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1. Úvod 
 

Materiál byl připraven pro MÚ Moravská Třebová v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení a 

poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová“, konkrétně v rámci aktivity „Tvorba a realizace 

systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů“.  

Jedním z výstupů v rámci aktivity týkající se řízení lidských zdrojů na MÚ Moravská Třebová je tvorba 

Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance MÚ Moravská Třebová.  
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2. Cíle Standardu 

 

Standard personalistiky pro vedoucí zaměstnance představuje praktickou pomůcku pro personální 

práci a řízení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci úřadu. 

Standard personalistiky respektuje platné interní předpisy organizace i obecně platnou legislativu a 

využívá rovněž obvykle uplatňované standardní postupy v jednotlivých oblastech personálního řízení 

(nejlepší praxe). 

Cílem standardu personalistiky je sjednocení a zjednodušení praktického výkonu personálního řízení 

tak, aby používané procesy byly co nejefektivnější a nadbytečně nezatěžovaly odborný výkon 

vedoucích zaměstnanců. 

 

3. Okruhy personalistiky řešené „Standardem“ 

 

Standard personalistiky pro vedoucí zaměstnance řeší postupy v následujících oblastech 

personálního řízení: 

 a) obsazení volného pracovního místa, 

 b) administrativa spojená s pracovním poměrem zaměstnance, 

 c) začlenění nového zaměstnance do organizace, 

 d) hodnocení a řízení výkonu zaměstnance, 

 e) vzdělávání a rozvoj zaměstnance a 

 f) motivace zaměstnance. 

 

Praktičnost a efektivita procesů v jednotlivých oblastech personálního řízení je podporována 

přehledným strukturováním informací za pomoci tabulkového formátu, který obsahuje jednotlivé na 

sebe navazující kroky vedoucího zaměstnance (a dalších účastníků procesů) pro optimální odbavení 

personálního procesu v očekávané kvalitě. 

 

4. Obsazení volného pracovního místa 

 

Úprava personální oblasti legislativou ČR 

Při obsazování pracovního místa je třeba respektovat ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která se týkají základních 

předpokladů pro výkon funkce úředníka a která se týkají způsobu a vlastní organizace výběrového 

řízení. 
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Při stanovení požadavků na pracovní pozici je třeba přihlížet ke Katalogu prací ve veřejných službách 

a správě, dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění. 

 

Úprava personální oblasti vnitřními předpisy městského úřadu 

Personální oblast je v rámci interních předpisů organizace upravena vnitřním předpisem Personální 

politika Městského úřadu Moravská Třebová. 

  

Základní cíl dané personální oblasti 

Hlavním cílem oblasti je v části nábor jednoznačně identifikovat koho chci získat a z jakých zdrojů jej 

chci získat. 

Cílem následné části procesu – výběru je určit výběrová kritéria, podle nichž budeme zvolenými 

metodami vybírat mezi uchazeči, kteří by mohli danou pracovní pozici obsadit, a konečný výběr 

nejvhodnějšího uchazeče. 

 

Standardní doporučený postup v dané personální oblasti – obsazení volného pracovního místa 

 
Krok v procesu 
 

 
Popis aktivit v rámci kroku 

 
Realizátor kroku 

Specifikace 
požadavku na 
obsazení volného 
pracovního místa 

Vedoucí zaměstnanec konzultuje požadavek na obsazení 
volného pracovního místa včetně specifikace požadavku 
s personalistkou a v konečné fázi s tajemníkem úřadu. 
 
V rámci specifikace požadavku určí:  
- druh pracovního poměru (doba určitá, neurčitá), 
- optimální okruh vhodných uchazečů,  
- konkrétní požadavky na uchazeče (odborné požadavky a 
případně další podmínky, které jsou výhodou pro uchazeče) a  
- časový rámec pro obsazení pracovního místa (termín 
nástupu, termín pro realizaci výběrového řízení apod.). 
 
 

 
vedoucí zaměstnanec 
ve spolupráci 
s personalistkou a 
tajemníkem úřadu 

Posouzení možnosti 
obsazení pracovního 
místa z vnitřních 
zdrojů 

Na základě stanovených požadavků zváží vedoucí 
zaměstnanec obsazení pracovního místa z interních zdrojů 
(například s využitím výstupů z periodického hodnocení, 
konzultací s tajemníkem a dalšími vedoucími odborů). 
 
Mezi výhody tohoto zdroje patří zejména fakt, že 
zaměstnanec zná prostředí úřadu, již je začleněn do kolektivu 
a předpokládá se tak snazší adaptace do nové pozice. 
Zároveň mohou být uspořeny náklady, které delší proces 
výběru z externích zdrojů provázejí. Tento způsob obsazení 
pozice stálým zaměstnancem úřadu může být i motivací pro 
ostatní zaměstnance v tom, že vidí určitou loajalitu úřadu, že 
v případě uvolnění se např. vyšší pozice hledají nejprve mezi 
vlastními zaměstnanci. 
 
 

 
vedoucí zaměstnanec 
ve spolupráci 
s  tajemníkem úřadu, 
dalšími vedoucími 
odborů a 
personalistkou 
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Vyhlášení 
výběrového řízení 

Výběrové řízení je vyhlašováno při obsazování jakéhokoli 
pracovního místa v městském úřadu (doba neurčitá i určitá, 
pracovní místo vedoucího úředníka, úředníka i ostatní 
zaměstnance ÚSC). 
 
Výjimku u úředníků s pracovním poměrem na dobu určitou a 
u ostatních zaměstnanců ÚSC povoluje tajemník městského 
úřadu. 
 
Vyhlášení výběrového řízení je realizováno vyvěšením výzvy 
na úřední desce městského úřadu (fyzicky i elektronicky), na 
webu městského úřadu, v evidenci úřadu práce a zpravidla 
rovněž v Moravskotřebovském zpravodaji. 
 
O vyhlášení výběrového řízení v regionálním a celostátním 
tisku rozhoduje tajemník úřadu. 
 
Výzva by měla vždy minimálně obsahovat: 
- identifikaci organizace (KDO JSME) 
- specifikaci obsazovaného pracovního místa (KOHO 
HLEDÁME) 
- konkrétní požadavky na uchazeče (CO OČEKÁVÁME - 
povinnou součástí požadavků je výpis z evidence Rejstříků 
trestů ne starší než 3 měsíce a originál nebo ověřená kopie 
dokladu o nejvyšším vzdělání) 
- orientační nabídkovou motivaci (CO NABÍZÍME - o 

zveřejněném rozsahu motivační nabídky rozhoduje tajemník 
úřadu) 
- způsob organizace výběrového řízení (PRŮBĚH ŘÍZENÍ) 
 

 
personalistka ve 
spolupráci 
s vedoucím 
zaměstnancem po 
schválení tajemníkem 
úřadu 

Další metody pro 
získání uchazečů do 
výběrového řízení 

Do výběrového řízení je možné získat uchazeče i jinými 
způsoby: 
 
- uchazeči se sami nabízejí (osloví úřad jako první se zájmem o 
zaměstnání), 
- doporučení uchazeče některým ze stávajících zaměstnanců 
apod., 
- přímé oslovení vhodných kandidátů (pokud úřad takové 
zná), 
- komunikace s možnými zdroji budoucího zaměstnance 
(školy, úřady práce, personální agentury) 
- oslovením vyzkoušených stážistů, studentů, kteří absolvovali 
na úřadu praxi.  
 

 
vedoucí 
zaměstnanec, 
personalistka 

Příprava na konání 
výběrového řízení 

V rámci přípravy na konání výběrového řízení je zřízena 
výběrová komise – ta je vždy minimálně tříčlenná a vždy je 
její součástí personalistka a příslušný vedoucí zaměstnanec. 
O dalších členech výběrové komise rozhodne tajemník úřadu. 
Výběrová komise má vždy lichý počet členů. 
 
V rámci přípravy je vhodné detailně specifikovat výběrová 
kritéria a vypracovat pro členy výběrové komise záznamový 
list hodnocení. 
 
V rámci přípravné fáze zkontroluje personalistka formální 
náležitosti a úplnost přihlášek všech uchazečů, vyzve 
uchazeče k doplnění neúplných přihlášek a následně 

 
tajemník úřadu 
 
 
 
personalistka ve 
spolupráci 
s vedoucím 
zaměstnancem 
 
 
personalistka a 
výběrová komise 
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výběrová komise vyřadí přihlášky uchazečů, které nesplňují 
podmínky výběrového řízení. 
 

1. kolo výběrového 
řízení – posouzení 
přihlášek uchazečů 

Výběrová komise posuzuje v rámci prvního kola výběru 
jednotlivé přihlášky a přiložené dokumenty, které byly 
požadovány. 
 
Z uchazečů, kteří splnili zadané podmínky výběrového řízení, 
vybere výběrová komise za účasti tajemníka úřadu zpravidla 
do šesti nejvhodnějších uchazečů dle stanovených 
výběrových kritérií pro ústní pohovor (2. kolo výběru). 
 

 
členové výběrové 
komise 

Pozvánka do 2. kola 
výběrového řízení  

Personalistka zajistí pozvání vybraných uchazečů do druhého 
kola výběrového řízení. 
 
Pozvání se realizuje telefonicky a následně uchazeč obdrží 
vlastní pozvánku poštou, případně e-mailem.   
Pozvánka by měla obsahovat informaci o dni, místu a času, a 
zda je po uchazečích požadována nějaká příprava (např. 
řešení modelové situace, návrh postupu řešení určené situace 
apod.). 
 

 
personalistka 

2. kolo výběrového 
řízení – ústní 
pohovor s vybranými 
uchazeči 

Ústním pohovorům před výběrovou komisí je přítomen 
tajemník úřadu; k ústním pohovorům je možné přizvat 
odborníka. 
 
Ústní pohovor je zpravidla členěn na tři základní bloky: 
- část věnovanou představení uchazeče, 
- praktickou část (testování uchazeče – znalost práce na PC, 
dovednosti uchazeče), 
- část věnovaná otázkám komise. 
 
Při kladení otázek komisí je vhodné postupovat s využitím 
struktury vedení rozhovoru: 
a) 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 
• proč vybrat zrovna jeho 

b) informace o budoucí pozici 
• má dotyčný představu o časové náročnosti a obsahu 

práce 
• ochota práce přesčas v případě potřeby 
• zvýšení znalostí, dovedností 
• představa o příjmu 

c) ověření, zda došlo k sladění představ obou stran 
• kladení ověřovacích otázek - rozuměl všemu, chce se 

na něco zeptat atd. 
d) upřesnění dalšího postupu 

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

e) rozloučení 
• sdělení termínu a způsobu vyrozumění o výsledku 

výběrového řízení 

 
členové výběrové 
komise 
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Rozhodnutí o vítězi 
výběrového řízení 

Po provedení všech ústních pohovorů výběrová komise 
vyhodnotí jednotlivé uchazeče prostřednictvím svých 
záznamů z pohovorů a s přihlédnutím k: 
- míře splnění výběrových kritérií 
- motivaci uchazeče pracovat na úřadu 
- postojům a hodnotám uchazeče. 
 
Výběrová komise doporučí tajemníkovi úřadu pořadí všech 
uchazečů, kteří se zúčastnili 2. kola. 
 
O vítězi výběrového řízení rozhoduje s přihlédnutím na 
doporučení výběrové komise tajemník úřadu. 
 

 
členové výběrové 
komise 
 
 
 
 
 
 
 
tajemník úřadu 

Oslovení vybraného 
uchazeče s nabídkou 
pracovní smlouvy 

Vybraný uchazeč by měl být v prvé řadě informován 
telefonicky a měla by být naplánovaná další schůzka pro 
vyřešení příslušných náležitostí – uzavření pracovní smlouvy, 
nástup do zaměstnání, proces adaptace atd. 
 
V případě nedohody s vítězem výběrového řízení rozhoduje o 
dalším postupu (například oslovení dalšího uchazeče v pořadí) 
tajemník úřadu. 
 

 
personalistka 
 
 
 
 
tajemník úřadu 

Komunikace o 
výsledku výběrového 
řízení neúspěšným 
účastníkům 
výběrového řízení (2. 
kola) 

Po jednáních s úspěšným uchazečem, která směřují 
k uzavření pracovní smlouvy, personalistka informuje všechny 
ostatní uchazeče, kteří neuspěli ve  výběrovém řízení, o 
výsledku výběrového řízení a vrátí uchazečům jimi zaslané 
podklady k výběrovému řízení. 
 

 
personalistka 

 

 

5. Administrativa spojená s pracovním poměrem zaměstnanců 

 

Úprava personální oblasti legislativou ČR 

Oblast je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. 

 

Úprava personální oblasti vnitřními předpisy městského úřadu 

Personální oblast je v rámci interních předpisů organizace upravena směrnicí Cyklus zaměstnance a 

Pracovním řádem. 

 

Základní cíl dané personální oblasti 

Hlavním cílem oblasti je zajištění souladu administrování pracovního poměru zaměstnance s platnou 

legislativou 

a) při nástupu nového zaměstnance do pracovního poměru, 

b) při ukončení pracovního poměru zaměstnance. 
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Standardní doporučený postup v dané personální oblasti – administrativa spojená s nástupem do 

pracovního poměru 

 
Krok v procesu 
 

 
Popis aktivit v rámci kroku 

 
Realizátor kroku 

Aktivity před 
nástupem  

Před nástupem do pracovního poměru předá personalistka 
budoucímu zaměstnanci 
- osobní dotazník 
- žádost o vstupní lékařskou prohlídku 
 
Budoucí zaměstnanec absolvuje lékařskou prohlídku u 
pověřeného lékaře pracovně lékařské péče budoucího 
zaměstnavatele. 
 

 
personalistka 
 
 
 
budoucí zaměstnanec 

Aktivity do termínu 
uzavření pracovní 
smlouvy 

Budoucí zaměstnanec předloží personalistce: 
- vyplněný osobní dotazník 
- lékařem potvrzený posudek zdravotní způsobilosti k práci 
- výpis z evidence Rejstříku trestů 
- originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání 
 
Personalistka připraví: 
- pracovní smlouvu 
- platový výměr 
- náplň práce (ve spolupráci s příslušným vedoucím 
zaměstnancem). 
 
Příslušný vedoucí zaměstnanec připraví 
- žádost o přístup do informačního systému 
- nejpozději tři dny před nástupem nového zaměstnance 
pověří některého ze zkušených zaměstnanců odboru plněním 
úkolů instruktora; jeho jméno oznámí v témže termínu 
tajemníkovi úřadu na příslušném formuláři. 
 

 
budoucí zaměstnanec 
 
 
 
 
 
 
personalistka 
 
 
 
 
 
vedoucí zaměstnanec 

Nástupní den – 
kancelář tajemníka 

Zaměstnanec v kanceláři tajemníka úřadu za přítomnosti 
personalistky 
předá zápočtový list z předchozího zaměstnání, projedná, 
podepíše a převezme 
- pracovní smlouvu, 
- náplň práce, 
- platový výměr a 
v kanceláři personalistky obdrží docházkovou kartu.  
 
Docházková karta slouží zároveň jako služební průkaz – pro 
zajištění tohoto účelu je zpravidla do 1 měsíce vyhotoven 
polep na docházkovou kartu (foto zaměstnance, zařazení a 
případné pověření). 
 
Pokud to pracovní pozice vyžaduje, zaměstnanec obdrží a 
podepíše dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot 
svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 
 

 
nový zaměstnanec 

Nástupní den – 
odbor vnitřních věcí, 
úsek hospodářské 

Na úseku hospodářské správy nový zaměstnanec převezme: 
- kancelářské potřeby 
- klíče přidělené pro jeho pracovní místo 

 
nový zaměstnanec 
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správy - razítka přidělená pro jeho pracovní místo 
- případné metodické materiály, knihy apod. 
 
Osobně převezme inventář jeho kanceláře. 
 
V případě nároku převezme mobilní telefon a informaci 
k uhrazení soukromých hovorů z mobilu. 
 
Obdrží uživatelský kód k zabezpečení systému budov MÚ. 
 
 

Nástupní den – 
oddělení 
informačních 
technologií 

Na oddělení informačních technologií obdrží nový 
zaměstnanec přihlašovací údaje do počítačové sítě MÚ a do 
aplikací pro vykonávanou agendu. 
 
V případě potřeby převezme certifikát pro vzdálený přístup 
do počítačové sítě a informaci o pravidlech a podmínkách pro 
použití vzdáleného přístupu. 
 
Osobně převezme výpočetní techniku umístěnou v jeho 
kanceláři. 
 

 
nový zaměstnanec 

Nástupní den – 
finanční odbor 

Na finančním odboru (mzdovém úseku) nový zaměstnanec 
vyplní a podepíše daňové prohlášení a obdrží stravenky. 
 

 
nový zaměstnanec  

Nástupní den – nové 
pracoviště 

Na novém pracovišti je novému zaměstnanci představen 
vedoucím odboru instruktor, který napomáhá novému 
zaměstnanci se začleněním do organizace. 
 
Vedoucí odboru dále zabezpečí předání příslušné agendy 
novému zaměstnanci. 
 

 
vedoucí zaměstnanec 

 

 

Standardní doporučený postup v dané personální oblasti – administrativa spojená s ukončením 

pracovního poměru 

 
Krok v procesu 
 

 
Popis aktivit v rámci kroku 

 
Realizátor kroku 

Ukončení pracovního 
poměru na pracovišti 
odcházejícího 
zaměstnance  

Odcházející zaměstnanec předá vedoucímu odboru  
- dokumenty a spisy s informací o stavu jejich zpracování, 
- seznam přidělených úkolů a stav jejich rozpracovanosti. 
 
Vedoucí zaměstnanec zpracuje o předávaných záležitostech 
„Předávací protokol“, který podepíše odcházející 
zaměstnanec a vedoucí zaměstnanec. 
 
Jedno vyhotovení „Předávacího protokolu“ obdrží odcházející 
zaměstnanec a druhé vyhotovení předá vedoucí zaměstnanec 
personalistce. 
 
V případě uzavřené dohody o odpovědnosti zajistí vedoucí 
odboru provedení mimořádné inventarizace svěřeného 
majetku nebo vyúčtování svěřených hodnot 

 
odcházející 
zaměstnanec 
 
 
 
 
vedoucí zaměstnanec 
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(jedno vyhotovení inventurního soupisu obdrží odcházející 
zaměstnanec a druhé vyhotovení předá vedoucí zaměstnanec 
personalistce). 
 
Vedoucí zaměstnanec převezme od zaměstnance soubory z 
lokálního počítače, které jsou nezbytné pro práci odboru. 
 
Informace o předané agendě zaznamená vedoucí odboru do 
výstupního listu odcházejícího zaměstnance. 
 
Vedoucí zaměstnanec podá písemný požadavek na oddělení 
informačních technologií k reinstalaci počítače. 
 

Ukončení pracovního 
poměru na úseku 
hospodářské správy 
odboru vnitřních věcí 

Odcházející zaměstnanec vrátí 
- klíče přidělené pro jeho pracovní místo, 
- razítka přidělená pro jeho pracovní místo, 
- metodické materiály, knihy, apod., 
- mobilní telefon, pokud mu byl přidělen. 
 
Osobně předá inventář kanceláře (dle aktuálního výpisu 
místního seznamu majetku, který bude na vyžádání poskytnut 
úsekem evidence majetku odboru finančního). 
 
Informace o předaných pomůckách zaznamená odpovědný 
zaměstnanec odboru vnitřních věcí do výstupního listu 
odcházejícího zaměstnance. 
 

 
odcházející 
zaměstnanec 
 

Ukončení pracovního 
poměru na oddělení 
informačních 
technologií 

Odcházející zaměstnanec osobně předá výpočetní techniku 
v kanceláři a vrátí datová média, pokud mu byla dána do 
užívání. 
 
Informace o navrácení IT prostředků zaznamená odpovědný 
zaměstnanec oddělení informačních technologií do 
výstupního listu odcházejícího zaměstnance. 
 
Správce informačního systému 
- zneplatní certifikát pro vzdálený přístup do počítačové sítě 
městského úřadu (byl-li vydán), 
- zablokuje přístup do počítačové sítě městského úřadu, 
- zablokuje přístup do aplikací dle zřízených přístupů 
odcházejícího zaměstnance 
- na základě písemného požadavku příslušného vedoucího 
odboru zpřístupní data pověřenému pracovníkovi. 
 

 
odcházející 
zaměstnanec 
 
 
správce informačního 
systému 

Ukončení pracovního 
poměru na 
finančním odboru 

Odcházející zaměstnanec obdrží 
- informace o vyrovnání stravenek a zůstatku dovolené, 
- informace o závazcích vůči zaměstnavateli a provede jejich 
vyrovnání, pokud nedojde k jiné dohodě, 
- informace o dodatečném zaslání evidenčního listu 
důchodového pojištění a potvrzení o zdanitelných příjmech. 
 
Odpovědný zaměstnanec finančního odboru zaznamená 
potřebné informace do výstupního listu odcházejícího 
zaměstnance. 
 
Odcházející zaměstnanec převezme zápočtový list. 
 

 
odcházející 
zaměstnanec 
  



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

 

Stránka 12 z 24 
 

Ukončení pracovního 
poměru na 
personálním úseku 

Odcházející zaměstnanec 
- vrátí docházkovou kartu, 
- obdrží veškeré písemnosti týkající se jeho osobních údajů 
(které není povinnost archivovat), 
- na vyžádání obdrží originály osvědčení ze vzdělávacích akcí, 
- odevzdá výstupní list, předávací protokol a případně 
inventurní soupis z provedené mimořádné inventarizace 
svěřených hodnot. 
 

 
odcházející 
zaměstnanec 
 

Aktivity po ukončení 
pracovního poměru 

Vedoucí oddělení informačních technologií předá do pěti 
pracovních dnů od ukončení pracovního poměru 
zaměstnance Žádost o přístup do informačního systému 
zaměstnance personalistce, která ji uloží do osobního spisu. 
 
Na vyžádání bývalého zaměstnance vypracuje příslušný 
vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s personalistkou 
„Pracovní posudek zaměstnance“ a personalistka tento 
posudek zašle bývalému zaměstnanci. 
 

 
vedoucí oddělení 
informačních 
technologií 
 
 
vedoucí 
zaměstnanec, 
personalistka 

 

 

6. Začlenění nového zaměstnance do organizace 

 

Úprava personální oblasti legislativou ČR 

Personální oblast není upravena žádným zákonným opatřením. 

 

Úprava personální oblasti vnitřními předpisy městského úřadu 

Personální oblast je v rámci interních předpisů organizace upravena dokumentem Personální politika 

Městského úřadu Moravská Třebová a Cyklus zaměstnance. 

 

Základní cíl dané personální oblasti 

Hlavním cílem adaptace je rychlé dosažení optimální úrovně výkonu zaměstnance a jeho začlenění do 

organizace. 

 

Standardní doporučený postup v dané personální oblasti – začlenění nového zaměstnance do 

organizace 

 
Krok v procesu 
 

 
Popis aktivit v rámci kroku 

 
Realizátor kroku 

Příprava adaptace 
nového zaměstnance 

Příslušný vedoucí zaměstnanec určí nejpozději 3 dny před 
nástupem nového zaměstnance instruktora (zkušený úředník 
odboru) a oznámí jméno instruktora tajemníkovi úřadu na 
příslušném formuláři. 

 
vedoucí zaměstnanec 
 
 



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

 

Stránka 13 z 24 
 

 
Vedoucí zaměstnanec dále připraví a předá instruktorovi 
formuláře související s adaptací nového zaměstnance: 
 
- Hodnocení procesu začlenění nového zaměstnance do 
organizace – hodnocení instruktora 
- Hodnocení procesu začlenění nového zaměstnance do 
organizace – hodnocení zaměstnance 
- Seznámení s vnitřními předpisy novým zaměstnancem 
 
Roli instruktora může plnit i samotný vedoucí zaměstnanec 
(vedoucí odboru). 
 
V případě nástupu nového vedoucího odboru zajišťuje úkoly 
vedoucího tajemník úřadu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tajemník úřadu 

Nástup nového 
zaměstnance 

Úvodní instruktáž nového zaměstnance je provedena v den 
nástupu v kanceláři tajemníka úřadu za přítomnosti 
personalistky. 
 
Nový zaměstnanec je seznámen s pracovní smlouvou, 
platovým výměrem, pracovní náplní a se zásadami systému a 
způsobu začleňování nového zaměstnance do organizace. 
 
V rámci úvodní instruktáže obdrží zaměstnanec informaci: 
- o způsobu vyplácení platu 
- o účelu a využívání sociálního fondu 
- ke stravování zaměstnanců 
- k evidenci pracovní doby 
- k podmínkám a zásadám používání služebních vozidel 
- k lékařským prohlídkám a vyšetřením, kterých je povinen se 
zúčastnit. 
 

 
tajemník úřadu, 
personalistka 

Proškolení BOZP a 
PO a základní 
instruktáž v oblasti 
informační 
bezpečnosti 

V rámci úvodní instruktáže zaměstnanec absolvuje rovněž 
základní proškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. 
 
Personalistka dále zajistí zveřejnění informace o nástupu 
nového zaměstnance na Intranetu úřadu. 
 
Nejpozději do 3 pracovních dnů, absolvuje nový zaměstnanec 
řádné proškolení v oblasti BOZP a PO odborným 
zaměstnancem. 
 
Zároveň absolvuje základní proškolení v oblasti informační 
bezpečnosti. 
 
Základní informace o postupech a zásadách práce 
v počítačové síti MÚ obdrží nový zaměstnanec na oddělení 
informačních technologií v rámci nástupního dne. 
 

 
personalistka 
 
 
 
 
 
odborný školitel 
 
 
 
představitel ISMS 
 
 
pracovník oddělení 
informačních 
technologií 

Příchod nového 
zaměstnance na 
pracoviště 

Po příchodu na pracoviště instruktor představí nového 
zaměstnance všem zaměstnancům úřadu, vedení města, 
strážníkům městské policie a dle pracovního zařazení nového 
zaměstnance ředitelům příspěvkových organizací města. 
 
 

 
instruktor  
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Seznámení nového 
zaměstnance 
s organizací 

Instruktor seznámí nového zaměstnance s: 
- základními provozními záležitostmi organizace 
    pracovní doba,  
    práce s docházkovým systémem,  
    zabezpečovací systém budov,  
    stravenky,  
    služební průkaz, 
    jmenovka,  
    uložení věcí na pracovišti,  
    klíče od budov a kanceláří, 
    vybavování kancelářskými potřebami, 
    používání razítek, 
    podpisová pravidla 
- rozmístěním pracovišť jednotlivých odborů 
- všemi vnitřními předpisy města, které se váží k činnosti  
    úřadu a zastřešené pozice zaměstnancem 
- zvláštními předpisy a s územní působností města 
- odbornou náplní práce celého odboru 
- příslušnou legislativou vázanou na pracovní pozici nového  
    zaměstnance 
- využíváním a způsobem používání příslušného software  
    včetně způsobu přidělování přístupových práv 
 
Instruktor předá novému zaměstnanci další informace 
ohledně firemních zvyklostí, používání telefonu 
v nepřítomnosti. 
 

 
instruktor 

Výkon činností 
nového zaměstnance 
ve zkušební době 
„pod dozorem“ 
instruktora 

Instruktor sleduje pravidelně aktivity nového zaměstnance 
v průběhu jeho začleňování. 
 
Instruktor pomáhá novému zaměstnanci s převzetím agendy 
(např. od odcházejícího či odešlého zaměstnance). 
 
Instruktor průběžně pomáhá novému zaměstnanci s jeho 
zapracováním do odborné agendy zastávaného místa. 
 

 
instruktor 

Podpora nového 
zaměstnance ze 
strany personalistky 

V průběhu adaptace se personalistka informuje u nového 
zaměstnance (jednou či dvakrát) o průběhu jeho adaptace a 
v případě potřeby reaguje na zjištěné skutečnosti. 
 

 
personalistka 

Vyhodnocení 
adaptace vedoucím 
zaměstnancem 

Před ukončením zkušební doby nového zaměstnance posoudí 
vedoucí zaměstnanec (na základě písemného doporučení 
instruktora v podobě „Hodnocení procesu začlenění nového 
zaměstnance do organizace – hodnocení instruktora“), zda 
nový zaměstnanec uspěl ve svém zapracování a při 
začleňování do organizace a toto stanovisko sdělí tajemníkovi 
úřadu. 
 
Vyplněné dokumenty – hodnocení procesu začlenění 
instruktorem předá personalistce. 
 

 
vedoucí zaměstnanec 

Vyhodnocení 
adaptace novým 
zaměstnancem 

Nový zaměstnanec vypracuje dokument „Hodnocení procesu 
začlenění nového zaměstnance do organizace – hodnocení 
zaměstnance“ a dokument předá personalistce. 
 

 
nový zaměstnanec 

Návrh dalšího 
postupu příslušným 

Vedoucí zaměstnanec navrhuje tajemníkovi úřadu po 
skončení zkušební doby: 

 
vedoucí zaměstnanec 
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vedoucím 
zaměstnancem 

- další postup ohledně pracovního poměru nového 
zaměstnance, 
- výši odměny pro instruktora (i v případech, kdy novému 
zaměstnanci skončí pracovní poměr ve zkušební době). 
 

POZN. v případě, kdy roli instruktora plní vedoucí odboru, 
může odměnu pro instruktora určit tajemník úřadu. 
 
Vedoucí zaměstnanec může rovněž navrhnout tajemníkovi 
úřadu pro nového zaměstnance přiznání osobního příplatku a 
jeho výši. 
 

Ukončení adaptace 
nového zaměstnance 

Podpora ze strany instruktora končí s koncem zkušební doby. 
 
Další podpora ze strany příslušného vedoucího zaměstnance 
je poskytována standardně v rámci řízení výkonu 
zaměstnance. 
 
Vyplněné dokumenty související se začleňováním nového 
zaměstnance do organizace uloží personalistka do osobního 
spisu zaměstnance. 
 

instruktor 
 
 
vedoucí zaměstnanec 
 
 
 
personalistka 

 

 

 

7. Hodnocení a řízení výkonu zaměstnance 

 

Úprava personální oblasti legislativou ČR 

Personální oblast není upravena žádným zákonným opatřením. 

 

Úprava personální oblasti vnitřními předpisy městského úřadu 

Personální oblast je v rámci interních předpisů organizace upravena vnitřním předpisem Směrnice 

pro hodnocení zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do Městského úřadu Moravská 

Třebová a metodickým dokumentem Manuál hodnotitele. 

 

Základní cíl dané personální oblasti 

Hlavním cílem hodnocení je určení úrovně stanovených dovedností a následné určení rozvojových 

cílů a rozvojových aktivit hodnoceného zaměstnance. 

Dalším cílem hodnocení zaměstnanců je vyhodnotit stanovené výkonové parametry a v případě 

vedoucích zaměstnanců i individuální výkonové cíle.  

Cílem hodnocení je také větší aktivní zapojení hodnocených zaměstnanců do procesu hodnocení v 

podobě sebehodnocení zaměstnance a rovněž využití jejich potenciálu a názorů. 
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Standardní doporučený postup v dané personální oblasti – hodnocení a řízení výkonu zaměstnance 

 

 
Krok v procesu 
 

 
Popis aktivit v rámci kroku 

 
Realizátor kroku 

Průběžné 
poskytování 
operativní zpětné 
vazby 

Vedoucí zaměstnanec hodnotí výkon podřízeného 
zaměstnance průběžně po celou dobu pracovního poměru. 
 
Při hodnocení je třeba mít na paměti, že smyslem 
poskytované zpětné vazby je vždy zlepšení výkonu 
zaměstnance. 
 
Zpětná vazba (hodnocení) je buď pozitivní – pochvala, která 
slouží k upevnění dobrých pracovních návyků či zopakování 
dobrého výkonu, nebo rozvojová – „pokárání“, která slouží 
k upozornění na chyby či nedostatečný výkon zaměstnance. 
 

 
vedoucí zaměstnanec 

Výroční hodnocení 
výkonu zaměstnance 
a nastavení 
budoucích cílů a 
rozvoje 

Hodnocení zaměstnanců se provádí 1x ročně obvykle ke konci 

hodnoceného období v měsících říjnu a listopadu. 
 
Hodnocení provádí obvykle přímý nadřízený (hodnotitel) 
hodnoceného zaměstnance bez přítomnosti dalších osob 
(výjimky řeší dokument „Pravidla hodnocení..“) 
 
Hodnocení probíhá směrem shora dolů; nejprve hodnotí 
tajemník městského úřadu vedoucí odborů a následně 
vedoucí odborů hodnotí své podřízené atd. 

 
 
 
vedoucí zaměstnanec 

Roční hodnocení – 
vyhlášení 
hodnotícího období 

Hodnocení zaměstnanců je iniciováno pokynem tajemníka 
městského úřadu, který obsahuje termín zahájení a ukončení 
hodnocení a další potřebné informace. 
 

 
tajemník úřadu 

Roční hodnocení – 
iniciování vlastního 
hodnocení 

Vedoucí zaměstnanec (hodnotitel) nejpozději dva týdny 
předem dohodne se zaměstnancem datum, hodinu a místo 
hodnocení.  
Pozvánku na hodnotící rozhovor zašle prostřednictvími LN 
jako pozvání na schůzku. 
 

 
vedoucí zaměstnanec 

Roční hodnocení – 
sebehodnocení a 
příprava 
zaměstnance na 
hodnocení 

Hodnocený zaměstnanec před hodnotícím rozhovorem 
v rámci svého sebehodnocení zhodnotí 

- stanovené výkonové parametry, 
- v případě vedoucího zaměstnance zadaný 

individuální výkonový cíl (cíle),  
- svoje dovednosti dle Kompetenčního modelu, 
- dohodnuté rozvojové aktivity za minulé období. 

 
Hodnocený zaměstnanec si připraví na hodnotící rozhovor 

- v případě vedoucího zaměstnance návrh 
individuálního výkonového cíle (cílů) 

- návrh svého rozvoje na další období 
- na diskusi v určených komunikačních tématech 

(pokud byly vyhlášeny tajemníkem úřadu). 
 

 
hodnocený 
zaměstnanec 

Roční hodnocení – 
zaslání 
sebehodnocení 

Hodnocený zaměstnanec své sebehodnocení doplní a uzavře 
v IS ATTIS nejméně tři pracovní dny před hodnotícím 
rozhovorem s hodnotitelem a zpřístupní jej pro 

 
hodnocený 
zaměstnanec 



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

 

Stránka 17 z 24 
 

hodnotiteli připomínkování svému nadřízenému (hodnotiteli). 
 

Roční hodnocení – 
příprava vedoucího 
zaměstnance 
(hodnotitele) na 
hodnocení 

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, …) 
 

 
vedoucí zaměstnanec 

Roční hodnocení – 
provedení hodnocení 

Vedoucí zaměstnanec (hodnotitel) uskuteční dle stanoveného 
doporučení (Manuál hodnotitele) hodnotícího rozhovor 
s hodnoceným zaměstnancem. 
 

vedoucí 
zaměstnanec, 
hodnocený 
zaměstnanec 

Roční hodnocení – 
výstup z hodnocení 

Z hodnotícího rozhovoru je pořizován elektronický záznam 
obsahující sebehodnocení zaměstnance a konečné hodnocení 
hodnotitele v rámci informačního systému ATTIS – modulu 
MOT. 
   
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).  
 

 
vedoucí zaměstnanec 

Roční hodnocení- 
aktivity po 
provedeném 
hodnocení 

Personalistka po individuální dohodě se zaměstnancem a 
jeho nadřízeným zajistí pro zaměstnance dohodnuté 
rozvojové aktivity. 
 
V informačním systému ATTIS  zůstávají archivována všechna 
v minulosti provedená hodnocení (od okamžiku spuštění 
systému hodnocení v elektronické podobě). 
 

 
personalistka 

 

 

 

8. Vzdělávání a rozvoj zaměstnance 

 

Úprava personální oblasti legislativou ČR 

Oblast vzdělávání je upravena zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, vyhláškou č. 

512/2002 Sb., o odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vyhláškou č. 

511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. 

 

Úprava personální oblasti vnitřními předpisy městského úřadu 

Personální oblast je v rámci interních předpisů organizace upravena vnitřním předpisem Personální 

politika Městského úřadu Moravská Třebová. 

 

Základní cíl dané personální oblasti 
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Cílem vzdělávání na úřadu je rozvoj a podpora zvyšování kvalifikace úředníků, respektive jejich 

odbornosti.  Důležitou úlohou vzdělávání je i motivace zaměstnanců. 

 

Standardní doporučený postup v dané personální oblasti – vzdělávání a rozvoj zaměstnance 

 

 
Krok v procesu 
 

 
Popis aktivit v rámci kroku 

 
Realizátor kroku 

Cíle zaměstnanců 
v procesu vzdělávání 

Cíle vedoucího zaměstnance v oblasti vzdělávání 
- úspěšně absolvovat vstupní vzdělávání, pokud tato 
povinnost vznikla 
- úspěšně absolvovat vzdělávání vedoucích zaměstnanců 
- prohlubovat a zdokonalovat znalosti a dovednosti 
v personálním řízení 
- zdokonalovat předepsané kompetence (dovednosti) 
- soustavně prohlubovat svoji kvalifikaci 
- analyzovat stav potřeb prohlubování kvalifikace podřízených 
- znalost potřeb využívat pro aktualizaci plánu vzdělávání 
úředníků 
- vytvářet podmínky k prohlubování kvalifikace podřízených 
zaměstnanců 
 
Cíle zaměstnance v oblasti vzdělávání 
- úspěšně absolvovat vstupní vzdělávání, pokud tato 
povinnost vznikla 
- absolvovat zákonem stanovené prohlubování kvalifikace 
- získat v zákonem stanoveném termínu zvláštní odbornou 
způsobilost 
- zdokonalovat předepsané kompetence (dovednosti) 
- soustavně prohlubovat svoji kvalifikaci 
 

 
vedoucí zaměstnanec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaměstnanec 

Plán vzdělávání 
 

Plán vzdělávání zpracovává vedoucí zaměstnanec pro své 
podřízené zaměstnance nejpozději do jednoho roku od vzniku 
pracovního poměru zaměstnance. 
 
Plán obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace 
v rozsahu nejméně 18 pracovních dní po dobu tří po sobě 
následujících roků. 
 
Plán vzdělávání vyhodnocuje personalistka ve spolupráci 
s tajemníkem úřadu a vedoucími zaměstnanci (vedoucími 
odborů) a na základě tohoto vyhodnocení plány průběžně 
aktualizuje.  
 

 
vedoucí zaměstnanec 
 
 
 
 
 
 
personalistka 

Žádost o souhlas 
s účastí na vybrané 
formě a metodě 
prohlubování 
kvalifikace 

V případě zájmu zúčastnit se vybraného školení či jiné 
vzdělávací aktivity žádá zaměstnanec o souhlas s účastí na 
vybrané formě a metodě prohlubování kvalifikace písemně na 
formuláři „Žádost o vyslání k prohlubování kvalifikace“. 
 
Vyplněnou žádost předloží zaměstnanec nadřízenému 
vedoucímu zaměstnanci. 
 

 
zaměstnanec 

Doporučení Vedoucí zaměstnanec posoudí zpracovanou žádost a  
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vedoucího 
zaměstnance k účasti 
na školení 

v případě kladného stanoviska doporučí žádost ke schválení a 
předá ji personalistce. 

vedoucí zaměstnanec 
 

Posouzení 
oprávněnosti a 
úplnosti žádosti 

Personalistka posoudí úplnost a oprávněnost žádosti ve vazbě 
na plán vzdělávání a předá ji ke schválení tajemníkovi úřadu. 
 
 

 
personalistka 

Schválení žádosti 
zaměstnance 

Žádost schvaluje pro všechny zaměstnance úřadu tajemník 
úřadu. 
 

 
tajemník 

Zajištění školení Personalistka seznámí příslušného vedoucího zaměstnance a 
zaměstnance s výsledkem schvalovacího procesu (schválení či 
neschválení žádosti). 
 
Personalistka zajistí vzdělávací akci a prostřednictvím 
finančního odboru také její úhradu. 
 

 
personalistka 

Účast na školení Před odjezdem na vzdělávací akci si zaměstnanec vyzvedne 
na finančním odboru doklad o zaplacení. 
 
Pokud nelze zaměstnance vyslat na již objednanou akci, zajistí 
příslušný vedoucí zaměstnanec náhradního účastníka nebo 
požádá personalistku o zrušení akce. 
 
Na vlastní školící akci zajistí zaměstnanec u organizátora 
(pokud jej organizátor vydává) daňový doklad, který odevzdá 
po návratu ze školení na finanční odbor. 
 

 
zaměstnanec 
 
 
vedoucí zaměstnanec 
 
 
zaměstnanec 
 
 

Vypracování 
dotazníku 
„Zhodnocení 
vzdělávací akce“ 

Nejpozději do 5 dní po ukončení vzdělávací akce předá 
zaměstnanec personalistce vyplněný dotazník „Zhodnocení 
vzdělávací akce“. 
 
Pokud na školení obdržel dokument o úspěšném absolvování 
daného školení, zapůjčí personalistce originál pro vytvoření 
kopie dokumentu. 
 

 
zaměstnanec 

Organizace a 
evidence 
vzdělávacích aktivit 

Organizaci a evidenci vzdělávacích aktivit zaměstnanců úřadů 
vede personalistka (zajištění vzdělávacích aktivit, evidenci 
dokladů o absolvovaných školeních, závazky zaměstnanců, 
hodnocení vzdělávacích akcí,..) 
 

 
personalistka 

Druhy 
uplatňovaného 
vzdělávání 

Mezi základní druhy vzdělávání, které absolvují zaměstnanci 
úřadu, patří: 

- prohlubování kvalifikace 
- zvyšování kvalifikace 
- další vzdělávání 

 

 

Prohlubování 
kvalifikace – vstupní 
vzdělávání 

Vstupní školení je povinné pro každého úředníka v pracovním 
poměru až na výjimky dle vyhlášky č. 511/2002 Sb. 
 
Vstupní školení je nutné ukončit nejdéle 3 měsíce od vzniku 
pracovního poměru. 
 
Součástí vstupního školení není závěrečná zkouška. 
 
Absolvent vstupního školení obdrží osvědčení o absolvování 

 
zaměstnanec 
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vstupního školení. 
 

Prohlubování 
kvalifikace – zvláštní 
odborná způsobilost 

Zvláštní odborná způsobilost je povinná pro každého 
úředníka, který vykonává správní činnost stanovenou 
vyhláškou č. 512/2002 Sb. 
 
Zaměstnanec musí být přihlášen ke zkoušce zvláštní odborné 
způsobilosti nejpozději do 6 měsíců od vzniku pracovního 
poměru. 
 
Zvláštní odbornou způsobilost je povinen prokázat do 18 
měsíců od vzniku pracovního poměru. 
 
Absolvent zvláštní odborné způsobilosti obdrží osvědčení o 
zvláštní odborné způsobilosti. 
 

 
zaměstnanec 

Prohlubování 
kvalifikace – 
vzdělávání vedoucích 
úředníků 

Vzdělávání vedoucích úředníků je povinné pro vedoucí 
zaměstnance úřadu a vedoucího úřadu. 
 
Vzdělávání vedoucích úředníků je nutné absolvovat do 2 let 
od doby, kdy začali vykonávat funkci vedoucího úředníka. 
 
Součástí vzdělávání vedoucích zaměstnanců je zpracování 
závěrečné práce a její obhajoba. 
 
Absolvent vzdělávání vedoucích zaměstnanců obdrží 
osvědčení o absolvování. 
 

 
vedoucí zaměstnanec 

Prohlubování 
kvalifikace –
průběžné vzdělávání 

Má povahu celoživotního vzdělávání. 
 
Mezi typy průběžného vzdělávání patří: 

- prohlubující vzdělávání 
- aktualizační vzdělávání 
- specializační vzdělávání 

 
O účasti na jednotlivých kurzech rozhoduje tajemník 
v návaznosti na plán vzdělávání zaměstnance. 
 
Součástí průběžného vzdělávání obvykle není závěrečná 
zkouška. 
 
Absolvent průběžného vzdělávání může obdržet osvědčení o 
absolvování daného kurzu. 
 

 
zaměstnanec, 
vedoucí zaměstnanec 

Prohlubování 
kvalifikace – 
získávání a 
prohlubování 
znalostí užívání IT 

Je povinnou součástí individuálního plánu vzdělávání 
zaměstnanců. 
 
Získávání a prohlubování znalostí užívání IT je zajištěno 
formou ECDL (počítačový řidičák). 
 
Úroveň START (modul WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) 
je povinná pro zaměstnance úřadu. 
 
Úroveň CERTIFIKÁT (mimo výše uvedené moduly i modul 
TEORIE, DATABÁZE a PREZENTACE) je povinná pro všechny 
vedoucí zaměstnance a zaměstnance, u kterých je tento 
požadavek zahrnut v popisu pracovního místa. 

 
zaměstnanec, 
vedoucí zaměstnanec 
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Zvyšování kvalifikace Zvýšením kvalifikace se rozumí změna úrovně kvalifikace, 
získání nebo rozšíření kvalifikace zaměstnance. 
 
Zvýšení kvalifikace není výkonem práce, je překážkou v práci 
na straně zaměstnance. 
 
Zvýšení kvalifikace je vždy upraveno dohodou o zvýšení 
kvalifikace mezi organizací a zaměstnancem uzavřenou před 
zahájením studia. 
 

 
zaměstnanec, 
vedoucí zaměstnanec 

Další vzdělávání 
 

Nad rámec prohlubování či zvyšování kvalifikace absolvují 
zaměstnanci i další vzdělávání: 
- pravidelné vzdělávání v oblasti informační bezpečnosti 
- pravidelné školení řidičů – referentů 
- pravidelné školení v oblasti BOZP a PO 
- v oblasti vnitřních předpisů města 
- v oblasti používání informační a telekomunikační techniky 
(ICT) 
 
Další vzdělávání je organizováno v souladu s Plánem dalšího 
vzdělávání, který zpracovává personalistka. 
  

 
zaměstnanec, 
vedoucí zaměstnanec 

 

 

 

9. Motivace zaměstnanců 

 

Úprava personální oblasti legislativou ČR 

Finanční motivace zaměstnanců městských úřadů je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem 

práce, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízením 

vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 

Úprava personální oblasti vnitřními předpisy městského úřadu 

Personální oblast je v rámci interních předpisů organizace upravena vnitřním předpisem Personální 

politika Městského úřadu Moravská Třebová a Kolektivní smlouvou organizace. 

 

Základní cíl dané personální oblasti 

Hlavním cílem personální oblasti je motivovaný zaměstnanec schopný podávat očekávaný výkon. 
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Motivační prvky používané v městském úřadu Moravská Třebová 

 

 
Oblast motivace 
 

 
Popis aktivit v rámci oblasti 

 
Realizátor kroku 

Finanční motivace 
(příplatek za vedení) 

Je přiznáván dle stupně řízení a náročnosti řídící práce. 
 
Příplatek za vedení stanovuje: 

- starosta města tajemníkovi úřadu 
- tajemník po konzultaci se starostou vedoucím 

odborů 
- tajemník po konzultaci s příslušným vedoucím 

odboru vedoucím oddělení 
 

 
 
starosta 
 
tajemník 

Finanční motivace 
(osobní příplatek) 

Může být přiznán dle dosahovaných velmi dobrých 
pracovních výsledků či dle konkrétního plnění většího rozsahu 
pracovních úkolů ve srovnání s ostatními zaměstnanci. 
 
Osobní příplatek může být přiznán nejdříve po jednom měsíci 
ode dne nástupu zaměstnance do pracovního poměru. 
 
Osobní příplatek stanovuje: 

- starosta města tajemníkovi úřadu 
- tajemník po konzultaci se starostou vedoucím 

odborů 
- tajemník na návrh příslušného vedoucího odboru 

ostatním zaměstnancům úřadu 
 
Osobní příplatek podléhá 1x ročně přehodnocení v návaznosti 
na výsledky hodnocení zaměstnance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
starosta 
 
tajemník 

Finanční motivace 
(zvláštní příplatek) 

Zvláštní příplatek je stanovován v souladu se Zákoníkem 
práce. 
 
Zvláštní příplatek stanovuje zaměstnancům úřadu tajemník. 
 

 
 
tajemník 

Finanční motivace 
(odměna) 

Odměnu lze navrhnout v souladu se Zákoníkem práce. 
 
Výši odměny stanovuje: 

- starosta města tajemníkovi úřadu 
- tajemník po konzultaci se starostou (případně 

příslušným místostarostou) vedoucím odborů 
- tajemník na návrh příslušného vedoucího odboru 

ostatním zaměstnancům úřadu (v případě změny 
oproti návrhu tajemník zdůvodňuje své rozhodnutí) 

 
Odměna se navrhuje obvykle: 
- za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 
pracovního úkolu 
- k ocenění pracovních zásluh při dovršení 50 let věku 
-při odchodu do starobního důchodu a při prvním skončení 
pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu 
- za pomoc při mimořádných událostech 
- za pracovní iniciativu 
- za zvýšené úsilí nad rámec pracovní náplně a náplně odboru 

 
 
 
starosta 
 
tajemník 
 
 
 
 
 
tajemník 
 
vedoucí zaměstnanec 
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- za zvýšené úsilí nad rámec fondu pracovní doby (alespoň 
jeden den a více) a zároveň se nejedná o přesčas  
- členům jmenovaných pracovních týmů při úspěšném splnění 
plánovaného cíle 
- za nadstandardní výsledky na základě hodnocení 
- za další výjimečné zásluhy 
- za výkon funkce instruktora ve výši od 500 do 1500 Kč 
- za dobré půlroční či roční výsledky celého odboru (přiznává 
tajemník vedoucím odborů a zaměstnancům odborů na 
základě návrhů vedoucích odborů, po projednání se 
starostou). 
 

Finanční motivace 
(fond odměn na 
základě úspory za 
nemocnost) 

Odměna určená pro okamžité odměnění zaměstnanců 
vykonávajících práci za nemocné kolegy. 
 
Výši odměny stanovuje: 

- tajemník po konzultaci se starostou (případně 
příslušným místostarostou) vedoucím odborů 

- tajemník na návrh příslušného vedoucího odboru 
ostatním zaměstnancům úřadu (v případě změny 

oproti návrhu tajemník zdůvodňuje své rozhodnutí) 
 

 
 
 
 
 
tajemník 
 
vedoucí zaměstnanec 

Finanční benefity 
(příspěvek na 
stravování) * 

Příspěvek na stravování činí 40 Kč na jednu stravenku.  

Finanční benefity 
(dary) * 

3.000 Kč při životním výročí 50 let a každých dalších 5 let věku 
za podmínky trvání pracovního poměru u MÚ nejméně 2 
roky, 
3.000 Kč při ukončení pracovního poměru odchodem do 
starobního nebo invalidního důchodu, 
2.000 Kč při pracovním výročí 10 let práce u MÚ, 
3.000 Kč při pracovním výročí 15 let práce u MÚ, 
4.000 Kč při pracovním výročí 20 let práce u MÚ a každých 
dalších 5 let, 
1.500 Kč při narození dítěte 
 

 

Finanční benefity 
(příspěvek na 
penzijní 
připojištění)* 

Příspěvek na penzijní připojištění činí měsíčně 200 Kč za 
podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u MÚ 
minimálně jeden rok a za podmínky, že zaměstnanec má 
uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem a platí v průměru nejméně 100 Kč měsíčně. 
 

 

Finanční benefity 
(příspěvek na 
kulturní a 
společenská setkání 
zaměstnanců) * 

Příspěvek na kulturní a společenská setkání zaměstnanců až 
200 Kč na osobu a rok, který je určen k zabezpečení 
půlročních setkání zaměstnanců. 

 

Finanční benefity 
(úspěch měsíce) 

Nominaci na úspěch měsíce může navrhnout kterýkoli 
zaměstnanec i vedoucí zaměstnanec. 
 
O výběru úspěchu měsíce rozhoduje vedení města. 
 
Zaměstnanci, který získá úspěch měsíce, lze poskytnout 
odměnu 1.000 Kč. 
 

 

Finanční benefity 
(úspěch roku) 

Úspěch roku je vybírán z jednotlivých úspěchů měsíců. 
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O výběru úspěchu roku rozhoduje vedení města. 
 
Zaměstnanci, který získá úspěch roku, lze poskytnout odměnu 
3.000 Kč. 
 

Nefinanční benefity Mezi využívané nefinanční benefity patří v MÚ Moravská 
Třebová  
- pružná pracovní doba 
- dva týdny neplaceného volna v kalendářním roce matkám a 
otcům nezaopatřených dětí do ukončení jejich povinné školní 
docházky 
- zvýhodněné telefonní tarify zahrnuté pod rámcovou 
smlouvu zaměstnavatele pro volání do mobilních sítí 
 

 

Nefinanční odměny Mezi nefinanční odměny patří zejména 
- přijetí u starosty města 
- osobní dopis starosty 
- navržení účasti na zahraniční pracovní cestu 
- účast na prestižní konferenci 
- pochvala před týmem 
 

 

Další používané 
formy motivace 

Mezi další formy nefinanční motivace patří: 
- motivace prostřednictvím cílů 
- sebemotivace  
- delegování 
- plnění slibu je motivací 
- možnost cestování, poznávání 
- realizace nápadů zaměstnance 
- realizace vlastních projektů 
- dobrý pracovní kolektiv 
 

 

 

* uvedené benefity jsou uvedeny ve výši stanovené Kolektivní smlouvou pro rok 2014, případné změny 

budou uvedeny v aktualizaci tohoto dokumentu 

 

 

 


