, popřípadě úplné odebrání, osobního příplatku
a dobu, po kterou bude snížení či odebrání realizováno.
Návrh předkládá příslušný vedoucí odboru s odkazem na výsledek bilančního hodnocení tajemníkovi úřadu
nejpozději do konce prosince.
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4.3 Vedení hodnotícího rozhovoru
4.3.1 Hodnocení úkolů – metodika řízení dle cílů
V návaznosti na zařazení hodnocení individuálního úkolu do systému hodnocení je celkový výstup doplněn o část
„Metodika řízení podle cílů“.

Základní myšlenka řízení podle cílů (MBO)
Základním principem „Managementu by Objectives“ (MBO) neboli česky „Řízení podle cílů“ je myšlenka, že každý
řadový zaměstnanec by měl vědět, co a proč dělá a jak jeho pracovní činnost podporuje cíle a úkoly
zaměstnavatele.
Pro naplnění této základní myšlenky je zásadní, aby organizace měla definované své poslání, jinými slovy, aby
vedoucí zaměstnanci jasně věděli, proč a k čemu existuje jejich firma, úřad.
Úkolem vedoucích zaměstnanců je pak umět rozpadnout „strategické“ cíle organizace (úřadu) na taktické
a operativní cíle a ty rozdělit (zadat) konkrétním zaměstnancům.

Zdroje pro hledání taktických a operativních úkolů
Taktický či operativní úkol nesmí být ukládán řadovému zaměstnanci zcela nahodile.
Při stanovování cílů podřízeným zaměstnancům se jejich nadřízený orientuje podle:
a) poslání organizace
Pokud je poslání definováno písemně, je to pro vedoucí zaměstnance velká výhoda, avšak v řadě případů je
poslání zřejmé i bez písemné definice.
Příkladem mohou být právě městské úřady, kde vedle priorit stanovených samosprávou je jednoznačným
posláním výkon státní správy v určeném rozsahu.
b) vize organizace
Vize, obvykle opět písemně formulovaná (často se však může jednat i o pouhý slogan), manažerům napovídá
a určuje, kam se chce posunout organizace v blízké budoucnosti. Typickým příkladem může být v oblasti veřejné
správy například vize formulovaná jako „Chceme být nejlepším městským úřadem v kraji“ nebo „Jsme klientsky
orientovaný úřad“ apod.
V případech, kdy vize organizace není písemně formulována, lze odhadovat budoucí směřování například
z postojů a názorů klíčových představitelů organizace (starosta či další funkcionáři samosprávy, tajemník úřadu).
c) hlavní cíle a priority organizace
Bývají obvykle dané rozhodnutím vrcholových orgánů organizace, v případě městských úřadů jsou často
determinovány českou legislativou.
Typickou prioritou mohou být změny ve standardních postupech úřadu v důsledku novelizace důležitých
zákonných norem či zajištění voleb, obměna či velká aktualizace používaného software apod.
d) cíle v jednotlivých oblastech
Bývají obvykle generovány na zasedáních vrcholových orgánů organizace a od ryze operativních úkolů se odlišují,
především delší dobou plnění těchto úkolů (například měsíce či i kalendářní rok).
Typickým cílem v jednotlivých oblastech bývají i cíle, které stojí mimo standardní pracovní náplň zaměstnance,
a zároveň jsou plněny opět v delším časovém horizontu (například řízení či účast v projektovém týmu, sledování
legislativních změn pro celý odbor apod.).

Stanovování úkolů = rozpracování priorit
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Při stanovování cílů je prvním důležitým krokem rozpracovat priority úřadu do hmatatelných obrysů.
Důležité je stanovit, jak poznat, že jsme se v dané prioritě posunuli kupředu (stanovení měřítka plnění zadaného
úkolu). Doporučený postup je následující:
1) Je vhodné postupovat podle procesů či důležitých agend (Jaké jsou hlavní procesy
a agendy, které v dané oblasti probíhají?; Kdo tyto procesy a agendy realizuje?).
2) Nalezněte parametr (měřítko), který vám poskytuje jasný obrázek o situaci v dané oblasti.
3) Vyberte klíčový proces či agendu a řekněte si, jaký ukazatel (cíl, parametr) vám poskytne spolehlivou
představu o kvalitě procesu, agendy (např. výstup z procesu – množství, chybovost procesu, rychlost
procesu, standardnost procesu, respektive odchylování od standardu).
4) Stanovte si časový horizont, ve kterém chcete vidět prokazatelné výsledky.
5) Rozhodněte o cílové hodnotě měřítka ve zvoleném časovém úseku.
6) Prověřte stanovený cíl technikou SMART.
Pokud není možné nalézt měřítko standardního měření, je vhodné si stanovit milníky, které vám budou
signalizovat, že se posouváte správným směrem.

Stanovování úkolů – technika SMART
Název techniky je složenina počátečních písmen pěti atributů správně stanoveného cíle.

S

jako SPECIFICKÝ – jasně daný, definovaný, konkrétní, srozumitelně formulovaný. Vždy je nezbytné
jednoznačně říci, jaký cílový stav očekáváme.

M jako MĚŘITELNÝ – je třeba předem stanovit, jak budeme měřit úspěch či neúspěch, jaké ukazatele při tom
budou použity. Měřitelnost nespočívá pouze v dosažení určité číselné hodnoty, ale i ve změně stavu (cílový stav
nastal, nebo nenastal).

A

jako AKCEPTOVATELNÝ – toto kritérium obsahuje sama metoda hodnocení podle cílů. Protože cíl je
výsledkem dohody mezi hodnoceným a hodnotitelem, je hodnoceným přijat, může se s ním ztotožnit, vzít si ho
za svůj a aktivně pracovat na jeho dosažení.

R jako REALISTICKÝ – cíl nemá být nedosažitelný, ani příliš skromný. Aby byl ambiciózní a motivoval, musí jeho
plnění vyžadovat vysoké pracovní nasazení a uplatnění všech kvalit hodnoceného.

T jako TERMÍNOVANÝ – cíl musí mít časový rámec, musí být dosažitelný v určitém, přesně vymezeném termínu.
4.1.5. Stanovování úkolů – racionální kritéria cílů (úkolů)
Vedle uvedené techniky SMART se lze při zadávání cílů rovněž řídit určitými technickými zásadami (které se
logicky částečně překrývají s technikou SMART), jako například:
cíl formulujte konkrétně a písemně,
cíl popište v měřitelných veličinách nebo ukazatelích chování,
cíl termínujte (konkrétní datum, období),
cíl má svoji horní a dolní hranici (určujeme očekávaný výkon vymezením v intervalu),
cíl stanovte reálně (má být náročný, ale splnitelný),
cíl formulujte tak, že sám dokážete přesně zkontrolovat, zda ho bylo dosaženo, či nikoli,
cíl formulujte tak, aby si s ostatními cíli neodporoval,
cíl formulujte v pořadí tak, aby mohly být stanoveny a zvýrazněny priority.
Při formulování cíle začínejte SLOVESEM a sloveso nikdy nepoužívejte v podmiňovacím způsobu „mělo by se“.
Prezentujte maximálně 5 cílů, ale lépe pouze 3 cíle, jinak se stávají nepřehledné, a tak se snižuje
i pravděpodobnost jejich dosažení.
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4.3.2 Hodnotící rozhovor
Obecné principy pro vedení hodnotícího rozhovoru
Věcná příprava
předmět hodnocení – předepsané kompetence a projevy chování, rozvojové aktivity za uplynulé období,
příprava individuálního úkolu hodnoceného zaměstnance, fakta o oprávněných stížnostech a kontrolách.
Příprava na hodnotící rozhovor
plánování schůzek s hodnocenými zaměstnanci
zachování objektivity posuzování a věcnost projevu
K tomu nám může pomoci zodpovězení následujících otázek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nemám osobní antipatii vůči dotyčnému? Dokážu sdělení udržet ve věcné, racionální rovině?
Nejsem sám v afektu?
Dokážu vše sdělit sám za sebe? „Já to tak vnímám“, „Viděl jsem, že jsi…“
Dokážu se chovat a jednat partnersky, bez kritického nebo negativního tónu?
Mám konkrétní fakta týkající se dané situace?
Je to skutečně závažná, důležitá chyba? Nejedná se pouze o méně významný detail?
Bude to pro hodnoceného zaměstnance srozumitelné?
Dokážu odpovědět (sdělit hodnocenému zaměstnanci řešení), když se zeptá, co má dělat, jak to má řešit?
Mám připravenou věcnou argumentaci?

Příprava prostředí
volba správného prostředí
vytvoření časového prostoru
Výstup přípravy
mám naplánované schůzky na rozhovory a místnosti pro jejich realizaci
mám připravené hodnocení stanovených dovedností (kompetencí)
mám představu o jejich nových cílech a rozvoji
mám připravenou svoji představu o vyhodnocení individuálních úkolů
mám připravené výsledné hodnocení zaměstnanců

Průběh hodnotícího rozhovoru
Rozhovor je rozdělen do 4 částí:
zahájení
hodnocení rozvojových aktivit a hodnocení individuálních úkolů
hodnocení stanovených dovedností (kompetencí)
shrnutí
Každá z těchto částí je dále v textu detailně popsána včetně rad a tipů pro hodnotitele.
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Základní struktura pro vedení hodnotícího rozhovoru
POSTUP
ZAHÁJENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU

Hodnotitel

HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH AKTIVIT a INDIVIDUÁLNÍCH ÚKOLŮ
MINULOST

BUDOUCNOST

Hodnocení rozvojových aktivit hodnoceného
za předchozí období
Hodnocení individuálních úkolů hodnoceného
Stanovení individuálních (výkonových / rozvojových) úkolů
hodnoceného pro další období

Hodnocený
Hodnotitel
Oba
Hodnocený
Hodnotitel
Oba

HODNOCENÍ STANOVENÝCH DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
MINULOST

Hodnocení kompetencí hodnoceného za předchozí
období

Hodnotitel
Hodnocený
Oba

BUDOUCNOST

Stanovení rozvojových aktivit spojených se zlepšením
kompetencí hodnoceného na další období

Hodnocený
Hodnotitel
Oba

SHRNUTÍ HODNOCENÍ

Oba
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Podrobný popis jednotlivých částí hodnotícího rozhovoru:
Zahájení hodnotícího rozhovoru
ZAHÁJENÍ
FÁZE ROZHOVORU

Atmosféra má výrazný vliv na pozitivní pocit obou stran (hodnoceného
i hodnotitele).

Příprava vnějších
podmínek
(vytvoření příjemného
prostředí k rozhovoru)
H
o
d
n
o
t
i
t
e
l

VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ

Rozhovor by měl probíhat vždy:
- v předem určeném čase
- s písemnou přípravou (včetně vyplněných formulářů)
- v klidném nerušeném místě u pracovního stolu
- bez telefonů a návštěv
K odbourání nervozity poslouží pozitivní přivítání. Minimálně se hodí neutrální
přijetí jako:
"Jsem moc rád/a, že máme příležitost si v klidu společně pohovořit.“

Pozitivní přijetí
(pozitivní uvítání
hodnoceného)

Po uvítání vysvětlíme:
- strukturu rozhovoru
- cíle, způsob a postup, jak bude naše setkání probíhat
Hodnocený bude znát jasná pravidla průběhu hodnotícího rozhovoru. Je
klidnější, protože ví, co ho čeká. Může se bez zbytečné nervozity soustředit na
podstatné momenty rozhovoru.
V průběhu hodnocení využívají obě strany formulář v papírové či elektronické
podobě.
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Hodnocení rozvojových aktivit a individuálních úkolů
FÁZE
ROZHOVORU
H
o
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ý

Zhodnocení
rozvojových
aktivit a úkolů
za předchozí
období

M
I
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Rozhovor začíná hodnocený, který hodnotí své rozvojové aktivity a vlastní výkon
při plnění individuálních úkolů (výkonových či rozvojových). Měl by okomentovat
svůj pohled na:
- svůj rozvoj za uplynulé období a
- na dosažení jednotlivých konkrétních cílů.

Hodnotitel navazuje na úvodní slovní sebehodnocení hodnoceného.
Hodnotitel by měl vytvořit atmosféru důvěry. Pomůže, že začneme pozitivním
zjištěním a pochvalou za konkrétní větší úspěch. Smyslem rozhovoru není
zpochybnit sebehodnocení hodnoceného, ale dodat mu sebedůvěru.
Klademe proto otevřené otázky, tj. otázky, na které nelze odpovědět pouze ANO NE. Tyto otázky doplňují sebehodnocení hodnoceného.
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VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ
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Zhodnocení
úkolů za
předchozí
období

Příklady otevřených otázek:
„Jak hodnotíte své výsledky?“
„Co si o nich myslíte?“
„Řekněte mi něco o svém týmu, jak ho řídíte?“
„V čem si myslíte, že jste se od minulého rozhovoru posunul/a, a v čem ne?“
„Kterým faktorům připisujete největší podíl na svých úspěších?“
Podobnými otázkami bychom měli přivést hodnoceného k tomu, aby se zamyslel
a aby našel odvahu pohovořit o svých silných stránkách.
Lidé mají velkou tendenci na tyto otázky odpovídat negativně, tj. zdůrazňovat
"v sebeobraně" chyby a nedostatky.
Je věcí hodnotitele, aby přivedl hodnoceného k pozitivnímu pohledu na sebe
a svou práci.
Později je možné se vrátit a identifikovat skutečné chyby a jejich příčiny.
V průběhu by se měl podat svůj slovní komentář a provést hodnocení:
- rozvoje zaměstnance za uplynulé období,
- jednotlivých konkrétních úkolů a
- konkrétního hodnocení na škále 1 až 5.

O
b
a

Diskuse,
shrnutí
a dohoda

Zaměstnanec identifikoval své silné i slabší stránky při plnění individuálních cílů.
Zná také Váš názor na svůj výkon, cíle, chování a jednání, vidí oblasti, které vyžadují
zlepšení.
Výstupem je shoda v hodnocení cílů za minulé období.
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Návrh
vlastních
individuálních
cílů na další
Hodnocený může v rozhovoru o budoucnosti uvádět své představy:
období
- ke stanovení možných nových cílů (výkonových, rozvojových),
- o krocích vedoucí k těmto cílům.

Pokud je hodnocený motivován k naplnění svých cílů a představ, má hodnotitel
tento potenciál podpořit přijetím úkolů, které si nadefinoval zaměstnanec.
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Hodnocený by si v této fázi pohovoru měl být více jistý sám sebou, měl by vidět
možnosti, jak vylepšit své slabší stránky, měl by mít nápady a neměl by se bát je
prezentovat.

Hodnotitel v rozhovoru o budoucnosti uvádí:
- stanovení nových cílů a
- kroky vedoucí k těmto cílům.

H
o
d
n
o
t
i
t
e
l

Návrh
individuálních
cílů
Hodnotitel má zůstávat aktivním posluchačem a klást jen otázky, které mu pomohou
hodnoceného
konkretizovat jeho vize:
na další
„Jakých konkrétních cílů byste chtěl/a v příštím období dosáhnout?“
období
„Kdy zahájíte realizaci své myšlenky?“
„Kolik času na to budete potřebovat?“
„Myslíte si, že Vaše zkušenosti na tento projekt stačí?“
„Ve kterých oblastech vidíte možnosti svého dalšího rozvoje?“
Reagujeme v těchto situacích:
A) Jsou všechny návrhy hodnoceného dobré a životaschopné? Odpovídají
strategickým cílům společnosti, cílům vašeho útvaru?
Pokud se od nich vzdalují, změňte směr hovoru a cíle mu přibližte.
B) Chybí hodnocenému ambicióznost?
Dodejte mu kuráž, zaveďte řeč na témata, která se vám zdají důležitá a o nichž on
sám nemluvil. Naznačte mu, jak vidíte jeho kariéru Vy sám. Veďte jej k realistickému
pohledu na jeho kariéru. Ovšem bez nátlaku! Povzbuďte jej!
Příklady
situací
a možná
řešení

C) Jsou jeho cíle a návrhy příliš ambiciózní?
Požádejte jej, aby se znovu zamyslel nad svými cíli (Pozor - může ale dojít
i k demotivaci!). Nekritizujte! Zamyslete se sami a rozvažte, jak mu vytvořit
podmínky k dosažení úspěchu. Je třeba zvážit střet rizik, do kterých se můžeme
dostat, a proti tomu stojící skutečnosti, že sami můžeme být příčinou jeho
neúspěchu, snížení výkonu, demotivace, odchodu ze společnosti.
Aby byl rozhovor skutečným přínosem pro obě strany, a pokud to atmosféra dovolí,
je nutné dát prostor hodnocenému, aby také vyjevil, jaké má starosti, pochybnosti,
o kterých by měl hodnotitel vědět, resp. aby pohovořil i o svých schopnostech
a dovednostech.
Jsou-li ujasněna vzájemná očekávání a stanoveny a oboustranně akceptovány cíle
na příští období, pak nastává shoda v definování rozvojových potřeb.
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Hodnocený představil svou představu o plnění cílů na další období. Zná také Váš
názor na svůj výkon a cíle a vidí oblasti, které vyžadují zlepšení.
Výstupem je shoda v návrhu individuálních úkolů na další období.

Diskuse,
shrnutí
a dohoda

Hodnocení kompetencí
FÁZE
ROZHOVORU
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VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ
Rozhovor začíná hodnocený okomentováním svého sebehodnocení.

Zhodnocení
kompetencí za
předchozí období

Hodnocený by měl ve svém chování a přístupu k práci identifikovat:
- silné stránky v rámci stanovených kompetencí a
- slabé stránky v rámci stanovených kompetencí.

V rozhovoru pokračuje hodnotitel. Hodnotí postupně jednotlivé kompetence
zaměstnance s využitím sebehodnocení hodnoceného zaměstnance (větší
pozornost věnuje těm pasážím, kde je hodnocení hodnotitele v rozporu se
sebehodnocením zaměstnance).
Zhodnocení
kompetencí za
předchozí období

Ústní hodnocení obvykle obsahuje:
- slovní komentář prostřednictvím příkladů chování hodnoceného,
- 2 příklady toho, co se líbilo na chování, přístupu hodnoceného,
- 2 příklady toho, co se nelíbilo na chování, přístupu hodnoceného,
- silné a slabé stránky a
- kvantifikaci hodnocení na škále 1 až 5.

Diskuse, shrnutí
a dohoda

Hodnocený i hodnotitel identifikovali silné stránky hodnoceného a prostor pro
zlepšení dovedností dle přístupu a každodenní činnosti v uplynulém období.
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Hodnocený v rozhovoru o budoucnosti uvádí dle svých představ:
- oblasti svého dalšího rozvoje pro zlepšení předepsaných dovedností a
- způsob práce pro naplnění oblastí rozvoje.
Návrh vlastních
rozvojových
potřeb na další
období

Hodnocený by si v této fázi pohovoru měl být více jistý sám sebou, měl by
vidět možnosti, jak vylepšit své slabší stránky, měl by mít nápady a neměl by
se bát je prezentovat.
Možná je silně motivován k naplnění svých cílů a představ a tento potenciál
bychom neměli nechat „vyprchat".

H
o
d
n
o
t
i
t
e
l

Návrh rozvojových
potřeb
hodnoceného
na další období
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Diskuse, shrnutí
a dohoda nad
společným
„závazkem“

Hodnotitel v rozhovoru o rozvojových potřebách na další období uvádí:
stanovení nových rozvojových potřeb pro zlepšení kompetencí
zaměstnance a
kroky k tomu vedoucí.
Hodnotitel, stejně jako u rozhovoru o cílech, klade otázky, které pomáhají
hodnocenému konkretizovat jeho vize:
„Ve kterých oblastech vidíte možnosti svého dalšího rozvoje?“
„Jaké kroky by k tomu, podle Vás, měly vést?“

Jsou-li ujasněna vzájemná očekávání a jsou-li stanoveny a oboustranně
akceptovány rozvojové potřeby na příští období, pak nastává shoda
v definování rozvojových potřeb a aktivity vedoucí k zajištění rozvojových
potřeb přenese vedoucí do plánu vzdělávání dotyčného zaměstnance.
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Ukončení hodnotícího rozhovoru
UKONČENÍ
FÁZE ROZHOVORU
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Pozitivní uzavření
hodnotícího
rozhovoru
Případně řešení
dalších pracovních
a osobních
záležitostí

VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ

Zapsáním závěrů hodnotícího rozhovoru se záměr mění v závazek jednat.
Hodnotitele zavazují závěry vytvořit hodnocenému podmínky
k úspěchu, poskytnout pomoc a podmínky pro ujednání, resp. např. pro
zlepšení (podmínky pro školení, pro splnění ambiciózního úkolu…).
Hodnoceného zavazují závěry k tomu, aby realistické cíle, návrhy,
projekty, na kterých se oba dohodli, v dalším období uskutečnil.
Závěry hodnocení hodnotitel nahlas přečte a doplní všechny připomínky
hodnoceného, aby nedošlo k pozdějšímu nedorozumění, které by mohlo ohrozit
úspěšné dosažení vytyčených cílů, resp. i celé příští hodnocení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

101

4.3.3 Rizika – co dělat a čeho se vyvarovat při hodnocení
CO DĚLAT
-

Vytvořte klidnou a přátelskou atmosféru v neoficiálním prostředí.



Uvítejte pracovníka, odstraňte pocit napětí.



Vysvětlete cíle a průběh rozhovoru.



Požadujte, aby hodnocený sám hodnotil svůj výkon od předchozího rozhovoru.



Klaďte otevřené otázky a ověřujte informace tam, kde nemáte jasno nebo kde o nich pochybujete.



Sdělte pracovníkovi Váš názor na jeho pracovní výkon, chování a jednání.



Nezapomeňte pochválit za dobrou práci.



Naznačte oblasti vyžadující zlepšení a chtějte vědět, jak se sám pracovník domnívá, že by toho mohl
dosáhnout, případně se Vy sami pokuste naznačit možné cesty jeho zdokonalení.



Odvoďte společně cesty dalšího rozvoje osobnosti pracovníka a způsob jejich zajištění.



Pohovor zakončete povzbuzením - motivačně.

ČEHO SE VYVAROVAT
KATEGORIZACE, PŘEDSUDKY

Předčasné závěry dle vzhledu, národnosti,
náboženství, profesní skupiny atp.

EGOCENTRICKÁ CHYBA

Posuzování podle sebe.

KUMULATIVNÍ CHYBA

Podle výkonů v minulosti se dělají závěry v současnosti.

AROGANČNÍ CHYBA

Vlastní názor je předem považován za správný.

HALO EFEKT, SVATOZÁŘ, PŘEHLUŠOVACÍ EFEKT

Malý počet dojmů přehlušuje ostatní.

EFEKT JEŽÍŠKA

Posuzovatel hraje roli dobromyslného příznivce.

EMPATIE / ANTIPATIE

Vyjadřování sympatií či antipatií.
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Nabídka pro:

5. 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.

5.1 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: 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)

5.1.1 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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5.1.2 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 z organizace (odchodu
do důchodu, ukončení krátkodobých úvazků, jiné odchody zaměstnanců)?
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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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5.2 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

5.2.1 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,3 dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk4 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.5
§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 zohlednit Katalog prací
ve veřejných službách a správě, dle nařízení vlády č. 399/2017 Sb. v platném znění.
Ad d) Další doplňující parametry
3

§ 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.
4
Například § 3 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
5
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.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

109

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.

5.2.2 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.

5.2.3 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) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
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b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
c) den nástupu do práce,
d) doba určitá / neurčitá.
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.6
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.

5.2.4 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.

6

§ 75, 76 a 77 Zákona č. 312/2002 Sb., zákoník práce
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5.2.5 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.
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,7
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.).
7

V případě volby psychotestu jako nástroje při výběru zaměstnance je třeba ho o tomto požadavku s předstihem informovat.
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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.
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.
Je-li 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.
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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.
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: 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
Vyhovuje
ANO / NE

Popis

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).

5.2.6 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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5.3 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.

5.3.1. 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:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

119

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

5.3.2 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.).8
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

8

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.

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

VAK model:
-

výsledky
aktivity
kompetence

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

Adaptace od – do
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 Vedoucí odboru
s pracovištěm

☐

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

☐

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

Zástupce organizačního
odboru

☐

☐

účetní

Průběžné
termíny

Splněno
(zaškrtněte)
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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:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

124

PŘÍKLAD ADAPTAČNÍHO PLÁNU 2

ADAPTAČNÍ PLÁN
Základní údaje
Jméno a příjmení
zaměstnance
Pracovní pozice
Vedoucí zaměstnance
Garant adaptace
Od: Klikněte sem a zadejte datum.
Do: Klikněte sem a zadejte datum.

Adaptace od – do
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

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

125

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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5.4 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.

5.4.1 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).

5.4.2 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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5.5 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.

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.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

131

Profesionalita
a loajalita

Odbornost /
seberozvoj

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
prostředí

Profesionalita a
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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5.6 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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5.7 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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5.8 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 funkce9 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: 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.

Výpověď

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů stanovených v §52 zákoníku

9

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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ze strany
zaměstnavatele

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.
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.
Zákoník práce definuje důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jak na straně
zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.
Okamžité zrušení

U zaměstnavatele se jedná:
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
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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)

Zánik pracovního
poměru úmrtím
zaměstnance
Odvolání nebo
vzdání se funkce
(vedoucí úředník
nebo vedoucí
úřadu)






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.

Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance.

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.
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.
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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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6. PŘÍLOHY
6.1 Kompetenční modely MÚ Varnsdorf
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VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALITA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
ORGANIZACE PRÁCE
A PRÁCE S PRIORITAMI

ŘÍZENÍ A VEDENÍ
PODŘÍZENÝCH

KOMUNIKACE

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast. Je ochotný se dále
vzdělávat.

Činnost odboru organizuje
a plánuje z hlediska času,
procesů i úkolů.

Zná dobře schopnosti
a dovednosti svých
podřízených, a dle toho je
schopen jim rozdělit úkoly.

Umí předávat informace, zvolit
správně okruh příjemců
a komunikační kanál.

Nově získané informace aplikuje
do praxe a seznamuje s nimi
i své kolegy a podřízené.

Dokáže určit priority a dle nich
rozdělit úkoly. Priority
stanovuje na základě
manažerského pohledu
na situaci v odboru.

Umí ohodnotit práci
podřízených, pochválit/ocenit,
v případě úspěchu
i „pokárat“/vytknout
nedostatky.

Dokáže komunikovat jak uvnitř
odboru (s kolegy) a úřadu, tak
i směrem ke klientům úřadu.

Zná problematiku svého
odboru. Dokáže poradit svým
podřízeným při řešení úkolu.

Organizace práce mu umožňuje
flexibilně se vypořádat se
změnami v plnění úkolu a se
stresovými situacemi.

Má průřezovou znalost činnosti
každého referenta svého
odboru. Díky této znalosti je
schopen poradit v případě
problematické situace
i průběžně kontrolovat
a následně vyhodnocovat
splnění úkolu.

Dokáže jasně formulovat
a vysvětlit svoje názory
a rozhodnutí vedení úřadu
i svým kolegům a podřízeným.
Ověřuje si porozumění druhé
strany.

Je ochoten pracovat nad rámec
obvyklého standardu a je
flexibilní a schopný operativně
řešit problém.

Snaží se vytvořit vhodné
podmínky pro realizaci
odborného i osobnostního
rozvoje podřízených.

Umí delegovat úkoly na své
podřízené a jasně jim určit
priority.

Je schopen rozhodnout a určit
řešení situace v případě, kdy se
nepodaří naleznout shodu.

Při komunikaci je ochotný
vyslechnout druhou stranu,
případně ustoupit ze své pozice.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Pracuje na osobnostním
seberozvoji, vnímá ho jako
prostředek pro zlepšení své
práce a řídících schopností
a dovedností.

Jde příkladem, v pracovním
výkonu je spolehlivý, plní včas
termíny a slíbené závazky vůči
kolegům, podřízeným v úřadu
i klientům.

Dokáže si vybudovat důvěru
svých podřízených, zajišťuje
soudržnost odboru, umí
předcházet konfliktům.

Umí vystupovat asertivně
a prosadit svůj názor uvnitř
odboru i vůči dalším kolegům.

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.
Plně odpovídá za kvalitu
a odbornou úroveň řízeného
odboru. Nezříká se
odpovědnosti.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru,
a to jak v rámci svého odboru,
tak úřadu jako celku.
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REFERENT – EKONOMICKÝ ODBOR
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si po
sobě kontroluje.
Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru,
a to jak ve svém odboru, tak
úřadu jako celku.

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
KOMUNIKACE

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

SAMOSTATNOST

Umí komunikovat s klienty,
tzn. vně úřadu, i s kolegy
a nadřízeným uvnitř úřadu.

Dokáže si zajistit potřebné
vstupy a podklady ke splnění
úkolu, resp. pro svou činnost.

Umí pracovat se zdroji, vyhledat
v nich potřebné informace určit
jejich relevanci.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

Je schopen obhájit svůj
názor/postoj, ale zároveň
vyslechnout názor druhé strany.

Na úkol se umí podívat
z několika hledisek a úhlů
pohledu. Navrhne možné
způsoby řešení, určí rizika
a variantu k vyřešení.

Dokáže identifikovat problémy
(včetně potenciálních rizik),
analyzovat je a vyřešit
(případně informovat
a navrhnout řešení).

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Dokáže komunikovat
i v krizových a náročných
situacích a zachovat
profesionální vystupování,
nadhled a argumenty druhé
strany. (Neztrácí sebekontrolu.)

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Úkoly a cíle dokáže plnit
samostatně. Zadání si
upřesňuje s nadřízeným.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Informace umí předat jasnou
a srozumitelnou formou v jasné
struktuře.

Je plně odpovědný za svoji
práci a rozhodnutí. Nezříká
se odpovědnosti.

Sám dokáže navrhovat
a iniciovat změny a řešení.
Motivuje ostatní k jejímu přijetí.

V komunikaci s klienty i kolegy
je proaktivní, hledá a nabízí
pomoc / řešení.

V průběhu plnění informuje
v případě potřeby o stavu svého
nadřízeného, při vyskytnutí
problému ho řeší neprodleně.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy, je
samostatný při plnění úkolu.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.
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REFERENT – STAVEBNÍ ÚŘAD
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
SPOLUPRÁCE

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

ORIENTACE NA KLIENTA

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

V případě potřeby dokáže
spolupracovat s jiným odborem,
resp. jiným úřadem.

Dokáže si zajistit potřebné
vstupy a podklady ke splnění
úkolu, resp. pro svou činnost,
a pracuje samostatně.

V jednání s klientem je vstřícný,
empatický, profesionální.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

Není individualista. Je ochoten
předávat zkušenosti
a informace svým kolegům
pro zlepšení činnosti odboru,
resp. úřadu.

Na úkol se umí podívat
z několika hledisek a úhlů
pohledu. Navrhne možné
způsoby řešení, určí rizika
a variantu k vyřešení.

Umí vyslechnout potřeby
klienta, uvést možné způsoby
řešení situace, argumenty pro
vhodný postup a dovést klienta
k cíli.

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Řídí se heslem: ODBOR = TÝM.
Umí se začlenit do týmu
a otevřeně komunikovat
s kolegy.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Je schopen vysvětlit klientovi
problém, nevnucuje mu však
za každou cenu své řešení,
pokud to není nutné.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Je aktivní při plnění týmových
úkolů, dodržuje termíny
a nedostává tak kolegy
zbytečně pod tlak.

Je plně odpovědný za svoji
práci a rozhodnutí. Nezříká
se odpovědnosti.

Snaží se najít řešení situace
bez zbytečných výmluv, dokáže
se na problém podívat očima
klienta.

Umí naslouchat, respektovat
názor kolegů. Je otevřený
diskuzi, ochotný pomoci svým
kolegům při řešení problému.

V průběhu plnění informuje
v případě potřeby o stavu svého
nadřízeného, při vyskytnutí
problému ho řeší neprodleně.

Je flexibilní v přístupu ke
klientovi, dokáže odhadnout
klienta a podle toho určit
vhodný styl komunikace.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.
Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru,
a to jak ve svém odboru, tak
úřadu jako celku.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.
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REFERENT – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SEGMENTOVÉ KOMPETENCE
ORGANIZACE PRÁCE A
PRÁCE S PRIORITAMI

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

INICIATIVA

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

Umí řídit a rozdělovat dílčí
aktivity a zadání mezi
spolupracující subjekty
(vnější / vnitřní).

Dokáže si zajistit potřebné
vstupy a podklady ke splnění
úkolu, resp. pro svou činnost.

V případě naléhavé potřeby je
ochoten věnovat splnění úkolu
maximální úsilí i nad rámec
pracovních povinností
a pracovní doby.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy za
vedoucím odboru.

Je schopný seřadit přidělené
úkoly dle priorit a tomu
přizpůsobit svoji práci.

Na úkol se umí podívat
z několika hledisek a úhlů
pohledu. Navrhne možné
způsoby řešení, určí rizika
a variantu k vyřešení.

Pozitivně přijímá nové úkoly
a rozhodnutí. Nehledá zbytečně
na věcech negativa, ale umí být
zdravě kritický.

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Organizace práce mu umožňuje
flexibilně se vypořádat se
změnami v plnění úkolu
a se stresovými situacemi.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Umí sám navrhnout změnu
a řešení a iniciovat je.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Svou práci si dopředu plánuje
a organizuje. Zajišťuje si
podřené zdroje a podklady
ke splnění úkolu.

Je plně odpovědný za svoji
práci a rozhodnutí. Nezříká
se odpovědnosti.

Motivuje k aktivitě i ostatní
kolegy, zapojené do činnosti,
práce, kterou vykonává.

Dokáže plánovat – z hlediska
času, potřebných zdrojů či
vstupů (např. i z jiných odborů)
a dalších faktorů.

V průběhu plnění informuje
v případě potřeby o stavu svého
nadřízeného, při vyskytnutí
problému ho řeší neprodleně.

Je aktivní při hledání řešení ve
své činnosti a při vyhledávání
nových informací.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru, a to
jak ve svém odboru, tak úřadu
jako celku.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.
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REFERENT – ORGANIZAČNÍ ODBOR
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
PŘÍSTUP K ÚKOLŮM
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

SAMOSTATNOST

KOMUNIKACE
Je ochotný a schopný
komunikovat s kolegy
a nadřízenými uvnitř úřadu
i s klienty úřadu – tzn. vně úřadu.

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

Dokáže si zajistit potřebné
vstupy a podklady ke splnění
úkolu, resp. pro svou činnost.
Je aktivní v přístupu k úkolům.

K práci si umí zajistit
v případě potřeby potřebné
zdroje nebo informace, které
jsou pro plnění práce
nejvhodnější.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

Na úkol se umí podívat
z několika hledisek a úhlů
pohledu. Navrhne možné
způsoby řešení, určí rizika
a variantu k vyřešení.

Dokáže identifikovat
problémy (včetně
potenciálních rizik),
analyzovat je a vyřešit
(případně informovat
a navrhnout řešení).

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Úkoly a cíle dokáže plnit
samostatně. Zadání si
upřesňuje s nadřízeným.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Je plně odpovědný za svoji práci
a rozhodnutí. Nezříká se
odpovědnosti. Zadaný úkol
řádně a včas dokončí.

Sám dokáže navrhovat
a iniciovat změny a řešení.
Motivuje ostatní k jejímu
přijetí.

Informace umí předat jasnou
a srozumitelnou formou v jasné
struktuře pro danou skupinu
příjemců.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.

V průběhu plnění informuje
v případě potřeby o stavu
plnění úkolu svého
nadřízeného, při vyskytnutí
problému ho řeší neprodleně.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění
úkolu.

V komunikaci s kolegy i klienty je
proaktivní, hledá a nabízí pomoc /
řešení. Ověřuje si pochopení
problému druhou stranou.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru,
a to jak ve svém odboru, tak
úřadu jako celku.

Je schopen obhájit svůj
názor/postoj, ale zároveň
vyslechnout názor druhé strany.
V případě potřeby je ochoten
ustoupit ze své pozice.
Dokáže komunikovat i v krizových
a náročných situacích a zachovat
profesionální vystupování,
nadhled a argumenty druhé
strany. (Neztrácí sebekontrolu.)
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REFERENT – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
ORIENTACE NA KLIENTA

SAMOSTATNOST
Umí pracovat se zdroji, vyhledat
v nich potřebné informace určit
jejich relevanci.

ORGANIZACE PRÁCE
A PRÁCE S PRIORITAMI

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

V jednání s klientem je vstřícný,
empatický, profesionální.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

Umí vyslechnout potřeby
klienta, uvést možné způsoby
řešení situace, argumenty pro
vhodný postup a dovést klienta
k cíli.

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Je schopen vysvětlit klientovi
problém, nevnucuje mu však za
každou cenu své řešení, není-li
to nutné.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Snaží se najít řešení situace bez
zbytečných výmluv, dokáže se
na problém podívat očima
klienta.

Sám dokáže navrhovat
a iniciovat změny a řešení.
Motivuje ostatní k jejímu přijetí.

Svou práci si dopředu plánuje
a organizuje. Zajišťuje si
podřené zdroje a podklady
ke splnění úkolu.

Je flexibilní v přístupu ke
klientovi, dokáže odhadnout
klienta a podle toho určit
vhodný styl komunikace.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Dokáže plánovat – z hlediska
času, potřebných zdrojů či
vstupů (např. i z jiných odborů)
a dalších faktorů.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru, a to
jak ve svém odboru, tak úřadu
jako celku.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.

Dokáže identifikovat problémy
(včetně potenciálních rizik),
analyzovat je a vyřešit
(případně informovat
a navrhnout řešení).
Úkoly a cíle dokáže plnit
samostatně. Zadání si
upřesňuje s nadřízeným.

Umí řídit a rozdělovat dílčí
aktivity a zadání mezi
spolupracující subjekty
(vnější / vnitřní).
Je schopný seřadit přidělené
úkoly dle priorit a tomu
přizpůsobit svoji práci.
Organizace práce mu umožňuje
flexibilně se vypořádat se
změnami v plnění úkolu a se
stresovými situacemi.
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REFERENT – ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
SPOLUPRÁCE

ORIENTACE NA KLIENTA

SAMOSTATNOST

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

V případě potřeby dokáže
spolupracovat s jiným odborem,
resp. jiným úřadem.

V jednání s klientem je vstřícný,
empatický, profesionální.

Umí pracovat se zdroji, vyhledat
v nich potřebné informace určit
jejich relevanci.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

Není individualista. Je ochoten
předávat zkušenosti
a informace svým kolegům
pro zlepšení činnosti odboru,
resp. úřadu.

Umí vyslechnout potřeby
klienta, uvést možné způsoby
řešení situace, vhodnými
argumenty dovést jednání
s klientem k cíli.

Dokáže identifikovat problémy
(včetně potenciálních rizik),
analyzovat je a vyřešit
(případně informovat
a navrhnout řešení).

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Řídí se heslem: ODBOR = TÝM.
Umí se začlenit do týmu
a otevřeně komunikovat
s kolegy.

Je schopen vysvětlit klientovi
problém, nevnucuje mu však za
každou cenu své řešení, není-li
to nutné. Argumentuje tak, aby
jednání bylo úspěšné pro obě
strany.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Je aktivní při plnění týmových
úkolů, dodržuje termíny
a nedostává tak kolegy
zbytečně pod tlak.

Snaží se najít řešení situace bez
zbytečných výmluv, dokáže se
na problém podívat očima
klienta.

Sám dokáže navrhovat
a iniciovat změny a řešení.
Motivuje ostatní k jejímu přijetí.

Umí naslouchat, respektovat
názor kolegů. Je ochotný
ustoupit ze své pozice
a otevřený diskuzi.

Je flexibilní v přístupu ke
klientovi, dokáže odhadnout
klienta, a podle toho určit
vhodný styl komunikace.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru, a to
jak ve svém odboru, tak úřadu
jako celku.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.

Úkoly a cíle dokáže plnit
samostatně. Zadání si
upřesňuje s nadřízeným.
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REFERENT – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA
Respektuje hierarchii
rozhodování a řízení, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.
Svým vzhledem, chováním,
vystupováním a jednáním dobře
reprezentuje úřad a jeho dobré
jméno.

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ
Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.
Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
PŘÍSTUP K ÚKOLŮM
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

ORIENTACE NA KLIENTA

Dokáže si zajistit potřebné
informace a podklady pro svou
činnost a pracuje samostatně.

V jednání s klientem je vstřícný,
empatický, profesionální a umí
klienta vyslechnout.

V případě potřeby je ochoten
věnovat splnění úkolu
maximální úsilí i nad rámec
pracovních povinností
a pracovní doby.

Respektuje odborný názor
či pokyn nadřízených nebo
odvolacího orgánu.

Umí najít argumenty pro
vhodný postup, přesvědčit
klienta a dovést ho k cíli.

Pozitivně přijímá nové úkoly.
Aktivně hledá způsoby, jak je
vyřešit, nikoli důvody, proč to
nejde.

INICIATIVA

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Vyskytne-li se problém, řeší ho
neprodleně.

Je schopen srozumitelně
vysvětlit klientovi situaci
včetně související legislativy.

Umí být zdravě kritický,
navrhnout potřebnou změnu
a v případě schválení ji
aplikovat.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Je plně odpovědný za svoji práci
a svá rozhodnutí. Odpovědnosti
se nezříká.

Snaží se najít řešení situace,
dokáže se na problém podívat
očima klienta.

Motivuje k iniciativě i ostatní
kolegy.

O průběhu plnění úkolů
a vzniklých problémech
informuje v případě potřeby
svého nadřízeného.

Dokáže odhadnout klienta
a podle toho určit vhodný styl
komunikace.

Je aktivní při hledání řešení
problémů ve své činnosti a při
vyhledávání nových informací.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru, a to
jak na svém odboru, tak na celém
úřadu.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.
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REFERENT – ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A DOPRAVY
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
PŘÍSTUP K ÚKOLŮM
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

ORIENTACE NA KLIENTA

KOMUNIKACE

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

Dokáže si zajistit potřebné
vstupy a podklady ke splnění
úkolu, resp. pro svou činnost
a pracuje samostatně. Úkoly
plní včas a kvalitně.

Je ochotný komunikovat
s kolegy a nadřízenými uvnitř
úřadu i s klienty úřadu – tzn.
vně úřadu.

V jednání s klientem je vstřícný,
empatický, profesionální.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

Na úkol se umí podívat
z několika hledisek a úhlů
pohledu. Navrhne možné
způsoby řešení, určí rizika
a variantu k vyřešení.

Umí vyslechnout potřeby
klienta, uvést možné způsoby
řešení situace, vhodnými
argumenty dovést jednání
s klientem k cíli.

Je schopen obhájit svůj
názor/postoj, ale zároveň
vyslechnout názor druhé strany.
Je ochotný ustoupit ze své
pozice. Ověřuje si pochopení
problému druhou stranou.

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Je schopen vysvětlit klientovi
problém, nevnucuje mu však
za každou cenu své řešení, neníli to nutné.

Dokáže komunikovat
i v krizových a náročných
situacích a zachovat
profesionální vystupování,
nadhled a argumenty druhé
strany. (Neztrácí sebekontrolu.)

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Je plně odpovědný za svoji práci
a rozhodnutí. Nezříká se
odpovědnosti. Je ochotný plnit
i mimořádné úkoly.

Snaží se najít řešení situace
bez zbytečných výmluv, dokáže
se na problém podívat očima
klienta a vcítit se do jeho
situace.

Informace umí předat jasnou
a srozumitelnou formou v jasné
struktuře pro danou skupinu
příjemců.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.

Dokáže si zajistit potřebné
vstupy a podklady ke splnění
úkolu, resp. pro svou činnost
a pracuje samostatně. Úkoly
plní včas a kvalitně.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru, a to
jak ve svém odboru, tak úřadu
jako celku.

V jednání s klientem je vstřícný,
empatický, profesionální.

Je ochotný komunikovat
s kolegy a nadřízenými uvnitř
úřadu i s klienty úřadu – tzn.
vně úřadu.
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REFERENT – ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
PRŮŘEZOVÉ KOMPETENCE
PROFESIONALISTA
A LOAJALITA

ODBORNOST /
SEBEROZVOJ

SPECIFICKÉ KOMPETENCE
ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ

SPOLUPRÁCE
A KOMUNIKACE

PŘÍSTUP K ÚKOLŮM A
JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Je flexibilní v přístupu
k požadavkům nadřízených
včetně návrhů nových změn
a umí adekvátně reagovat.

Respektuje hierarchii, je loajální
vůči celému úřadu včetně jeho
vedení.

Orientuje se v příslušné
legislativě platné pro danou
oblast, průběžně si doplňuje
znalosti z ní a umí ji aplikovat
do praxe.

Je schopen přijmout
odpovědnost za své chování,
rozhodnutí i za jeho důsledky.
Je loajální vůči úřadu.

Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru
v týmu.

Svým chováním, vystupováním
a jednáním dobře reprezentuje
úřad a jeho dobré jméno.

Je ochotný a má zájem se
vzdělávat, a to jak v odborných
oblastech, tak v osobnostním
rozvoji. Přichází sám s návrhy
za vedoucím odboru.

Neodkládá řešení úkolů
(v případě týmových úkolů
nedostává ostatní pod časový
tlak). Plní je včas
a v požadované kvalitě.

Informace (včetně odborných)
umí předávat srozumitelně,
zřetelně, jasně, pochopitelně,
a to i pro laika.

Na úkol se umí podívat
z několika hledisek a úhlů
pohledu. Navrhne možné
způsoby řešení, určí rizika
a variantu k vyřešení.

I v obtížných situacích a pod
tlakem odvádí vysoký pracovní
výkon a práci zvládá bez chyb.

Umí a je ochoten poradit
klientovi i kolegovi v případě
potřeby. Předává své poznatky
kolegům.

Zná míru své odpovědnosti,
zbytečně vše neřeší s kolegy,
je samostatný při plnění úkolu.

Dokáže komunikovat
i v krizových a náročných
situacích a zachovat
profesionální vystupování
i nadhled. (Neztrácí
sebekontrolu.)

Umí sám navrhnout změnu
a řešení a iniciovat je.
Je ochotný plnit i mimořádné
úkoly.

Uvědomuje si své nedostatky
a pracuje na jejich odstranění.
Snaží se o zlepšení své práce
sebevzděláváním.

Dokáže si zajistit potřebné
a relevantní vstupy, zdroje
a podklady ke splnění úkolu,
resp. pro svou činnost.

Sdílí s kolegy svoje zkušenosti
a znalosti, předává know-how
a zavedené postupy v odboru.

Při zavádění změn nebo
zpracování nových úkolů
dokáže pomoci i ostatním
nebo jim změnu vysvětlit
a je motivačním faktorem.

Umí pracovat s informacemi
včetně jejich vyhledávání.
Je schopen zajistit přenos
nových poznatků do své praxe.

Dostupné prostředky (finanční,
časové, lidský kapitál apod.)
využívá účelně, bez zbytečných
„ztrát“.

Umí naslouchat, respektovat
názor kolegů. Je otevřený
diskuzi, ochotný pomoci svým
kolegům při řešení problému. Je
ochotný ustoupit ze své pozice.

V průběhu plnění informuje
v případě potřeby o stavu svého
nadřízeného, při vyskytnutí
problému ho řeší neprodleně.

V pracovním výkonu je
spolehlivý a plní včas termíny.
Slíbené závazky vůči kolegům
na úřadě i klientům plní
v termínu a bez chyb. Práci si
po sobě kontroluje.
Svým jednáním a postojem
podporuje týmovou kulturu
a vytváří pozitivní atmosféru,
a to jak ve svém odboru, tak
úřadu jako celku.
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7. 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 ve firmě
Poskytujeme interim manažery

28
let na trhu

90 000+
rozvíjených nebo
hodnocených osob

2 700+

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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