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1. ÚVOD 

Součástí projektu „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová“ (dále jen MÚ 

MT) byla vstupní analýza systému řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ).  

Účelem analýzy bylo posouzení stávajícího stavu personálních procesů a oblastí personálního řízení na 

MÚ MT, určení dobře zvládnutých oblastí personálního řízení na úřadě a identifikace oblastí vhodných 

k novému nastavení či doplnění.  

 

Předmětem analýzy byly následující personální procesy a oblasti: 

- nábor a výběr 

- adaptace zaměstnanců, 

- hodnocení zaměstnanců, 

- motivace zaměstnanců, 

- rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, 

- práce s klíčovými zaměstnanci, rozvoj „talentů“, 

- administrace pracovního poměru zaměstnance, 

- využití automatizovaných nástrojů (software). 
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2. REALIZACE ANALÝZY 
Při analýze byly použity tyto metody analýzy:  

Metoda Popis metody 

Studium interní 

dokumentace 

 

  Studium a analýza dokumentace. 

Řízené rozhovory 

Rozhovory, které slouží ke zjištění či validaci informací.  

Rozhovory mají poměrně pevnou strukturu obsahující otevřené a cílené 

otázky včetně křížového ověření odpovědí. 

SWOT analýza v rámci 

řízených rozhovorů 

 

Analýza, která vede k odhalení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik 

v prostředí, kde úřad působí. 

 

Workshop 

 

Setkání relevantních osob s jasně určeným cílem. 

Analýza a syntéza 

Analýza je metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na 

jednodušší. Syntéza sjednocuje několik jednodušších informací do jednoho 

celku. 

 

Dedukce 

 

Metoda využívaná při formulací návrhů řešení a doporučení. 

Benchmark 
Metoda porovnání aktuálního stavu se standardním nastavením či 

průměrným vzorkem. 

 

Studium interní dokumentace 

Byly analyzovány následující vnitřní předpisy: 

- Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová 

- Cyklus zaměstnance 

- Pracovní řád Městského úřadu Moravská Třebová 

- Kolektivní smlouva 

- Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová 

- Směrnice pro hodnocení zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do Městského 

úřadu Moravská Třebová                                                                                                                 
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Řízené rozhovory 

Řízené rozhovory byly vedeny dne 26. 8. 2014 s 

Bc. Helenou Brziakovou – personalistkou úřadu, se zaměřením na aktuální nastavení personálních 

procesů a oblastí na městském úřadu a s 

Ing. Stanislavem Zemánkem – tajemníkem úřadu, se zaměřením na strategické propojení personálních 

procesů s prioritami úřadu. 

 

Další řízené rozhovory byly vedeny dne 3. 9. 2014 s vybranými vedoucími odborů se zaměřením na 

posouzení dnešního nastavení personálních procesů ze strany uživatelů personálních nástrojů a 

procesů. Rozhovorů se zúčastnili následující vedoucí zaměstnanci: 

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství, 

Ing. Pavel Báča, vedoucí odboru životního prostředí, 

Mgr. Irena Škadrová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a 

Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí. 

 

Workshop 

Technika pracovní skupiny (workshop) byla využita pro analýzu systému hodnocení zaměstnanců 

úřadu. Workshop se uskutečnil dne 12. 9. 2014 za účasti všech vedoucích zaměstnanců úřadu a členů 

realizačního týmu Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských 

zdrojů. 

Výstup z workshopu byl využit jednak pro účely analýzy systému ŘLZ a jednak jako jeden z klíčových 

vstupů pro část projektu „Aktualizace a implementace systému hodnocení zaměstnanců“. 

 

Benchmark 

Jako hlavní metoda prováděné analýzy byl zvolen benchmark (porovnání) dnešního nastavení a 

způsobu obsluhy personálních procesů MÚ MT se standardním nastavením těchto procesů vycházející 

z příkladů tzv. dobré praxe („best practice“). 

Porovnání stávajícího nastavení personálních procesů MÚ MT jsme provedli srovnáním skutečného 

stavu s optimálním nastavením personálních procesů v podobě klíčových prvků procesu (zda dnešní 

personální procesy úřadu obsahují ve svém nastavení všechny klíčové prvky optimálně definovaného 

procesu). 

Vlastní porovnání bylo provedeno za pomoci škály a připojeného komentáře ke zvolenému stupni 

porovnání. 

Škála: 

ANO – klíčový prvek je obsažen v dnešním nastavení personálního procesu MÚ MT (pro 
procentuální vyhodnocení představuje hodnotu 90 až 100% dle posouzení hodnotitele) 
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ČÁSTEČNĚ – klíčový prvek je zastoupen v omezené míře (pro procentuální vyhodnocení 
představuje hodnotu 40 až 60% dle posouzení hodnotitele) 
 
NE – klíčový prvek není obsažen v dnešním nastavení personálního procesu MÚ MT (pro 
procentuální vyhodnocení představuje hodnotu 0%) 
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3. VÝSTUPY Z ANALÝZY 

Vlastní výstup z analýzy je zaznamenán ve struktuře: 

- Sumarizace klíčových prvků optimálně nastaveného procesu (srovnávací etalon) 

- Základní informace týkající se dané oblasti 

- Výsledek analýzy procesu v členění  

o klíčový procesní prvek optimálně nastaveného procesu (proloženým tučným písmem), 

o výsledek porovnání skutečnosti s krátkým komentářem, 
  (výběrem ze škály ANO, ČÁSTEČNÉ a NE a přiřazením procentuální hodnoty) 

- Konečné slovní a procentuální shrnutí a zhodnocení stavu analyzovaného personálního 

procesu. 

 

3. 1. Personální proces NÁBOR A VÝBĚR 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

Požadavky na uchazeče vycházejí ze stávajícího popisu pracovního místa. 

Požadavky na uchazeče jsou konzultovány personálním úsekem s přímým nadřízeným obsazovaného místa. 

Existují konkrétní měřitelná kritéria vhodnosti uchazeče na pracovní místo. 

Konečná fáze výběru a rozhodnutí o přijetí je zodpovědností přímého nadřízeného. 

Se všemi podklady, které se týkají uchazečů o zaměstnání na MÚ MT je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb.,  o ochraně osobních údajů.. 

Komunikace se všemi uchazeči o zaměstnání na MÚ MT probíhá v rámci obecně platných etických principů. 

 

Základní informace  

Proces náboru a výběru je upraven zákonnou normou a na MÚ MT je detailně standardizován 

v rámci písemného dokumentu „Personální politika“. Vzhledem k stabilizovanému 

zaměstnaneckému kádru je v průběhu kalendářního roku realizováno do pěti výběrových řízení; 

personalistka, vedle výběrů pro samotný městský úřad, realizuje výběrová řízení i pro Městkou 

policii a Centrum volného času. 

 

Výsledek analýzy procesu NÁBOR A VÝBĚR 

- Požadavky na uchazeče vycházejí ze stávajícího popisu pracovního místa. 

o ČÁSTEČNĚ (50%). Popisy pracovních míst jsou zpracovány pouze v neoficiální podobě 

na personálním oddělení. Zpracování bylo provedeno již před nějakým časem a 

vzhledem ke skutečnosti, že se z připravených popisů pracovních míst nestal 

standardní oficiální nástroj, nebyly popisy od doby přípravy aktualizovány. 
Přesto představují neoficiální popisy pracovních míst jeden ze vstupů pro definování 

požadavků na uchazeče při obsazování volného pracovního místa.  

 

- Požadavky na uchazeče jsou konzultovány personálním úsekem s přímým nadřízeným 

obsazovaného místa. 

o ANO (100%). Před vyhlášením výběrového řízení konzultuje personalistka souhrn 

požadavků s vedoucím příslušného odboru, který obvykle doplní a upřesní odborné 

požadavky na uchazeče. 
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POZN. Tato část procesu není na MÚ formalizována například pomocí 

standardizovaného formuláře „Požadavky na uchazeče“; v reálné praxi zaznamená 

personalistka ústní informaci vedoucího odboru do textu vyhlášení výběrového řízení. 

 

- Existují konkrétní měřitelná kritéria vhodnosti uchazeče na pracovní místo. 

o ANO (100%). Měřitelná kritéria jsou stanovena pro odborné předpoklady a 

dovednosti. Osobnostní předpoklady jsou definovány pouze v některých případech a 

dle zjištění z jednotlivých rozhovorů dnešní způsob výběru neumí vyhodnotit, zda 

uchazeč disponuje požadovaným osobnostním předpokladem.  
 

- Předvýběr je realizován prostřednictvím personálního úseku. 

o ANO (100%). Související administrativa je zodpovědností personálního úseku. 

Personální úsek je rovněž garantem celého procesu. Personalistka také vyhodnotí 

formální správnost přihlášek uchazečů, vyzve uchazeče k odstranění případných 

nedostatků a výběrová komise posléze vyřadí přihlášky nesplňující vypsané požadavky. 

Předvýběr uchazeče z přijatých přihlášek provádí jednotlivě všichni členové výběrové 

komise a poté se společně dohodnou o konečném výběru. K ústním pohovorům je 

obvykle přizváno do osmi uchazečů. 
 

- Konečná fáze výběru a rozhodnutí o přijetí je zodpovědností bezprostředního nadřízeného. 

o ČÁSTEČNĚ (60%). Dle zákonného postupu je zodpovědnou osobou, která rozhoduje o 

vítězi výběrového řízení tajemník městského úřadu. Výběrová komise pouze 

doporučuje pořadí zúčastněných uchazečů. Na MÚ MT je však obvyklou praxí, že názor 

budoucího nadřízeného (vedoucího odboru) má významnou váhu při konečném 

rozhodování. 
 

- Se všemi podklady, které se týkají uchazečů o zaměstnání na MÚ MT je nakládáno v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

o ANO (100%). Všechny náležitosti spojené s formalitami výběrového řízení včetně 

způsobu nakládání je v gesci personalistky. 
 

- Komunikace se všemi uchazeči o zaměstnání na MÚ MT probíhá v rámci obecně platných 

etických principů. 

o ANO (100%). Všechny náležitosti spojené s formalitami výběrového řízení včetně 

komunikace s úspěšnými i neúspěšnými uchazeči je v gesci personalistky. 
 

Nábor a výběr – shrnutí: 

Proces náboru a výběru je řešen kvalitně.  

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 87,2%. 

Doporučení, obsažená v kapitole „Doporučení k oblastem personálního řízení“ v části Nábor a výběr 

nových zaměstnanců, představují náměty směřující k obohacení oblasti náboru a výběru o nové 

prvky a posunutí kvality tohoto procesu. 
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3. 2.  Personální proces ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

Existuje popsaný systém řízené adaptace zahrnující soubor obecných informací o organizaci a organizační kultuře, soubor 
znalostí souvisejících s pracovním místem spolu s časovou lhůtou požadovanou pro osvojení těchto znalostí a 
zaměstnanec obdrží bezprostředně po svém nástupu pracovní náplň svého místa v písemné podobě. 

Noví zaměstnanci mají v průběhu adaptační doby „garanta zapracování“ (kontaktní osobu pro případné otázky a 
konzultace, případně více osob pro jednotlivá témata). 

Probíhá zaškolování nového zaměstnance v rámci pracovního procesu (on-the-job training) – stínování, mentoring, 
okamžitá zpětná vazba. 

Zaměstnanec je průběžně informován o průběhu svého zapracování. 

Před ukončením zkušební doby sjednané v pracovní smlouvě je uskutečněn rozhovor nadřízeného s novým 
zaměstnancem. 

 

Základní informace  

Proces adaptace zaměstnanců je na MÚ MT je detailně standardizován v rámci písemného 

dokumentu „Personální politika“. Standardizovaný postup je uplatňován při nástupu nového 

zaměstnance a rovněž v případě potřeby i při návratu zaměstnance z mateřské a rodičovské 

dovolené. 

 

Výsledek analýzy procesu ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ 

- Existuje popsaný systém řízené adaptace zahrnující  

- soubor obecných informací o organizaci a organizační kultuře, 

- soubor znalostí souvisejících s pracovním místem spolu s časovou lhůtou 

požadovanou pro osvojení těchto znalostí a 

- zaměstnanec obdrží bezprostředně po svém nástupu pracovní náplň svého místa 

v písemné podobě. 

o ČÁSTEČNĚ (50%). Písemný dokument řešící podporu a pomoc novým zaměstnancům 

neobsahuje standardní sadu konkrétních informací o organizaci a o souboru znalostí 

souvisejících s pracovním místem. Dokument definuje především soubor povinností 

pro instruktora, který je určen jako podpora nového zaměstnance. 
 

- Noví zaměstnanci mají v průběhu adaptační doby „garanta zapracování“ (kontaktní osobu 

pro případné otázky a konzultace, případně více osob pro jednotlivá témata). 

o ANO (100%). K adaptaci nového zaměstnance významně přispívá určený instruktor, 

kterým obvykle bývá některý ze zaměstnanců odboru (v případě odborů, kde existuje 

zastupitelnost mezi zaměstnanci odboru) nebo vedoucí odboru či oddělení (v 

případech odborů s převahou „jednomužných agend“). 
Významným prvkem adaptace, který je na městském úřadě používán, je rovněž 

překryv pracovního poměru odcházejícího zaměstnance a nového zaměstnance 

v trvání jednoho měsíce. 

K adaptaci přispívá rovněž personalistka, která seznamuje nového zaměstnance 

s řadou obecnějších informací týkajících se úřadu. 
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- Probíhá zaškolování nového zaměstnance v rámci pracovního procesu (on-the-job training) 

– stínování, mentoring, okamžitá zpětná vazba. 

o ANO (100%). Učení probíhá nejčastěji prostřednictvím spoluúčasti. Zpětná vazba 

probíhá prostřednictvím konzultací se zkušenějším kolegou (instruktorem), popřípadě 

opravování chyb na konkrétních zadáních a úkolech. 
 

- Zaměstnanec je průběžně informován o průběhu svého zapracování. 

o NE (0%). K průběžnému hodnocení a zpětné vazbě o průběhu zapracování a učení 

dochází v minimu případů. 
 

- Před ukončením zkušební doby sjednané v pracovní smlouvě je uskutečněn rozhovor 

nadřízeného s novým zaměstnancem. 

o ANO (100%). Nedílnou součástí adaptačního procesu je vyhodnocení realizované 

adaptace pomocí standardního formuláře. Formulář vypracovává instruktor i nový 

zaměstnanec. 
 

Adaptace zaměstnanců – shrnutí: 

Proces adaptace zaměstnanců je řešen velmi solidně. 

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 70 %. 

Doporučení, obsažená v kapitole „Doporučení k oblastem personálního řízení“ v části Adaptace, 

představují náměty směřující k obohacení oblasti podpory nového zaměstnance o nové prvky a 

posunutí kvality tohoto procesu. 

 

3. 3.  Personální proces HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

V organizaci existuje transparentní systém hodnocení zaměstnanců.  

Zaměstnanci jsou hodnoceni podle objektivních měřítek. 

Zaměstnanci rozumí kritériím hodnocení. 

Zaměstnanci dostávají průběžnou zpětnou vazbu o kvalitě své práce. 

Zaměstnanci dostávají průběžnou zpětnou vazbu o kvalitě svého pracovního chování. 

Zaměstnanci znají očekávání nadřízeného pracovníka spojená s jejich prací. 

Hodnotící rozhovor nadřízeného s podřízeným probíhá pravidelně v intervalu 1 rok. 

Obsah a výsledky hodnotícího rozhovoru nejsou pro zaměstnance „překvapením“ (neboť jsou v souladu s průběžnou 
zpětnou vazbou). 

Na závěr hodnotícího rozhovoru zaměstnanec ví, jaké kroky má podniknout pro své zlepšení a svůj rozvoj, a kdo mu / jí 
bude nápomocen. 

 

Základní informace  

Proces hodnocení zaměstnanců je na MÚ MT je detailně standardizován ve Směrnici pro 

hodnocení zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do Městského úřadu Moravská 

Třebová. Hodnocení zaměstnanců je realizováno od roku 2008. V roce 2013 a 2014 nebylo 
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hodnocení uskutečněno s ohledem na chystaný projekt, kterým by měl být systém hodnocení 

zrevidován a upraven. 

Výsledek analýzy procesu HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

- V organizaci existuje transparentní systém hodnocení zaměstnanců. 

o ANO (100%). Nástroj hodnocení zaměstnanců je v úřadě solidně etablován. V minulých 

letech bylo provedeno hodnocení zaměstnanců v pěti po sobě jdoucích letech. 

Zkušenost hodnotitelů s hodnocením zaměstnanců je na slušné úrovni a jejich přístup 

k hodnocení je vedením úřadu vnímán jako odpovědný. 
 

- Zaměstnanci jsou hodnoceni podle objektivních měřítek. 

o ČÁSTEČNĚ (60%). Kritéria hodnocení jsou definovány ve dvou rovinách, jednak obecně 

v článku 6 zmíněné směrnice (výkonnost a výsledky zaměstnance, kvalifikační 

předpoklady, osobnostní vlastnosti a schopnosti důležité pro výkon a celkový styl 

práce a chování) a jednak v rámci „Listu hodnocení zaměstnance“, kde je definováno 

11 konkrétních kritérií. Kritéria jsou však poměrně obecná a vyhodnocení je značně 

závislé na přístupu hodnotitelů. 
. 

- Zaměstnanci rozumí kritériím hodnocení. 

o ČÁSTEČNĚ (50%). Vzhledem ke skutečnosti, že systém hodnocení zaměstnanců běží na 

úřadě již několik let, porozumění kritériím hodnocení se výrazně zlepšilo. 

Zaměstnancům však kritéria nikdy nebyla vysvětlována. 
 

- Zaměstnanci dostávají průběžnou zpětnou vazbu o kvalitě své práce. 

o ANO (100%). Zpětná vazba na téma kvalita odváděné práce je standardní součástí 

manažerského řízení. Ve zpětné vazbě však převažuje negativní zpětná vazba, 

využívání pochvaly by se mohlo zlepšit. 
 

- Zaměstnanci dostávají průběžnou zpětnou vazbu o kvalitě svého pracovního chování. 

o ČÁSTEČNĚ (50%). Zpětná vazba o kvalitě pracovního chování zaměstnance je součástí 

výroční zpětné vazby (hodnocení zaměstnanců) v podobě kritérií jako jsou pracovní 

iniciativa, týmová spolupráce, otevřenost ke změnám atd. 
 

- Zaměstnanci znají očekávání nadřízeného pracovníka spojená s jejich prací. 

o ANO (100%). V rámci hodnotících rozhovorů je toto téma (priority, cíle, zasazení práce 

hodnoceného zaměstnance do kontextu) obvyklou součástí těchto rozhovorů u řady 

hodnotitelů. 
  

- Hodnotící rozhovor nadřízeného s podřízeným probíhá pravidelně v intervalu 1 rok. 

o ANO (90%). Od roku 2008 probíhá pravidelný hodnotící rozhovor 1x za rok. V roce 2013 

a 2014 se rozhovor neuskutečnil (viz výše). 
 

- Obsah a výsledky hodnotícího rozhovoru nejsou pro zaměstnance „překvapením“ (neboť jsou 

v souladu s průběžnou zpětnou vazbou). 

o NE (100%). Překvapením bylo hodnocení při první realizaci hodnocení. V současné 

době již překvapením není. 
 

- Na závěr hodnotícího rozhovoru zaměstnanec ví, jaké kroky má podniknout pro své zlepšení 

a svůj rozvoj, a kdo mu / jí bude nápomocen. 
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o ČÁSTEČNĚ (60%). Zaměstnanec v rámci dnešní systému ví, jaké aktivity má podniknout 

pro realizaci dohodnutých cílů; některé z dohodnutých výstupů z hodnocení však 

nejsou realizovány. 
 

Hodnocení zaměstnanců – shrnutí: 

Proces hodnocení zaměstnanců je na městském úřadu solidně etablován a hodnotitelů mají velmi 

slušnou zkušenost s hodnocením zaměstnanců. Témata, diskutovaná v rámci úvodního workshopu 

k systému hodnocení, ukazují na odpovědnost hodnotitelů a celkově dobře pojatý přístup 

k výročnímu hodnotícímu rozhovoru.  

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 79 %. 

Vzhledem ke skutečnosti, že úprava systému hodnocení je součástí řešeného projektu, neobsahuje 

následující kapitola „Doporučení k oblastem personálního řízení“ žádné konkrétní náměty ke 

zlepšení procesu. 

Inovovaný systém hodnocení bude samostatným výstupem projektu. 

 

3. 4.  Personální proces MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

Existuje zformulovaná mzdová politika úřadu. 

Existuje systém plošných benefitů pro zaměstnance MěÚ (určené pro všechny bez ohledu na úroveň pracovního výkonu). 

Existuje systém peněžních odměn vázaných pracovní výkon a pracovní chování zaměstnance (odměny, osobní 
ohodnocení apod.). 

Zaměstnanci jsou motivováni jinou formou, než peněžní.  

Zaměstnanci mají možnost dělat vlastní rozhodnutí.  

Zaměstnanci mají možnost pracovat vlastním tempem.  

Zaměstnanci mají možnost navazovat neformální vztahy s ostatními spolupracovníky.  

Zaměstnanci mají pravidelný přehled o cílech a výsledcích své práce. 

Zaměstnanci mají možnost obracet se na své kolegy a nadřízeného s žádostí o radu nebo zpětnou vazbu. 

Práce není monotónní. 

Zaměstnanci vnímají stabilitu pracovního vztahu. 

Zaměstnanci pociťují podporu a vnímají mezilidské vztahy jako uspokojující. 

 

Základní informace  

Oblast motivace zaměstnanců je v MÚ MT řešena na několika místech. Základní rámec je dán 

zákonnou úpravou. Konkrétní rozpracování některých podmínek a pravidel odměňování řeší 

Kolektivní smlouva (zařazování zaměstnanců do platové třídy, platové složky apod.). Kolektivní 

smlouva upravuje rovněž veškeré benefity spojené s výplatou příspěvků a finančních částek. 

Motivační politika úřadu a některá další pravidla jsou obsažena ve vnitřním předpisu „Personální 

politika“ (např. fond odměn, odměna za činnost instruktora ve vazbě na adaptační proces). 

Pracovní podmínky zaměstnanců úřadu jsou řešeny v „Pracovním řádu“ (pracovní doba, dovolená). 
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Významným prvkem oblasti motivace, který rezonuje celým úřadem, jsou zastavené časové 

postupy ve stupních platových tříd. 

Při srovnání dosahované úrovně průměrného platu s okolními úřady je MÚ Moravská Třebová 

poměrně významně pod průměrem tohoto parametru. 

 

Výsledek analýzy oblasti MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

- Existuje zformulovaná mzdová politika úřadu  

o NE (0%). V základní informaci uvedené písemné dokumenty obsahují především 

technický popis parametrů motivace a pravidla pro výplatu jednotlivých platových 

složek či finančních benefitů. Základní cíle a priority v odměňování zaměstnanců nemá 

úřad zformulovány. 
 

- Existuje systém plošných benefitů pro zaměstnance MěÚ (určené pro všechny bez ohledu na 

úroveň pracovního výkonu). 

o ANO (100%). Dnešní systém plošných benefitů představuje v oblasti motivace 

poměrně zajímavý prvek. Oproti dnešní obvyklé podobě na úřadech podobného typu 

je nadstandardně upraven rozsah odměn spojených s životním a pracovním výročím 

zaměstnance a plošně poskytovaným příspěvkem na penzijní připojištění. Průměrná 

suma dostupná jednomu zaměstnanci za kalendářní rok dosahuje výše 12.400,- Kč. 
 

- Existuje systém peněžních odměn vázaných pracovní výkon a pracovní chování zaměstnance 

(odměny, osobní ohodnocení apod.). 

o ANO (90%). Systém peněžních odměn existuje, využívána je především práce 

s platovou složkou osobní ohodnocení (v nedávném minulém období došlo k posílení 

této platové složky). Systém odměn je v motivaci zakotven; v reálné praxi je spíše 

redukován do podoby vyplácení celoroční odměny za dosahovaný pracovní výkon 

v závislosti na zůstatku finančních prostředků určených na platy na konci kalendářního 

roku. 
 

- Zaměstnanci jsou motivováni jinou formou, než peněžní. 

o ČÁSTEČNĚ (50%). Oblasti motivace byla v minulosti věnována velká pozornost 

(podpora neformálnímu setkávání zaměstnanců příspěvkem až 200 Kč na 

zaměstnance, úspěch měsíce a roku, dva týdny neplacené dovolené). V reálné praxi je 

však valná většina motivačních prvků nefinančního charakteru vnímána neutrálně či 

mírně negativně a řada z nich se víceméně vytratila ze života (úspěch měsíce a roku, 

nevyužívání možnosti dvou týdnů neplaceného volna). 
 

- Zaměstnanci mají možnost dělat vlastní rozhodnutí. 

o ANO (100%). Možnost dělat vlastní rozhodnutí je omezena zákonem a časovými 

lhůtami. Výkon samostatné odborné agendy představuje v řadě případů jeden 

z nejsilnějších motivačních prvků při práci pro městský úřad. 
 

- Zaměstnanci mají možnost pracovat vlastním tempem. 

o ANO (100%). V rámci stanovených lhůt a termínů stanovených nadřízeným. 

- Zaměstnanci mají možnost navazovat neformální vztahy s ostatními spolupracovníky. 

o ČÁSTEČNĚ (50%). Úřad podporuje neformální setkávání zaměstnanců (organizované 

akce 2x ročně ve spolupráci s odborovou organizací). Vedle toho úřad využívá 
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projektový způsob práce, který umožňuje potkávání se zaměstnanců z různých 

organizačních útvarů při řešení specifických úkolů. 
Nevýhodou úřadu je dislokace zaměstnanců na dvou, či spíše třech, pracovištích 

(pokud budeme považovat zadní trakt historické radnice za samostatné pracoviště). 

Určitým negativním signálem spojeným s atmosférou v organizaci je opadající zájem 

zaměstnanců o společná neformální setkání (indikace skutečnosti, že něco není 

v pořádku). 

 

- Zaměstnanci mají pravidelný přehled o cílech a výsledcích své práce. 

o ANO (90%). Naplnění tohoto parametru je do značné míry závislé na manažerských 

dovednostech příslušného nadřízeného. 
 

- Zaměstnanci mají možnost obracet se na své kolegy a nadřízeného s žádostí o radu nebo 

zpětnou vazbu. 

o ČÁSTEČNĚ (60%). Částečná možnost je dána velikostí úřadu, kdy řada zaměstnanců 

obsluhujících samostatné „jednomužné“ agendy si musí vytvářet své osobní 

neformální sítě kontaktů mimo úřad, neboť jimi řešenou odbornou problematiku 

nikdo další (včetně nadřízeného zaměstnance) na úřadě nezná a neřeší. V odborech, 

kde agendu zastřešuje více jak jeden zaměstnanec, je spolupráce a podpora ostatních 

zaměstnanců běžným standardem. 
 

- Práce není monotónní. 

o ANO (90%). Různorodost řešených záležitostí v rámci odborných agend je jedním 

z nejsilnějších motivačních prvků pro setrvání zaměstnanců v pracovním poměru (má 

dokonce vyšší prioritu, než finanční motivace). Výjimku mohou představovat některá 

pracoviště úřadu, která odbavují určité monotónní agendy (pasy, občanské průkazy 

apod.). 
 

- Zaměstnanci vnímají stabilitu pracovního vztahu. 

o ANO (100%). Zaměstnanci vnímají svůj pracovní poměr na městském úřadě jako 

stabilizační faktor a jistotu. Opět představuje silný motivační faktor pro setrvání 

v pracovním poměru. 
 

- Zaměstnanci pociťují podporu a vnímají mezilidské vztahy jako uspokojující. 

o ČÁSTEČNĚ (40%). Tento parametr je složité zhodnotit. Ve vztahu k vedoucím 

zaměstnancům se neobjevují žádné disproporce. Obecně je však atmosféra na úřadě 

ze strany zaměstnanců vnímána tak, že úřad se neumí postavit za své zaměstnance a 

nechává je často na „holičkách“. Namísto podpory či alespoň neutrálního postoje do 

vyřešení stížnosti, problému zaujímá úřad negativní postoj k „viníkům“.  
Pracuje se spíše s negativní zpětnou vazbou, pochvala za dobře odvedený výkon se 

nevyužívá. Oblast představuje z našeho pohledu poměrně významný rizikový faktor. 

 

 

 

Motivace zaměstnanců – shrnutí: 



Projekt: „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová“ 

 

Stránka 15 z 28 
 

Přestože je oblasti věnována velká pozornost, představuje pro budoucnost úřadu oblast motivace 

významný rizikový faktor, a to především z důvodu dosahované výše průměrného platu ve srovnání 

s obdobnými úřady v okolí a z důvodu určitého ne zcela optimálního vývoje firemní kultury. 

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 72,5 %. 

Doporučení, obsažená v kapitole „Doporučení k oblastem personálního řízení“ v části Motivace, 

představují poměrně zásadní náměty směřující k posunutí kvality této oblasti. 

 

 

3. 5.  Personální proces ROZVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

Zaměstnanci mají možnost se učit a rozvíjet ve svých odborných znalostech a dovednostech (možnost odborného růstu).  

Zaměstnanci mají možnost rozvíjet své jazykové znalosti a dovednosti. 

Zaměstnanci znají možnosti a způsoby, jak se dále učit a rozvíjet (vědí, u koho, jakým způsobem, za jakých podmínek 
předkládat požadavky na další vzdělávání. 

Existují zpracované plány vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. 

Zaměstnanci mají možnost obratem uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi (cestování, jednání v cizím jazyce, 
rozšíření zodpovědnosti apod.). 

Konkrétní kroky dalšího vzdělávání reagují přímo na hodnocení zaměstnance.  

 

Základní informace  

Proces rozvoj a vzdělávání zaměstnanců je na MÚ MT je detailně řešen v rámci vnitřního předpisu 

„Personální politika“, přičemž významná část tohoto vnitřního předpisu řeší právě oblast rozvoje a 

vzdělávání zaměstnanců. 

 

Výsledek analýzy procesu ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

- Zaměstnanci mají možnost se učit a rozvíjet ve svých odborných znalostech a dovednostech 

(možnost odborného růstu). 

o ANO (100%). Odborný rozvoj zaměstnanců představuje klíčovou oblast systému 

vzdělávání zaměstnanců úřadu. Vedle doplňování odborných znalostí je poměrně 

značný důraz kladen rovněž na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. V případě 

příznivého vývoje rozpočtu určeného na financování vzdělávacích aktivit je v závěru 

roku obvykle využit zůstatek finančních prostředků pro realizaci školení měkkých 

dovedností zaměstnanců úřadu. 
 

- Zaměstnanci mají možnost rozvíjet své jazykové znalosti a dovednosti. 

o NE (0%). V nedávné minulosti byly jazykové dovednosti součástí vzdělávání 

zaměstnanců úřadu (či alespoň části zaměstnanců). V současné době není rozvoj 

jazykových dovedností řešen. 

- Zaměstnanci znají možnosti a způsoby, jak se dále učit a rozvíjet (vědí, u koho, jakým 

způsobem, za jakých podmínek předkládat požadavky na další vzdělávání). 
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o ANO (100%). Informace jsou známé a všem dostupné díky písemné normě a 

standardnímu tvaru formulářů. 
 

- Existují zpracované plány vzdělávání jednotlivých zaměstnanců 

o ANO (100%). Městský úřad má zpracované plány vzdělávání pro jednotlivé 

zaměstnance. 
 

- Zaměstnanci mají možnost obratem uplatnit získané znalosti a dovednosti v praxi (cestování, 

jednání v cizím jazyce, rozšíření zodpovědnosti apod.). 

o ANO (100%). Vzhledem k velikosti úřadu (řada odborných agend je „jednomužných“) 

je nezbytně nutné uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci a odborné znalosti 

v reálné praxi. 
 

- Konkrétní kroky dalšího vzdělávání reagují přímo na hodnocení zaměstnance. 

o ČÁSTEČNĚ (60%). V rámci stávajícího systému jsou dohodnuty rozvojové cíle 

zaměstnanců na další období. V posledních dvou letech však hodnotící rozhovory 

nebyly realizovány z důvodu připravované úpravy systému hodnocení. 

 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců – shrnutí: 

Proces rozvoje a vzdělávání zaměstnanců je ošetřen.  

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 77 %. 

Body obsažené v kapitole „Doporučení k oblastem personálního řízení“ v části Rozvoj a vzdělávání 

zaměstnanců, směřující k obohacení oblasti rozvoje a vzdělávání o nové prvky a posunutí kvality 

tohoto procesu. 

 

 

3. 6.  Personální proces PRÁCE S KLÍČOVÝMI ZAMĚSTNANCI, ROZVOJ TALENTŮ 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

Na pracovišti (v odboru) jsou identifikováni klíčoví zaměstnanci, kteří vykazují nevyšší úroveň pracovního výkonu a 
žádoucího pracovního chování.  

Na pracovišti (v odboru) jsou umožněny stáže středoškolských a vysokoškolských studentů.  

Existuje formalizovaný speciální program pro podporu a rozvoj klíčových zaměstnanců a talentů. 

Zástupce pracoviště (odboru) je v přímém kontaktu s vysokoškolským zařízením, popř. zařízeními, působícím /-i v oboru.  

 

Základní informace  

Oblast práce s klíčovými zaměstnanci není v úřadu standardizována. Vzhledem k velikosti úřadu to 

však v reálné praxi nemá negativní vliv a vedení úřadu své klíčové zaměstnance zná. Na druhou 

stranu neexistuje žádný program, který by klíčové zaměstnance cíleně podporoval a řízení rozvíjel.  

Výsledek analýzy procesu PRÁCE S KLÍČOVÝMI ZAMĚSTNANCI, ROZVOJ TALENTŮ 
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- Na pracovišti (v odboru) jsou identifikováni klíčoví zaměstnanci, kteří vykazují nevyšší úroveň 

pracovního výkonu a žádoucího pracovního chování. 

o ANO (100%). Vedení úřadu ví o svých klíčových zaměstnancích a klíčoví zaměstnanci ví 

o skutečnosti, že jsou považování za klíčové.  
Tito zaměstnanci často představují odborné autority (zdroj informací a rady pro své 

kolegy) a valná většina z nich je zapojena v projektových týmech úřadu. Úřad jim tak 

vytváří prostor pro jejich realizaci a naplnění dalších ambicí, využívá jejich potenciál 

pro inovaci vnitřních procesů a umí ocenit jejich aktivitu pomocí odměny za práci 

v projektovém týmu. 

 

- Na pracovišti (v odboru) jsou umožněny stáže středoškolských a vysokoškolských studentů. 

o ANO (100%). Úřad standardně spolupracuje se studenty vysokých, ale i středních škol. 

Počet míst stážistů je však vzhledem k velikosti omezen a nelze tak uspokojit všechny 

zájemce. Agendu stáží řeší personalistka a stážisti představují pro úřad zajímavý zdroj 

pro nábor nových zaměstnanců. 
Vedle stáží studentů využívá úřad také institutu „dotačních míst“ financovaného 

Úřadem práce. I tento program představuje pro úřad další možný zdroj při výběru 

nových zaměstnanců na určité typy pracovních pozic.  

 

- Existuje formalizovaný speciální program pro podporu a rozvoj klíčových zaměstnanců a 
talentů 

o ČÁSTEČNĚ (40%). Speciální program na podporu a rozvoj klíčových zaměstnanců a 

talentů neexistuje. Rovněž obsluha agendy stáží a dotačních míst není 

standardizovaná. 
Obsluha těchto procesů je tak značně intuitivní a kvalita této obsluhy je ovlivněna 

přístupem a aktivitou zaměstnanců, kteří tyto procesy obsluhují (dnes obsluhováno 

velmi kvalitně). 

 

- Zástupce pracoviště (odboru) je v přímém kontaktu s vysokoškolským zařízením, popř. 

zařízeními, působícím /-i v oboru. 

o NE (0%). Vzhledem k velikosti úřadu a relativně omezené možnosti nabízet místa pro 

stáže studentů, není cílená spolupráce se školami nutná. Úřad ponechává aktivitu na 

studentech, kteří mají zájem o stáže na úřadech. 
 

Práce s klíčovými zaměstnanci, rozvoj „talentů“ – shrnutí: 

Proces Práce s klíčovými zaměstnanci, rozvoj „talentů“ je zpravidla řešen jednotlivými vedoucími 

pracovníky popřípadě personalistkou individuálně a není ošetřen systematicky.  

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 60 % (což vzhledem ke skutečnosti, že 

maximum pro úřad typu MÚ Moravská Třebová je 75%, je velmi vysoká hodnota). 

Body obsažené v kapitole „Doporučení k oblastem personálního řízení“, část Práce s klíčovými 

zaměstnanci, rozvoj „talentů“ popisují návaznosti tohoto procesu na oblastí Hodnocení 

zaměstnanců a Motivace zaměstnanců. 
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3. 7.  Personální proces ADMIISTRACE PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

Proces administrace pracovního poměru zaměstnance je standardizován. 

Všechny součásti osobního spisu zaměstnance jsou uchovány na jednom místě.  

Do složky (osobního spisu) zaměstnance má přístup personalistka, tajemník městského úřadu a na vyžádání přímý 
nadřízený zaměstnance. 

Jsou popsány procesy, které umožňují, aby veškerá rozhodnutí týkající se konkrétních zaměstnance, jeho pracovního 
výkonu, změny podmínek spolupráce, jeho rozvoje a jeho hodnocení byla předávána zástupci personálního odboru a 
stala se bezprostředně součástí osobního spisu zaměstnance. 

 

Základní informace  

Proces administrace personálních procesů je na MÚ MT detailně standardizován v rámci vnitřního 

předpisu „Cyklus zaměstnance“ a řeší velmi podrobně náležitosti a role jednotlivých účastníků 

procesu při nástupu nového zaměstnance, při změně pracovního zařazení zaměstnance v rámci 

úřadu a při ukončení pracovního poměru zaměstnance. 

 

Výsledek analýzy procesu ADMINISTRACE PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE 

- Proces administrace pracovního poměru zaměstnance je standardizován 

o ANO (100%). Proces je velmi dobře popsán v rámci samostatného vnitřního předpisu 

včetně přiložených formulářů používaných při vzniku a ukončení pracovního poměru. 

Při změně pracovního poměru v rámci úřadu se využívá standardizovaný formulář pro 

ukončení pracovního poměru. 
 

- Všechny součásti osobního spisu zaměstnance jsou uchovány na jednom místě. 

o ANO (100%). Agendu osobních spisů zastřešuje personalistka. 
 

- Do složky (osobního spisu) zaměstnance má přístup personalistka, tajemník městského 

úřadu a na vyžádání přímý nadřízený zaměstnance. 

o ANO (100%). Proces práce s osobním spisem je plně ve shodě s obvyklým standardem. 
 

- Jsou popsány procesy, které umožňují, aby veškerá rozhodnutí týkající se konkrétních 

zaměstnance, jeho pracovního výkonu, změny podmínek spolupráce, jeho rozvoje a jeho 

hodnocení byla předávána personalistce a stala se bezprostředně součástí osobního spisu 

zaměstnance. 

o ANO (100%). Procesy jsou písemně definovány jednak ve vnitřním předpisu „Cyklus 

zaměstnance“, ale také v některých dalších vnitřních předpisech týkajících se oblasti 

personálního řízení (např. směrnice pro hodnocení zaměstnanců, personální politika) 

 

Administrace personálních procesů – shrnutí: 

Proces Administrace pracovního poměru zaměstnance je řešen kvalitně.  

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 100 %. 

 



Projekt: „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová“ 

 

Stránka 19 z 28 
 

3. 8.  Personální proces VYUŽITÍ AUTOMATIZOVANÝCH NÁSTROJŮ (software) 

Klíčové prvky optimálně nastaveného procesu 

Data jsou uchovávána smysluplně, efektivně strukturována a jsou podle potřeby dostupná. (Ze zaznamenávaných a 
uchovávaných dat je kdykoli možné zjistit potřebná statistická data. Např. počet zaměstnanců na školení, počet 
zaměstnanců t. č. na rodičovské dovolené. 

Informační systém využívaný personálním odborem je kompatibilní a v případě potřeby prostupný se zbývajícími 
informačními systémy využívanými v organizaci, tj. zanášení dat do systémů se neduplikuje.  

Informační systém je administrován interně a na požadavky a potřeby uživatelů je tak možné reagovat obratem.  

 

Základní informace  

Správa personálních dat je poněkud roztříštěná, částečně je využíván mzdový program ORSOFT 

(obsahuje personální údaje v rámci potřeby mzdové účtárny) a z velké části jsou využívány různé 

samostatné soubory v excelovském formátu. 

Veškerá personální dokumentace vzniká za pomoci jednotlivých elektronických formulářů bez 

jakéhokoli propojení na databázi personálních informací. Proces je velmi náročný na pozornost a 

riziko vzniku chyby v pracovněprávních dokumentech je poměrně vysoké. 

Probíhající projekt a implementace software ATTIS by měly výrazně přispět k zlepšení podpory 

oblasti personálního řízení. 

 

Výsledek analýzy procesu VYUŽITÍ AUTOMATIZOVANÝCH NÁSTROJŮ (SOFTWARE) 

- Data jsou uchovávána smysluplně, efektivně strukturována a jsou podle potřeby dostupná. 

(Ze zaznamenávaných a uchovávaných dat je kdykoli možné zjistit potřebná statistická data. 

Např. počet zaměstnanců na školení, počet zaměstnanců t. č. na rodičovské dovolené). 

o NE (0%). Uchovávání dat je realizováno na několika místech. Zjištění potřebných dat je 

vždy spojeno s ručním zpracováním požadavku a je třeba počítat s patřičnou časovou 

dotací na zpracování daného požadavku. 
 

- Informační systém využívaný personálním úsekem je kompatibilní a v případě potřeby 

prostupný se zbývajícími informačními systémy využívanými v organizaci, tj. zanášení dat do 

systémů se neduplikuje. 

o NE (0%). V současné době nedisponuje personální úsek systémem kompatibilním 

s ostatními informačními systémy úřadu. 
 

- Informační systém je administrován interně a na požadavky a potřeby uživatelů je tak možné 

reagovat obratem. 

o ČÁSTEČNĚ (40%). Veškeré požadavky na různé sestavy jsou realizovány jednotlivě 

ručně výběrem dat z různých zdrojů (ORSOFT, příruční databáze, cílené zpracování dat 

dle požadavku zadavatele).  

Využití automatizovaných nástrojů (software) – shrnutí: 

Proces Využití automatizovaných nástrojů (software) je v současné době téměř neřešen. 

Celkové porovnání oproti optimálnímu nastavení dosahuje 13,3 %. 
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Probíhající projekt by měl významně zvýšit kvalitu a úroveň této oblasti.  
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4. CELKOVÝ PŘEHLED POROVNÁNÍ DNEŠNÍHO STAVU S ETALONEM 

 

Sumarizace výsledků analýzy 

 

Proces / oblast Dosažená hodnota při srovnání s etalonem 

NÁBOR a VÝBĚR 
87,2 % 

ADAPTACE 
70 % 

HODNOCENÍ 
79 % 

MOTIVACE 
72,5 % 

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
77 % 

PRÁCE S KLÍČOVÝMI ZAMĚSTNANCI 
60 % 

ADMINISTRACE PRACOVNÍHO POMĚRU 
100 % 

VYUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ 
13 % 

 

Obrázek 1 Výsledek porovnání s etalonem 

 

 

NÁBOR a VÝBĚR

ADAPTACE

HODNOCENÍ

MOTIVACE

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
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5. DOPORUČENÍ K OBLASTEM PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ  

Z provedené analýzy je patrné, že oblast řízení lidských zdrojů je na MÚ MT řešena velmi solidně a 

představuje jednu z priorit úřadu. 

Mezi nadstandardní prvky (ve srovnání s jinými úřady obdobného charakteru a velikosti) patří 

v systému ŘLZ formalizace a standardizace řady personálních disciplín pomocí písemných dokumentů 

(Kolektivní smlouva, Personální politika, Cyklus zaměstnance, hodnocení zaměstnanců, využívané 

standardizované formuláře). 

Dalším nadstandardním prvkem (vzhledem k velikosti úřadu) je pozornost, která je personalistice 

věnována (důraz na dané téma ze strany tajemníka úřadu, poskytnutá kapacita jednoho kompletního 

pracovního úvazku, odborně zdatná obsluha procesu, aktivní přístup k řešení personálních procesů). 

Tento přístup a pozornost se v reálné praxi projevuje stabilním pracovním kádrem, stabilitou skupiny 

vedoucích zaměstnanců, přístupem vedoucích zaměstnanců k tématu řízení lidí atd. 

V dalším textu uvedené doporučení a náměty mají za cíl nabídnout úřadu posun oblasti ŘLZ o stupínek 

výše, popřípadě doplnit některé z chybějících spojovacích prvků v oblasti ŘLZ. 

 

5. 1.  Hlavní doporučení 

a) Personální strategie 
Doporučujeme zastřešit celou oblast ŘLZ strategickým dokumentem, který by  

- dokázal přímo reagovat na priority a dlouhodobé cíle úřadu 

- zastřešil celou oblast ŘLZ a 

- usměrňoval jednotlivé personální disciplíny a nástroje v rámci daného, strategií definovaného, 

časového období. 

Optimálním obdobím pro tvorbu personální strategie je první rok po volbách do zastupitelstva 

města; je tak možné personální strategii provázat na programové prohlášení politického vedení 

města. Dalšími vstupy do tvorby personální strategie bývají vedle priorit a cílů města potřeby a 

priority v oblasti personálního řízení, analýza uplynulého období, očekávané trendy a vývoj 

v následujícím období apod. 

Vlastní text Personální strategie doporučujeme formulovat stručně a výstižně v podobě priorit 

personální práce v následujícím období, které bývá obvykle 3 až 5 let (5 let, pokud se tvorba 

personální strategie váže na volby do zastupitelstva a 3 roky, pokud se zvolí přístup jedné důkladné 

revize personální strategie v průběhu volebního období). Součástí textu Personální strategie by 

měl být i zformulovaný postup, jak revidovat a upravovat strategii každý rok v závislosti na 

aktuálním vývoji. 

Nedílnou součástí Personální strategie musí být i akční plán, který jednotlivé definované priority 

rozpadá do konkrétních aktivit, přiřazuje těmto konkrétním aktivitám osobu odpovědnou za řešení 

celé aktivity a přiřazuje k aktivitám termín plnění. Bez akčního plánu se z Personální strategie stává 

ve valné většině případů pouze formální dokument. 

Akční plán rovněž představuje významný zdroj a podklad pro určování konkrétních individuálních 

úkolů vedoucím zaměstnancům a některým dalším zaměstnancům. 
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b) Mzdová politika 

Doporučení zastřešit oblast finanční motivace samostatným dokumentem vychází z potřeby 

vedoucích zaměstnanců úřadu, kteří tuto oblast určili za jednu z priorit k řešení v budoucím období. 

Mzdová politika by měla soustředit veškeré dnešní vstupy do odměňování. Ty jsou dnes řešeny 

jednak samostatnou kapitolou v kolektivní smlouvě, jednak ve vnitřním předpisu Personální 

politika a řada postupů je v této oblasti nastavena zvykově bez písemných pravidel. 

Vzniklý vnitřní předpis Mzdová politika by měl být součástí kolektivní smlouvy (nejlépe formou 

přílohy a tím, že v samotném textu kolektivní smlouvy je oblast odměňování zredukována do jedné 

věty s odkazem na přílohu). 

Úvodní část mzdové politiky by měla řešit základní zásady a obecná pravidla pro práci s prostředky 

určenými na platy zaměstnanců úřadu jako například: 

Nakládání s objemem prostředků: 

- vlastní stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců, 

- způsob práce s valorizací, 

- základní členění objemu finančních prostředků, 

- případy, kdy může dojít ke krácení objemu prostředků (bezpečnostní pojistka) atd. 

 

Nakládání s prostředky určenými na platy v průběhu kalendářního roku obsahující například 

způsob práce a pravidla přerozdělování základních platů (kolik prostředků lze přidělit do základů, 

kolik do osobních příplatků, kolik připadá do fondu odměn): 

- při dlouhodobé nemoci zaměstnance, 

- při delším období, po které je neobsazeno systemizované pracovní místo, 

- při zrušení pracovního místa v organizační jednotce bez náhrady, 

- při nástupu nového zaměstnance na pracovní místo s nižším základním platem oproti 

předchozímu zaměstnanci atd. 

Nakládání a pravidla pro práci s osobním příplatkem zaměstnanců. 

Nakládání a pravidla pro práci s odměnou včetně případného provázání na systém hodnocení. 

Další část dokumentu Mzdová politika by měla obsahovat technické záležitosti systému 

odměňování: 

- platové složky, 

- způsob zařazování do platové třídy a platového stupně, 

- příplatky, 

- termín výplaty atd.  
 

Závěrečná část textu by měla obsahovat sadu konkrétních postupů pro řešení praktických 

záležitostí, jako jsou: 

- návrh na změnu OSOH, 

- návrh na přiznání odměny, 
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- návrh na dočasné přerozdělení finanční částky z titulu dlouhodobé nemoci a dalších výše 

uvedených důvodů. 

Konečným cílem Mzdové politiky by měl být jednoznačný popis oblasti finanční motivace (vytvořit 

pocit jistoty) a tvorba drobných nástrojů finanční motivace pro užití ze strany vedoucích 

zaměstnanců. 

 

c) Firemní kultura 
Některé signály vyplývající z analýzy systému ŘLZ ukazují na snižující se sounáležitost zaměstnanců 

s úřadem (snižující se účast zaměstnanců na neformálních setkáních organizovaných úřadem, 

potřeba zařadit kompetenci „sounáležitost – loajalita“ do kompetenčního modelu úřadu) a 

rozkolísanou atmosféru uvnitř úřadu. 

 

Doporučujeme uchopit toto téma systematicky a do budoucna usměrňovat firemní kulturu 

potřebným směrem. 

Pro vstup do této oblasti je nutné: 

- provést analýzu stávajícího stavu firemní kultury (obvykle se provádí prostřednictvím 

anonymního dotazníku), 

- vyhodnotit výstup dotazníku a stanovit prioritní oblasti, které je třeba měnit, 

- stanovit akční plán (aktivity), kterými budou vybrané prioritní oblasti usměrňovány a 

- po čase provést kontrolu účinnosti realizovaných aktivit. 
 

POZN. Doporučujeme pro začátek vybrat jednu či maximálně dvě prioritní oblasti. Změny v oblasti 

firemní kultury se dosahuje především nepřímým vlivem aktivit, které na první pohled nemusí 

s danou prioritou přímo souviset a tudíž změna FK je velmi složitý a dlouhodobější proces. 

 

d) Softwarová podpora pro oblast ŘLZ 
Zařazení této oblasti mezi klíčová doporučení koresponduje s nejnižším ohodnocením v rámci 

provedené analýzy systému ŘLZ a zároveň s prioritou vedení úřadu (viz právě realizovaný projekt, 

jehož je analýza systému ŘLZ součástí). 

 

5. 2. Dílčí doporučení 

Dílčí doporučení jsou uvedeny za jednotlivé personalistické disciplíny, které byly předmětem analýzy, 

a představují náměty pro drobný posun a vylepšení dnešní úrovně procesů. 

a) Nábor a výběr nových zaměstnanců 
Jako námět na zlepšení tohoto procesu uvádíme doplnění techniky „Case study“ do pohovoru 

s uchazečem o práci. Tato technika umožňuje na konkrétním příkladu sledovat přístup, způsob 

uvažování a řešení problematiky uchazečem a umožňuje následně velice dobře porovnat jednotlivé 

uchazeče mezi sebou. 

Technika umožňuje odhalit reálné měkké dovednosti uchazečů bez nutnosti specifického tréninku 

na straně členů výběrové komise. Základem techniky „Case study“ (případová studie) je 

jednoduché ústní zadání, které umožní uchazečům vymyslet řešení přímo na místě bez předchozí 

přípravy. Zadání případové studie obvykle připravuje budoucí přímý nadřízený. Čas potřebný pro 

splnění zadání je obvykle do 10-15 minut; řada uchazečů však tento čas ani nevyužije. 
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V případě zařazení této techniky doporučujeme prodloužit dobu výběrového pohovoru alespoň na 

30 minut. 

Dalším námětem pro vlastní výběrový pohovor je důkladnější práce s životopisem uchazeče. 

Doporučujeme z profesního životopisu uchazeče vybrat jedno či maximálně dvě zajímavá místa a 

část výběrového rozhovoru věnovat důkladnému „zavrtání se“ na těchto předem zvolených 

místech. Technika „závrtky“ se zaměřuje na způsob pracovního chování v konkrétní minulé 

pracovní situaci a vychází z předpokladu, jak se pracovně choval uchazeč v minulosti, tak se bude 

pracovně chovat i v nové pracovní pozici. 

Technika vyžaduje již speciální trénink a v případě zařazení této techniky do výběrového rozhovoru 

bude třeba vyškolit alespoň část členů výběrové komise v této technice. 

Použití této techniky v rámci výběrového pohovoru opět o něco protáhne čas potřebný k provedení 

rozhovoru a je třeba s tím počítat. 

 

b) Adaptace 
Jako námět na zlepšení procesu adaptace nového zaměstnance uvádíme námět překlopení výčtu 

položek, se kterými se seznamuje nový zaměstnanec a výčet odpovědností, za které ručí při 

adaptaci instruktor, z podoby textu v Personální politice do podoby adaptačního „check listu“ 

s prostorem (sloupečkem) pro „odškrtnutí“ provedené adaptační aktivity. 

Přehled stanovuje jednoznačný rozsah informací a aktivit, které má nový zaměstnanec (či 

zaměstnanec po návratu z mateřské a rodičovské dovolené) získat a absolvovat. 

Adaptační check list tak ještě do větší míry standardizuje oblast zapracování a rovněž může 

umožnit do standardu doplnit specifické záležitosti spojené s konkrétním pracovním místem (do 

check listu obvykle doplňuje nadřízený nového zaměstnance). Zároveň adaptační check list 

usnadňuje vyhodnocení celého procesu adaptace, může dokonce nahradit dnešní formulář 

vyhodnocení adaptace či významně změnit strukturu otázek dnes uvedených. 

 

Dalším doporučením k této oblasti je vypracování praktické a stručné písemné pomůcky pro 

zorientování nového zaměstnance v jeho novém působišti. V  „Manuálu pro zorientování nového 

zaměstnance“ je možné standardně zakotvit celý okruh obecných témat a informací, které jsou 

dnes řešeny v rámci úvodních adaptačních rozhovorů na různých pracovištích městského úřadu či 

jsou obsaženy v různých vnitřních předpisech úřadu. 

Výhodou „manuálu“ je trvalá možnost nového zaměstnance vracet se k informacím, které 

nedokázal zavnímat při prvním seznámení se s nimi. 

Při tvorbě textu „manuálu“ doporučujeme použít lidovější formát textu (vyprávěcí styl); rozhodně 

je třeba se vyvarovat úřednického jazyka. 

Dalším doporučením je větší zapojení personalistky do procesu adaptace např. v podobě jednoho 

či dvou krátkých, více či méně formálních, setkání s novým zaměstnancem v průběhu adaptačního 

období (zkušební doby). Setkání bývá obvykle zaměřeno na oblast potřeby nového zaměstnance, 

splnění či nesplnění očekávání nového zaměstnance a na témata, o kterých se nový zaměstnanec 

ostýchá či bojí mluvit se svým nadřízeným. Personalistka tak má možnost vstupovat a ovlivňovat 

vlastní průběh adaptace. 
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c) Hodnocení 
Bez doporučení – úprava systému hodnocení je předmětem realizovaného projektu. 

 

d) Motivace 
Téma „mzdová politika“ a „firemní kultura“ byly uvedeny v rámci hlavních doporučení.  

Dalším námětem je revize rozhodnutí o zastavení platových postupů ve stupních daných platových 

tříd. Účelné opatření realizované v návaznosti na špatný ekonomický vývoj se v dnešní době 

ukazuje již jako přežité a v důsledku přetrvávající restriktivní platové politiky se otevírají nůžky mezi 

finančním oceněním na MÚ MT a okolními úřady obdobného typu. Dle našeho názoru je pouze 

otázkou času, kdy faktor vyššího finančního ocenění „přebije“ faktor dojíždění za prací a dojde 

k odchodu některých odborníků. 

Dalším námětem je zjištění motivačních prvků, které skutečně motivují jednotlivé zaměstnance 

(například v rámci hodnotícího rozhovoru), a zjištění názoru zaměstnanců na dnes uplatňovanou 

nefinanční motivaci. Na základě zjištěných informací následně doporučujeme upravit celou oblast 

nefinanční motivace v duchu zjištěných závěrů (s ohledem na možnosti a kulturu úřadu). 

POZN. Dle zjištěných názorů se řada dnešních nefinančních prvků míjí svým účinkem (např. dva 

týdny neplaceného volna, „povinná“ odměna v podobě setkání se starostou) a naopak byly 

zmiňovány „sick days“ (placené 2 až 3 dna pro případ krátkodobé zdravotní indispozice nebo mírné 

rozšíření časového intervalu pro nástup na směnu v rámci pružné pracovní doby a podobně. 

 

e) Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 
Oblast je řešena velmi účelně a uspokojivě. Drobným námětem je pouze formalizovat jazykové 

vzdělávání u pracovních pozic, kde je součástí výkonu práce komunikace s cizojazyčným 

prostředím, a ostatním zaměstnancům nabídnout možnost jazykového vzdělávání či udržení si 

úrovně jazykových dovedností formou benefitu například ve spojení s výborným hodnocením 

zaměstnance. 

Dalším doporučením je soustředit se v oblasti měkkého vzdělávání přednostně či výlučně na 

témata vázaná na kompetence stanovené kompetenčním modelem městského úřadu. 

 

f) Práce s klíčovými zaměstnanci, rozvoj talentů 
Vzhledem k velikosti úřadu a stabilizovanému zaměstnaneckému kádru nebude pravděpodobně 

patřit oblast ke klíčovým prioritám personalistiky v následujících pěti letech. Jako námět 

k zamyšlení uvádíme možné propojení tématu klíčových zaměstnanců se systémem hodnocení, 

kdy stupeň nejlepšího výsledného hodnocení zaměstnance může být provázán na status klíčového 

zaměstnance. 

Na zvážení je rovněž (v rámci zákonných možností) spojení statusu klíčového zaměstnance 

s nadstandardní sadou benefitů – například možnost odborné zahraniční cesty (konference), 

možnost výběru nadstandardního školení apod. 

 

g) Administrace pracovního poměru zaměstnance 
Bez doporučení, 100% řešená oblast. 
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h) Softwarová podpora oblasti ŘLZ 
Téma „softwarová podpora“ bylo uvedeno v rámci hlavních doporučení a je předmětem 

realizovaného projektu. 
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6. AKČNÍ PLÁN – NÁVRH  

 

V předchozím textu je uvedena celá řada konkrétních doporučení. Pro jejich případnou realizaci 

doporučujeme rozvrhnout aktivity do delšího období. 

 

Prioritně doporučujeme řešit oblast motivace – mzdovou politiku a firemní kulturu. 

 

Personální strategii na období 2015 až 2018/2019 doporučujeme (vzhledem k blízkým volbám) 

řešit v první polovině roku 2015 v návaznosti na stanovené priority nově zvoleného zastupitelstva 

města.  

 

Dílčí náměty mohou být řešeny v rámci dnešní agendy obsluhy personální oblasti v průběhu 

následujících dvou až tří let. Nabízí se spojit nastartování drobných úprav ve stávajících 

personálních procesech s vytvořením Personální strategie, která může stanovit priority práce a 

usměrnit rozsah a posloupnost realizace úprav.  

 

 

 

 

 

 


