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Článek 1 

Cíl hodnocení 

 

  (1)  Systém hodnocení MěÚ Moravská Třebová je rozvojově zaměřený hodnotící nástroj s 

prvky hodnocení výkonu zaměstnanců ve stanovených parametrech.   

  (2)  Hlavním cílem hodnocení je určení úrovně stanovených dovedností a následné určení 

rozvojových cílů a rozvojových aktivit hodnoceného zaměstnance. 

  (3)  Dalším cílem hodnocení zaměstnanců je vyhodnotit stanovené výkonové parametry a  

v případě vedoucích zaměstnanců i individuální výkonové cíle.  

  (4) Cílem hodnocení je také větší aktivní zapojení hodnocených zaměstnanců do procesu 

hodnocení v podobě sebehodnocení zaměstnance a rovněž využití jejich potenciálu a 

názorů. 

Článek 2 

Technické nastavení systému hodnocení 

  (1) Hodnoceni jsou všichni zaměstnanci úřadu s výjimkou tajemníka městského úřadu, 

který v systému hodnocení vystupuje pouze v roli hodnotitele. 

  (2) Hodnocení provádí vždy přímý nadřízený (hodnotitel) hodnoceného zaměstnance  

bez přítomnosti dalších osob.  

  (3) Jestliže v roli hodnotitele vystupuje vedoucí oddělení, může se hodnotícího rozhovoru 

zúčastnit příslušný vedoucí odboru jako pozorovatel. 

  (4) Hodnocení probíhá směrem shora dolů; nejprve hodnotí tajemník městského úřadu 

vedoucí odborů a následně vedoucí odborů hodnotí své podřízené atd. 

  (5) Hodnocení zaměstnanců se provádí 1x ročně obvykle ke konci hodnoceného období  

v měsících říjnu a listopadu.  

  (6) Systém hodnocení se nevztahuje na zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou 

s dobou kratší než jeden rok. 

  (7) U zaměstnanců, kteří jsou v okamžiku realizace hodnocení v pracovním poměru dobu 

kratší než 12 měsíců, bude hodnocena tato kratší doba trvání pracovního poměru. Výjimku 

ze stanoveného termínu povoluje tajemník městského úřadu. 

  (8) V případě dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance nebo hodnotitele je hodnocení 

provedeno bezprostředně po jeho návratu do zaměstnání. 

  (9) Hodnocení zaměstnanců je iniciováno pokynem tajemníka městského úřadu, který 

obsahuje termín zahájení a ukončení hodnocení a další potřebné informace. 
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  (10) Hodnocení se provádí formou rozhovoru hodnotitele s hodnoceným zaměstnancem; 

hodnocení je podporované připravenou strukturou pro záznam sebehodnocení i hodnocení 

v elektronickém prostředí IS ATTIS a kompetenčním modelem městského úřadu.  

  (11) Z hodnotícího rozhovoru je pořizován elektronický záznam obsahující sebehodnocení 

zaměstnance a konečné hodnocení hodnotitele v rámci informačního systému ATTIS – 

modulu MOT. 

  (12) K elektronickému záznamu z hodnocení zaměstnance mají trvalý přístup hodnotitel, 

hodnocený zaměstnanec, personalista a tajemník městského úřadu. Zaměstnanec 

(hodnocený) má přístup ke svému hodnocení, nadřízený (hodnotitel) má přístup k hodnocení 

všech svých podřízených, personalistka a tajemník městského úřadu mají přístup ke všem 

hodnocením. 

  (13) Tištěná podoba záznamu z hodnotícího rozhovoru není pořizována, z hodnotícího 

rozhovoru respektive ze sebehodnocení si může hodnotitel i hodnocený pořizovat pracovní 

podklad např. pro další hodnocení apod. 

Článek 3 

Základní části hodnocení 

Hodnocení se skládá z 

 a) sebehodnocení (provádí hodnocený zaměstnanec před hodnotícím rozhovorem),  

 b) hodnotícího rozhovoru (provádí hodnotitel a hodnocený zaměstnanec), 

 c) uložení záznamu z hodnotícího rozhovoru (provádí hodnotitel). 

 

Článek 4 

Hodnocené oblasti 

(1) Hodnocení vedoucích zaměstnanců obsahuje hodnocení následujících  

oblastí: 

 

a) Oblast hodnocení výkonu 

a.a.  Hodnocení stanovených výkonových parametrů 

a.b.  Hodnocení stanovených individuálních výkonových cílů za uplynulé hodnocené  

        období 

a.c.  Stanovení individuálních výkonových cílů na další období 

 

b) Oblast hodnocení kompetencí 

b.a.  Hodnocení stanovených dovedností (kompetencí) dle kompetenčního modelu,  

        který tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu. 
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c) Oblast hodnocení rozvojových cílů  

c.a.  Hodnocení stanovených rozvojových aktivit za uplynulé hodnocené období 

c.b.  Stanovení rozvojových aktivit na další období 

 

d) Výsledné hodnocení  

 

(2) Hodnocení úředníků a zaměstnanců odborné podpory obsahuje hodnocení  

následujících oblastí: 

 

a) Oblast hodnocení výkonu 
a.a.  Hodnocení stanovených výkonových parametrů 
 
b) Oblast hodnocení kompetencí 
b.a.  Hodnocení stanovených dovedností (kompetencí) dle kompetenčního modelu 

 c)   Oblast hodnocení rozvojových aktivit  

c.a.  Hodnocení stanovených rozvojových aktivit za uplynulé hodnocené období 

c.b.  Stanovení rozvojových aktivit na další období 

 d)   Výsledné hodnocení  

 

Článek 5 

Vliv jednotlivých oblastí na výsledné hodnocení 

(1) Vliv jednotlivých oblastí hodnocení na výsledné hodnocení zaměstnance je určen  

váhou. 

 

(2) Váhy pro jednotlivé skupiny zaměstnanců uvádí následující tabulka. 

Skupina zaměstnanců Váha oblastí hodnocení na výsledné hodnocení 
Výkonové parametry  :  Individuální cíle : Dovednosti 

Vedoucí zaměstnanci         30          :                   20              :              50 

Úředníci         50          :                    0               :              50 

Zaměstnanci odborné 
podpory 

40          :                    0               :              60 

 

Článek 6 

Postup při hodnocení výkonových parametrů 

(1) Předmětem hodnocení jsou stanovené výkonové parametry pro jednotlivé pracovní  

pozice. 

 



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

 

Stránka 6 z 12 
 

(2) Stanovené výkonové parametry a jejich vliv na výsledné hodnocení udává následující  

tabulka: 

Skupina zaměstnanců Hodnocené výkonové parametry 
Váha 

parametru 

Vedoucí zaměstnanci 

- respektování pravidel souvisejících s využíváním 
pracovní doby 
 
- dodržování stanovených pracovních postupů a 
metodik 
 
- plnění stanovených termínů 
 
- bezchybnost pracovních výstupů 

 

 

 

30% 

Úředníci 
 

- respektování pravidel souvisejících s využíváním 
pracovní doby 
 
- dodržování stanovených pracovních postupů a 
metodik 
 
- plnění stanovených termínů 
 
- bezchybnost pracovních výstupů 

 

 

 

50% 

Zaměstnanci odborné podpory 

- respektování pravidel souvisejících s využíváním 
pracovní doby 
 
- dodržování stanovených pracovních postupů a 
metodik 
 
- plnění stanovených termínů 
 
- bezchybnost pracovních výstupů 

 

 

 

40% 

 

(3) Plnění výkonových parametrů hodnotí v rámci sebehodnocení sám zaměstnanec a  

následně v rámci hodnocení přímý nadřízený (hodnotitel). 

(4) Při sebehodnocení a hodnocení používá hodnocený zaměstnanec i hodnotitel  

následující škálu: 

a) velmi spokojen s plněním parametru  (100 % hodnocení) 
b) spokojen s plněním parametru   (  90 % hodnocení) 
c) spokojen s plněním parametru s výhradou  (  50 % hodnocení) 
d) nespokojen s plněním parametru   (    0 % hodnocení) 

 

(5) Konečným výsledkem za hodnocení výkonových parametrů je dosažené průměrné  

procento z hodnocení jednotlivých výkonových parametrů. 

 

(6) Takto určené procento násobené příslušnou váhou vlivu představuje bodové  

hodnocení za oblast výkonových parametrů, které vstupuje do výsledného hodnocení 

zaměstnance. 
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Článek 7 

Postup při hodnocení individuálních výkonových cílů 

(1) Tato oblast hodnocení se hodnotí pouze u vedoucích zaměstnanců. 

 

(2) Předmětem hodnocení je individuální výkonový cíl/cíle zadané při předchozím  

hodnocení. 

 

(3) Při stanovení každého individuálního výkonového cíle definuje hodnotitel za pomoci  

metody SMART písemně v hodnotícím formuláři 

a) jasné a srozumitelné znění stanoveného cíle a 
b) očekávaný a měřitelný výsledek, výstup, který reprezentuje splnění cíle. 

 
(4) Hodnotitel stanovuje hodnocenému zaměstnanci obvykle jeden individuální cíl pro  

budoucí hodnocené období (následující kalendářní rok).  

(5) Maximální počet individuálních cílů, které může hodnotitel stanovit na jedno  

hodnocené období pro jednoho zaměstnance, jsou tři individuální cíle. 

(6) Při sebehodnocení a hodnocení individuálních výkonových cílů používá hodnocený  

zaměstnanec i hodnotitel následující škálu: 

a) velmi spokojen s plněním parametru  (100 % hodnocení) 
b) spokojen s plněním parametru   (  90 % hodnocení) 
c) spokojen s plněním parametru s výhradou  (  50 % hodnocení) 
d) nespokojen s plněním parametru   (    0 % hodnocení) 

 

(7) Konečný výsledek za hodnocení individuálních výkonových cílů je dosažené průměrné  

procento z hodnocení jednotlivých individuálních výkonových cílů.  

 

  (8) Takto určené procento násobené příslušnou váhou vlivu (zde 20%) představuje 

bodové hodnocení za oblast individuálních výkonových cílů, které vstupuje do 

výsledného hodnocení zaměstnance. 

Článek 8 

Postup při hodnocení dovedností (kompetencí) 

(1) Předmětem hodnocení jsou stanovené kompetence pro jednotlivé skupiny zaměstnanců  

dle kompetenčního modelu městského úřadu. 

(2) Stanovené hodnocené dovednosti (kompetence) udává následující tabulka: 
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Skupina 

zaměstnanců 
Hodnocené výkonové parametry Váha parametru 

 

Vedoucí zaměstnanci 

Odbornost 

Komunikativnost 

Klientský přístup 

Zodpovědnost/spolehlivost/pečlivost 

Řídící dovednosti 

Organizační dovednosti 

Spolupráce 

 

 

 

50% 

 

Úředníci 

 

Odbornost 

Komunikativnost 

Klientský přístup 

Zodpovědnost/spolehlivost/pečlivost 

Orientace na výkon (výkonnost) 

Samostatnost 

Flexibilita 

 

 

 

50% 

 

Zaměstnanci odborné 

podpory 

Odbornost 

Komunikativnost 

Klientský přístup 

Zodpovědnost/spolehlivost/pečlivost 

Řešení problému 

Samostatnost 

Ochota a vstřícnost 

 

 

 

60% 

 

(3) Úroveň dovedností (kompetencí) hodnotí v rámci sebehodnocení sám zaměstnanec 

pomocí projevů chování dle kompetenčního modelu a následně stejným způsobem v rámci 

hodnocení hodnotitel. 

 

(4) Při sebehodnocení a hodnocení stanovených kompetencí používá hodnocený  

zaměstnanec i hodnotitel následující škálu: 

a) excelentní zvládání dovednosti hodnoceným zaměstnancem  (100 % hodnocení) 

b) dobré zvládání dovednosti hodnoceným zaměstnancem   (  80 % hodnocení) 

c) průměrné zvládání dovednosti hodnoceným zaměstnancem  (  60 % hodnocení) 

d) špatné zvládání dovednosti hodnoceným zaměstnancem   (  30 % hodnocení) 

e) nezvládání dovednosti hodnoceným zaměstnancem   (    0 % hodnocení) 

 

(5) Konečný výsledek za hodnocení dovedností (kompetencí) zaměstnance je dosažené  

průměrné procento z hodnocení všech sedmi stanovených dovedností (kompetencí). 

 

(6) Takto určené procento násobené příslušnou váhou vlivu představuje bodové 

hodnocení za oblast dovedností (kompetencí) zaměstnance, které vstupuje  

do výsledného hodnocení zaměstnance. 
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Článek 9 

Výsledné hodnocení zaměstnance 

(1) Výsledné hodnocení představuje zařazení zaměstnance do jedné ze čtyř skupin: 

 A*  klíčový zaměstnanec 

 A   zaměstnanec s optimálním výkonem 

 B   zaměstnanec s výkonem s prostorem pro zlepšení 

 C   zaměstnanec s potřebou úpravy ve výkonu 

 

(2) Výsledné hodnocení se získá u hodnocených zaměstnanců jako součet všech  

bodových hodnocení zaměstnance z jednotlivých částí hodnocení. 

 

(3) Hodnocený zaměstnanec je zařazen do jedné z výše uvedených kategorií dle  

následujícího mechanismu: 

a) do skupiny A* je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje 

90 až 100 bodů,  

b) do skupiny A je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje 70 

až 89,9 bodů, 

c) do skupiny B je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje 50 

až 69,9 bodů, 

d) do skupiny C je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje 

pod 50 bodů. 

Článek 10 

Vazba výsledků hodnocení na odměňování 

Výsledek hodnocení vstupuje do odměňování hodnoceného zaměstnance.  

Podrobnosti stanoví platová pravidla úřadu. 

Článek 11 

Postup při hodnocení a stanovení rozvojových aktivit 

hodnoceného zaměstnance 

(1) Předmětem hodnocení jsou rozvojové aktivity stanovené při předchozím hodnocení. 

 

(2) Plnění dohodnutých rozvojových aktivit hodnotí v rámci sebehodnocení sám  

zaměstnanec a následně v rámci hodnocení přímý nadřízený (hodnotitel). 
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(3) Při sebehodnocení a hodnocení stanovených rozvojových aktivit používá hodnocený  

zaměstnanec i hodnotitel následující škálu: 

a) velmi spokojen s plněním rozvojových aktivit 

b) spokojen s plněním rozvojových aktivit 

c) spokojen s plněním rozvojových aktivit s výhradou 

d) nespokojen s plněním rozvojových aktivit 

 

(4) Ve druhé části této oblasti a na základě znalosti potřeb hodnoceného zaměstnance,  

zaznamenaných rozvojových aktivit při předchozím hodnocení, na základě provedeného 

hodnocení výkonových parametrů, individuálních výkonových cílů a především určených 

dovedností navrhne hodnotitel hodnocenému zaměstnanci patřičné rozvojové aktivity. 

(5) Zaměstnanec může na hodnotící rozhovor přinést svůj návrh rozvojových aktivit. 

 

(6) Konečné slovo při stanovení rozvojových aktivit má vždy hodnotitel. 

 

(7) Dohodnuté rozvojové aktivity zaznamená hodnotitel do formuláře hodnocení. 
 

(8) Pokud není dohodnuta žádná rozvojová aktivita, zůstává záznam z hodnocení         

v této části bez zápisu. 

(9) Hodnocení rozvojových aktivit nevstupuje do výsledného hodnocení zaměstnance. 

Článek 12 

Řízené komunikační téma 

(1) Součástí hodnotícího rozhovoru může být dialog hodnotitele s hodnoceným  

zaměstnancem na určené téma. 

(2) Téma stanovuje na dané hodnotící období tajemník městského úřadu.  

 

Článek 13 

Postup provedení vlastního hodnotícího rozhovoru 

(1) Hodnotitel nejpozději dva týdny předem dohodne se zaměstnancem datum, hodinu a  

místo hodnocení. Pozvánku na hodnotící rozhovor zašle prostřednictvími LN jako pozvání na 

schůzku. 

 

(2) Hodnocený zaměstnanec před hodnotícím rozhovorem v rámci svého sebehodnocení  

zhodnotí 

a) stanovené výkonové parametry, 

b) v případě vedoucího zaměstnance zadaný individuální výkonový cíl (cíle),  

c) svoje dovednosti dle Kompetenčního modelu, 
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d) dohodnuté rozvojové aktivity za minulé období, 

a připraví si/se 

e) v případě vedoucího zaměstnance návrh individuálního výkonového cíle (cílů) 
f) návrh svého rozvoje na další období 

g) na diskusi v určených komunikačních tématech (pokud byly vyhlášeny tajemníkem 

úřadu). 

 

(3) Své sebehodnocení doplní a uzavře v IS ATTIS nejméně tři pracovní dny před 

hodnotícím rozhovorem s hodnotitelem a zpřístupní jej pro připomínkování svému 

nadřízenému (hodnotiteli). Ve vytištěné podobě si své sebehodnocení může vzít jako 

pracovní podklad na hodnotící rozhovor. 

 

(4) Provedené sebehodnocení slouží jako jeden ze základních vstupů k provedení  

hodnotícího rozhovoru. Sebehodnocení zaměstnance nevstupuje do výsledného hodnocení. 

 

(5) Před vlastním hodnotícím rozhovorem provede hodnotitel přípravu na hodnotící  

rozhovor (shromáždí si všechny potřebné podklady, připraví si své hodnocení dle struktury 

hodnocení, seznámí se se sebehodnocením zaměstnance, …) 

(6) Při vlastním hodnocení hodnotitel: 

a) zhodnotí výkonové parametry hodnoceného zaměstnance, 

b) v případě vedoucích zaměstnanců zhodnotí plnění individuálního výkonového cíle 

(cílů), 

c) nastaví individuální výkonové cíle na další hodnocené období (v případě vedoucích 

zaměstnanců), 

d) zhodnotí dovednosti (kompetence) hodnoceného zaměstnance dle Kompetenčního 

modelu, 

e) zhodnotí plnění rozvojových aktivit dohodnutých na minulém hodnocení, 

f) ve spolupráci s hodnoceným zaměstnancem dohodne rozvojové aktivity 

zaměstnance na další období, 

g) probere s hodnoceným témata určená k diskusi, 

h) zaznamená do formuláře případné připomínky, náměty hodnoceného zaměstnance, 

i) uzavře hodnocení za dané období v elektronickém prostředí. 

 

(7) Hodnocený zaměstnanec má právo vyjádřit se ke každé části hodnocení a může (na  

závěr hodnocení) tato vyjádření nechat zaznamenat písemně do formuláře hodnocení. Své 

vyjádření zformuluje buď na závěr hodnotícího rozhovoru, nebo jej v elektronické podobě 

zašle hodnotiteli do jednoho pracovního dne po ukončení hodnotícího rozhovoru. Záznam 

vyjádření hodnoceného zaměstnance vloží do záznamu z provedeného hodnotícího 

rozhovoru hodnotitel. 
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Článek 14 

Následné aktivity 

(1) Záznam z vypracovaného hodnocení je hodnotiteli, hodnocenému,  

personalistce a tajemníkovi městského úřadu trvale k dispozici v modulu MOT informačního 

systému ATTIS (dle nastavených přístupových práv). V informačním systému ATTIS  

zůstávají archivována všechna v minulosti provedená hodnocení (od okamžiku spuštění 

systému hodnocení v elektronické podobě). 

(2) Personalistka dále po individuální dohodě se zaměstnancem a jeho nadřízeným  

zajistí pro zaměstnance dohodnuté rozvojové aktivity. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

(1) V roce 2015 se vedle hodnocení v obvyklém termínu provede „pilotní“ hodnocení pro  

odzkoušení upravené podoby systému hodnocení a elektronického prostředí, ve kterém je 

hodnocení administrováno. 

(2) Pilotní hodnocení vyhlašuje tajemník městského úřadu. 
 

(3) Pilotní hodnocení neobsahuje oproti standardnímu hodnocení zhodnocení  

individuálních výkonových cílů a zhodnocení rozvojových aktivit. 
 

(4) Výsledek pilotního hodnocení nevstupuje žádným způsobem do odměňování  

zaměstnanců. 

 

PŘÍLOHA:  

Kompetenční model městského úřadu Moravská Třebová 


