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Anotace 

 
Bakalářská práce je psána na téma Analýza personálních činností ve vybrané organizaci 

veřejné správy. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na organizaci Městského 

úřadu Žatec. Práce je rozdělena do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. Po úvodu následuje 

kapitola teoretická východiska jednotlivých personálních činností, dále následuje kapitola, 

která je zaměřena na charakteristiku organizace a jakým způsobem je vytvářeno personální 

plánování, vyhlašování výběrových řízení a následný výběr zaměstnanců dle jednotlivých 

požadavků zaměstnavatele. Dále následuje kapitola, která je zaměřena na vzdělávání a 

odměňování zaměstnanců a na péči o ně.  

Cílem bakalářské práce je seznámit se s personálními procesy v dané organizaci. 

 
 

Klíčová slova: personální činnosti, výběr, vzdělávání, organizace. 

 

Abstract 

 
My bachelor thesis is called Analysis of Personnel  Activities in Selected Organization of 

Public Administration. The practical part focuses on organization of Municipal office of 

Zatec. The work is divided into five chapters, including the introduction and conclusion. 

After the introduction chapter theoretical basis of individual personal activities, followed 

by a chapter that focuses on the characteristics of the organization and how it creates staff 

planning, invitations to tender and the subsequent selection of individual employees 

according to their requirements. The following chapter, which focuses on training and 

employee remuneration and the care of them.  

The aim of this thesis is to get acquainted with HR processes in the organization. 
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1 ÚVOD 

Personální práce a její činnosti jsou důležitou součástí řízení organizace nebo 

podniku. Každá organizace nebo podnik k personálním činnostem přistupují jinak  

a někde se některé zcela opomíjejí. Přitom lidský zdroj, tedy pracovník a péče o jeho 

vzdělávání a rozvoj přispívají k většímu pracovnímu výkonu. Pracovníkovo hodnocení 

a adaptace, odměňování to vše přispívá k větší pružnosti, loajalitě a většímu výkonu 

pracovníků. Personální práce se podílí na zkvalitňování lidského kapitálu a jeho 

zefektivňování. Každá organizace chce ty nejvýkonnější a spokojené pracovníky, což 

jim přináší i lepší konkurenční výhodu na trhu. Kvalifikovaní a motivovaní lidé mohou 

nalézt nové cesty, inovovat stávající výrobky či služby a tím přilákat nové zákazníky 

nebo klienty. 

Cílem předkládané bakalářské práce je na základě provedené analýzy 

personálních činností navrhnout doporučení pro zlepšení a zefektivnění vykonávání 

personálních činností ve vybraném subjektu veřejné správy, které je zaměřené na 

zefektivnění adaptace, vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

 

Předkládaná práce je rozdělena na dvě části a to teoreticko-metodologickou část 

a aplikačně ověřovací. Jádrem teoreticko-metodologické části je studium odborné 

literatury, dostupných zdrojů českých i zahraničních a pramenů vztahujících se 

k problematice personálních činností a je zpracována formou literární rešerše. První 

kapitola se zabývá teoretickými východisky, její podkapitoly obsahují řízení lidských 

zdrojů, personální řízení a personální strategii. Další podkapitola zahrnuje téma 

personálního oddělení a následující podkapitola se zabývá základními personálními 

činnostmi. V druhé části práce aplikačně ověřovací bude provedena deskripce, 

charakteristika vybraného subjektu veřejné správy a bude provedena analýza 

personálních činností v tomto vybraném subjektu a to na základě studia odborných 

dokumentů vztahujících se k personálním činnostem. Následují podkapitoly personální 

strategie organizace včetně personálního plánování, získávání a výběr pracovníků  

ve výše uvedené organizaci. Následuje kapitola vzdělávání zaměstnanců v organizaci a 

také kapitola odměňování. Dále podkapitola dotazníkového šetření mezi zaměstnanci 

organizace Městského úřadu Žatec, které bude zaměřeno na jejich pohled a efektivnost 

vykonávání personálních činností v organizaci a na zodpovězení otázek zaměřené  
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na vzdělávání a odměňování. Na základě výsledků analýzy a výsledků dotazníkového 

šetření je zhodnocena stávající situace personálních činností v organizaci a navrženo 

doporučení, jak zefektivnit tyto personální činnosti.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Každá organizace působící ve veřejném i soukromém sektoru potřebuje  

pro dosažení svých cílů lidský faktor. Lidský kapitál stojí za úspěchem nebo také 

neúspěchem jednotlivých organizací. „Lidé jsou tím zdrojem, který uvádí do pohybu 

zdroje ostatní (materiální, finanční, informační) a zároveň ovlivňuje jejich využívání. 

Lidské zdroje tak rozhodují o prosperitě a konkurenceschopnosti každé organizace“ 

(Špalková, 2004, s. 16). Proto je práce s lidskými zdroji pro organizaci velmi důležitá. 

Organizace si to uvědomují, a proto v poslední době uplatňují modely rovnocennosti 

a partnerství mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci než dříve používaný model přísné 

hierarchie. Výkon zaměstnanců může ovlivnit spousty faktorů, jež mohou korigovat 

a řídit personalisté v organizaci. Správným výběrem zaměstnanců, nebo podporou 

a rozvíjením znalostí, dovedností a především také motivací zaměstnanců, kterou je 

především jejich odměňování. Význam lidí v organizaci jako faktoru úspěšnosti 

organizace vzrůstával v průběhu 20. století, kdy vznikaly nové teorie a nové přístupy 

k řízení lidí v organizacích. Nové teorie vedly ke vzniku nového oboru - personalistice. 

Předmětem personalistiky jsou zaměstnanci v organizaci a vytváření pro ně příznivých 

podmínek, zejména rozvoje zaměstnanců tak, aby bylo dosaženo cílů organizace. 

V odborné literatuře je možné se setkat vedle pojmu personalistiky také s personálním 

řízením a s řízením lidských zdrojů, kde se často tyto termíny nerozlišují a však mezi 

těmito pojmy rozdíly existují (Koubek, 2007, s. 4). 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů – Human Resources Mangement – je „Strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidi, kteří 

v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů 

organizace“ (Armstrong, 2007, s. 27). Řízení lidských zdrojů klade důraz na chápání 

zaměstnanců v organizaci jako zdroje, které je možné rozvíjet a do těchto zdrojů také 

investovat. Investování do lidských zdrojů může být v podobě kroků, které uspokojí 

potřeby lidí v organizaci, především do rozvoje jejich schopností. „Řízení lidských 

zdrojů se stává jádrem řízení organizace jeho nejdůležitější složkou. Tímto novým 

postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako 

nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Dovršuje se vývoj 

personální práce od administrativní činnosti k činnosti koncepční - skutečně řídící.“ 
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(Koubek, 2001, s. 16). Armstrong (2007) uvádí dva přístupy k řízení lidských zdrojů a 

to tvrdý přístup, který klade důraz na kvantitativní, praktické a strategické stránky 

řízení lidí takovým racionálním způsobem jako je využíván u jiného ekonomického 

faktoru. Jeho přístup se snaží o to, aby se skrze lidský kapitál dosahovalo konkurenční 

výhody. Čímž zaměstnance staví na stejnou úroveň jako materiální vybavení 

v organizaci. Naproti tomu měkký přístup k řízení lidských zdrojů klade důraz na 

komunikaci a motivaci, tedy jednání se zaměstnanci jako s cenným zdrojem 

v organizaci. Konkurenční výhoda plyne z oddanosti zaměstnanců, jejich adaptaci a 

kvality. Tento přístup se snaží zaměstnance více zapojit do rozhodování v organizaci a 

klade na zaměstnance také díl odpovědnosti. Řízení lidských zdrojů je plné zajištění 

lidských zdrojů v organizaci a zkoordinování těchto zdrojů s provozními potřebami 

a strategickými cíli organizace. Řízení lidských zdrojů se orientuje na udržení lidí 

v organizaci a to v potřebné kvalitě. Řízení lidských zdrojů má dopad na každého 

zaměstnance v organizaci a je tedy nástrojem, kterým je možno ovlivnit výkon 

organizace. Podstatné je, že lidské zdroje rozpohybují ostatní zdroje a ovlivňují jejich 

využívání, představují pro organizaci jeden z nejcennějších a zároveň nejdražších 

zdrojů, a proto je řízení lidských zdrojů podstatou celého řízení organizace. O způsobu 

řízení lidských zdrojů si každá organizace rozhoduje sama. Je na rozhodnutí každé 

organizace, jaké postavení bude mít toto řízení v hierarchii organizace a jak velký bude 

mít rozsah. „Personální politika (resp. politika lidských zdrojů) je nástrojem realizace 

strategie lidských zdrojů. Definuje zásady řízení a vedení lidí v organizaci. 

Prostřednictvím personální politiky vedení organizace vyjadřuje hodnoty ve vztahu 

k lidem v organizaci a stakeholderům1. Zpravidla tyto hodnoty jsou v obecné poloze 

a jsou následně konkretizovány ve specifických politikách lidských zdrojů. Hodnoty 

personální politiky by měly být konzistentní s organizačními hodnotami, orientují se 

však především na řízení lidských zdrojů v organizaci.“ (Horváthová, Bláha, Čopíková 

2016, s. 1). 

2.2 Personální řízení 

Personální řízení se orientuje spíše na získání a motivování zaměstnanců 

v organizaci. Personální řízení je významem souhrnu činností umožňující 

zaměstnancům spolu s vedením organizace sladit záměry organizace a pracovní vztahy 

                                                 

1Stakeholder  – zainteresovaná osoba  
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se zaměstnanci v organizaci. Účelem personálního řízení je využití lidského potenciálu 

a investic do zaměstnanců k dosahování cílů organizace skrze personální procesy. 

Personální řízení je realizované prostřednictvím personálních činností. „Personální 

řízení je specifickou oblastí činností orientovaných na člověka v organizaci 

zajišťovaných odborníky – personálními specialisty a personálními útvary.“ 

(Kociánová, 2012 s. 9) Personální řízení zabezpečuje potřebné množství schopných lidí 

a řídí je stylem, který vede k dosažení stanovených cílů organizace. Personální řízení 

zahrnuje optimální využití zaměstnanců, dále personální a sociální rozvoj zaměstnanců, 

a také formování týmů a zdravých mezilidských vztahů. Mezi úkoly personálního řízení 

patří také vytvoření personální strategie, která bude shodná se strategickými cíli 

organizace.   

Personální řízení ve veřejné správě by mělo zachovávat hodnoty, které jsou 

na něj kladeny ze strany společnosti, čímž je odpovědnost za vyhovění požadavkům 

společnosti prostřednictvím volených osob. Zahrnuje také efektivnost v rozhodování 

v řídícím procesu vstupů k výstupům, efektivnost v oblasti personálního zajištění, kdo 

by měl být zaměstnancem s největším přínosem a také spravedlnost v oblasti 

personálního zajištění s ohledem na zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel, 

jako jsou zdravotně postižení. Je na rozhodnutí organizace, na jaké oblasti se bude 

soustředit a jaké zaměstnance a kolik jich bude přijímat, tedy jaká bude personální 

strategie organizace. 

2.3 Personální strategie 

Činnosti v organizaci jsou souborem určitých předpokladů týkajících se oboru 

působení organizace, jejich cílů, předpokladem výsledků. Smyslem strategie organizace 

je dosáhnout vytyčených cílů. Personální strategie dává možnost organizaci smysluplně 

plánovat a řídit veškeré činnosti zaměstnanců s ohledem na celkovou strategii 

organizace. Účelem personální strategie je pružná reakce na všechny změny 

v organizaci a hlavně v oblasti personálního řízení. Součástí personální strategie je 

i akční plán popisující, jak dosáhnout cílů „Nezbytné je přenášet cíle a úkoly personální 

strategie z vrcholu pyramidy řízení na její jednotlivé stupně. Zásadní rozhodování  

o strategii práce s lidskými zdroji je třeba provádět dlouhodobě a v souladu 

s předpokládaným rozvojem podniku“ (Stýblo, 1993 s. 27) V současnosti strategie 

organizace představuje předpoklad pro dosažení úspěchu firmy. Představuje ucelený 
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pohled organizace na její směřování, představuje i připravenost organizace na její 

budoucí vývoj. Významem připravenosti organizace na budoucnost je předvídat vývoj, 

minimalizovat rizika a hlavně získání konkurenční výhody. Tuto konkurenční výhodu 

v organizaci veřejné správy představují právě lidské zdroje. Personální strategie se 

odvíjí od celkové strategie organizace a není možné ji vyhotovit, když vedení 

organizace neví, jakým směrem se bude organizace rozvíjet. V organizaci veřejné 

správy může personální strategie představovat jednak snižování výdajů za zaměstnance, 

tedy propouštění anebo také investici do rozvoje zaměstnanců a tím také zvýšení 

efektivnost vykonávaní práce. Koubek (2007) uvádí k pojetí cílů personální strategie, že 

cíle v oblasti práce a lidských zdrojů musí být v souladu s ostatními cíli organizace 

a nesmí být v protikladu se zájmy organizace, dále musejí vzít v úvahu vnější 

podmínky, které působí na formování a fungování pracovníků. Následující otázky je 

třeba položit při tvorbě personální strategie, jak uvádí Koubek (2007): 

  

Jakou podnikatelskou filozofii si chce organizace vytvořit a jakou roli chce hrát na trhu? 

Jaké jsou přednosti a nedostatky firmy? Jakým pozitivním a negativním faktorům musí 

organizace čelit? 

Jakých cílů chce organizace dosáhnout? 

Jak chce těchto cílů dosáhnout?  

 

Tvorbou personální strategie se zabýval Armstrong (2007)  

 Základ: potřeby a cíle podniku a podnikání v rámci sestavované podnikatelské 

strategie, faktory prostředí a analýzy prostředí (SWOT, PEST analýzy), kulturní 

faktory, které mohou napomáhat nebo překážet realizaci personální strategie. 

 Obsah: podrobnosti navrhované strategie lidských zdrojů. 

 Důvody tvorby: příklady, které dokládají potřebu sestavení personální strategie. 

 Plán realizace: program akcí, potřebné zdroje, navrhované opatření  

ke komunikaci, zapojení a vzdělávání, systém řízení projektu. 

 Analýza nákladů a přínosů: odhad důsledků, plán pro oblast zdrojů a vyplývající 

přínosy pro liniové manažery a jednotlivé pracovníky. 

 

Při budování a zavádění personální strategie v organizaci je možné se setkat s různými 

postoji zaměstnanců. Pravděpodobně bude z počátku těžké získat souhlas a aktivní 
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přístup zaměstnanců s neobvyklými kroky, které přinášejí změny. Zaměstnanci 

zpočátku považují kroky za hrozbu, a proto tyto kroky odmítají. Na počátku je nutné 

provést analýzu potřeb organizace a analýzu vnějších a vnitřních faktorů organizace. Je 

důležité jasně formulovat strategii, zdůvodnit její zavádění nebo změnu a objasnit její 

cíle a vytvořit plán. Plánu personální strategie by se měla organizace držet a také určit 

osobu odpovědnou za realizaci personální strategie. Všichni zaměstnanci v organizaci 

by měli být informovaní o všech krocích, které by měly přímý vliv na jejich postavení 

či ohodnocení. 

2.4 Personální oddělení 

Personální oddělení v organizaci zajišťuje veškeré personální činnosti 

v organizaci. Stýblo (1993) vidí hlavní úkoly personálního oddělení, jenž nazývá 

útvarem, v tom, že to jsou specializovaná pracoviště, která zajišťují odbornou, 

usměrňovací, organizační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost. Cílem 

personálního oddělení je zajištění managementu, aby fungoval efektivním způsobem 

v oblastech zajištění zaměstnanců, jejich vzdělávání, rozvoji, odměňování a s tím 

spojených administrativních činnostech. Úkolem personálního oddělení je vytvořit  

pro zaměstnance pracovní prostředí umožňující jim využití svých pracovních schopností 

a potenciál jednak k vlastnímu prospěchu, ale především k potřebám organizace. 

„Personální útvar je vnitřní organizační jednotka specializovaná na výkon personální 

administrativy vyplývající z pracovněprávní legislativy“ (Dvořáková, 2012 s. 13). Záleží 

na vlivu velikosti organizace a na začlenění personálního oddělení do organizační 

struktury. Armstrong (2007) uvádí další činitele, druh zaměstnávaných lidí, typy 

prováděných činností, míru decentralizace rolí a činností, které jsou personálním pracím 

v organizaci připisovány. Neexistuje žádný návod, jak přistupovat k organizování 

personálních činností v organizaci a ani neexistuje žádná norma, která by stanovila 

ideální počet personalistů na počet zaměstnanců v organizaci. Uvádí, že je důležité, aby 

vedoucí personalista byl členem nejužšího vedení organizace, tak aby mohl přispět 

k zajištění správného formulování cílů v personální oblasti a spoluvytvářet personální 

strategii. Keibl, Dvořáková, Šubrt (2001) uvádějí jako přínos personálního útvaru 

v soustředění personálních činností větší efektivitu výkonu personálních činností a 

snížení nákladů v případě využití externích služeb v rámci zajištění personálních služeb. 

Personální oddělení zodpovídá a zajistí výkon všech personálních činností, přinese 
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organizaci efektivní využití všech jejich zaměstnanců a zajistí zlepšení pracovních 

podmínek, které přinesou větší spokojenost všem zaměstnancům. Záleží tedy  

na velikosti organizace a na počtu zaměstnanců, jak velké bude personální oddělení. 

Vedení organizace určí, kolik míst vyčlení do personálního oddělení nebo zda bude 

v organizaci jeden personalista a ostatní práce rozdělí do činnosti jiných zaměstnanců 

ve vedení organizace. Podle počtu zaměstnanců v organizaci a velikosti personálního 

oddělení se odvíjejí i personální činnosti vykonávané v organizaci. 

2.5 Personální činnosti 

Personální činnosti v organizaci se odvíjejí od velikosti organizace. Realizují se 

v určité organizační struktuře, která závisí na uspořádání organizace a na skladbě 

lidských zdrojů. Personální práce a činnosti vycházejí z personální strategie organizace, 

která stanovuje dlouhodobé cíle a určuje postupy v oblasti řízení lidí v organizaci. 

Těchto činností je celá řada např.:  

 Analýza pracovních činností – východisko pro personální činnosti, informace 

o místech, popis pracovních míst, počty, tvorba pracovních míst; 

 Personální plánování - plánování potřeby zaměstnanců, počty, kvalifikační 

struktury; 

  Získávání a výběr zaměstnanců - určení metod a způsobu pokrytí, vnější  

i vnitřní výběr; 

 Adaptace – přizpůsobení se pracovnímu prostředí; 

 Hodnocení zaměstnanců – pro potřeby plánování personálního rozvoje; 

 Vzdělávání – plánování vzdělávání, jeho příprava a organizace; 

 Odměňování – nástroje motivace zaměstnance, mzdové systémy; 

 Péče o zaměstnance – BOZP, zdravotní péče, sociální péče, kontrola pracovních 

podmínek, kultura, volný čas; 

 Personální informační systém – personální administrativa pro potřeby 

organizace. 

2.5.1 Analýza pracovních míst  

Analýza pracovních míst je důležitou personální činností v personálním řízení 

organizace. Analýza pracovních míst je východiskem pro personální činnosti, které jsou 

obrazem vykonávané činnosti v organizaci, poskytuje informace o tvorbě a popisů 
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pracovních míst a přispívá ke specifikaci nároků na pracovníky apod., jak uvádí 

Kociánová (2012). Analýzu pracovních míst provádějí většinou v organizaci specialisté 

jako ekonomové, analytik práce nebo psycholog práce. Organizace může mít vlastního 

specialistu na tvorbu analýz, anebo si může najmout externí subjekt. Počet pracovních 

míst udává celkovou potřebu počtu zaměstnanců v organizaci. Obsah práce a charakter 

vykonávané práce v pracovních místech určuje kvalifikační předpoklad zaměstnance. 

Podle Koubka (2001) analýza pracovních míst poskytuje obraz práce na pracovním 

místě a tím vytváří i představu o pracovníkovi, který by měl práci na pracovním místě 

vykonávat. Analýzy pracovních míst je proces zjišťování, zaznamenávání, uchování 

informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, 

podmínkách, za nichž se práce vykonává a o dalších souvislostech pracovních míst. 

Informace o pracovních místech lze získat od pracovníka na daném místě nebo  

od nadřízených pracovního místa, dále od specialistů na analýzu pracovních míst a také 

z písemných dokumentů k pracovnímu místu, které má k dispozici personální oddělení 

organizace. Analýzy pracovních míst se mohou provádět různými metodami, mezi něž 

patří metoda rozboru postupu - analyzuje postup činnosti pracovníka, rozhovor 

s pracovníky na pracovních místech, může mít podobu pozorování pracovníka a jím 

vykonávaných činností, dotazníky, které se používají při analýze ve větším počtu 

pracovních míst, dále také denní záznamy, které si píší pracovníci sami a pak se 

vyhodnocují. Analýza pracovních míst má tedy za úkol popis pracovního místa, jeho 

obsah a souvislosti pracovní činnosti. Pracovní místo je souborem úkolů a 

odpovědností, které má zaměstnanec na pracovišti. Pracovní role je očekávání výsledků 

práce a zahrnuje i požadavky na schopnosti zaměstnanců splnit tato očekávání, uvádí 

Kociánová (2012). Popisy pracovních míst jsou potřebné jako podklady pro realizaci 

personálních činností  při obsazování pracovních míst, tvorbu nových míst, rozdělování 

pracovních činností a úkolů. Na základě popisu pracovního místa je možné vymezit 

nároky na zaměstnance a jeho schopnosti. 

2.5.2 Personální plánování  

Plánování je činností zaměřenou za určitým cílem orientovanou do budoucnosti, 

stanovení cílů a prostředků, pomocí kterých cílů může být dosaženo. Plánování 

představuje významný nástroj řízení organizace. Armstrong (2007) uvádí personální 

plánování je systematický a kontinuální proces analýzy potřeby lidských zdrojů 

v organizaci, probíhající v měnících se podmínkách a vytváření personální politiky 
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orientované na dlouhodobou efektivnost organizace. Podle Koubka (2001) plánování 

lidských zdrojů slouží k realizaci podnikových cílů, předvídá vývoj, stanovuje cíle 

a realizuje opatření, které směřují k současnému a perspektivnímu zajištění 

podnikových úkolů přiměřenou pracovní silou. Personální plánování má za úkol 

směřovat k zajištění pracovní sily v potřebném množství, s potřebnými znalostmi 

a zkušenostmi, optimálně rozmístěné, s přiměřenými náklady v současnosti, ale 

i v budoucnu.  

Personální plány mohou být časově ohraničeny, mohou být krátkodobé 

nebo operativní, tedy na dobu šesti měsíců nebo maximálně na jeden rok. Dále mohou 

být personální plány střednědobé, to jsou taktické plány nebo manažerské na dobu 

jednoho roku, nejdéle roku a půl. Dlouhodobé plány jsou plány strategické, které 

nepřesahují dobu plánování tří let. Strategické plánování je důležité pro udržení chodu 

organizace. Obsahem strategického plánu je analýza současné situace i budoucí situace 

organizace, určení rozvoje organizace a určení prostředků k dosažení zamýšlených cílů, 

které vycházejí ze strategických cílů organizace. Armstrong (2007) uvádí, že plánování 

lidských zdrojů je odlišné od plánování pracovních sil. Plánování lidských zdrojů 

vymezuje jako přístup, který se týká rozsáhlejších záležitostí než, je tomu 

u kvantitativního plánování lidských sil.  

Personální plánování lze rozdělit do tří oblastí: plánování potřeby pracovníků 

(poptávka); plánování pokrytí potřeby pracovníků (zdroje); plánování rozvoje 

pracovníků (zdroje s požadovanými schopnostmi). Koubek (2001) popisuje proces 

personálního plánování následovně: rozepsání úkolů organizace, poté odhad počtu 

pracovníků a jejich kvalifikační struktury, které bude potřeba, následuje odhad počtu 

pracovníků a kvalifikační struktury, které jsou k dispozici, poté porovnání předchozích 

odhadů a z toho vyplyne potřeba pracovníků, nakonec se vypracuje plán čisté potřeby 

pracovníků v organizaci. Úspěšnost personálního plánování vychází z kvality prognóz a 

to prognózy potřeby pracovních sil (orientace na trh, demografie, technologie, mobilita 

zaměstnanců) a prognózy zdrojů pracovních sil (současný stav využití zaměstnanců, 

kvalifikační struktura, flexibilita zaměstnanců a vývoj na trhu práce).  

Nejproblematičtější fází personálního plánovaní je odhad potřeby pracovníků 

(stanovení počtu). K odhadu budoucí potřeby pracovníků Armstrong (2007) uvádí 

delfskou metodu, kdy skupina expertů se snaží shodnout na budoucím vývoji faktorů 

ovlivňujících budoucí potřebu pracovníků. Kaskádová metoda spočívá v tom, že úkoly 

organizace jsou postupně rozepisovány na podřízené úrovně a vedoucí odhadují, kolik 
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budou potřebovat pracovníků a v jaké kvalitě. Metoda manažerských odhadů, kdy 

manažeři odhadují počty budoucích pracovníků. Kvantitativní metody jsou matematické 

nebo statistické metody, založené na analýze trendů vývoje. K odhadu pokrytí 

pracovníků v organizaci se používají také intuitivní a kvantitativní metody. Rozlišují se 

odhady potřeby pracovníků z vnitřních a z vnějších zdrojů. K odhadu potřeby 

pracovníků z vnitřních zdrojů se využívá metoda bilanční, která je intuitivní a zjišťuje 

na  základě současného stavu pracovníků a jejich schopností, soulad mezi pracovními 

místy a pracovníky. Další metodou je Markova analýza, to je kvantitativní metoda 

odhadu pracovníků z vnitřních zdrojů a kvantifikuje pravděpodobnost pohybu 

pracovníků uvnitř organizace. Odhad potřeby pracovníků z vnějších zdrojů je 

spolehlivější, méně náročný a vychází ze statistik obyvatelstva. Personální plány se 

nejčastěji využívají k získávání a výběru pracovníků, k rozmísťování pracovníků 

v organizaci, k rozvoji pracovníků, k odměňování, zvyšování produktivity práce a také 

k propouštění a penzionování. 

2.5.3 Získávání a výběr  

Získávání pracovníků je personální činností, která zajišťuje přilákání vhodných 

kandidátů na obsazení volných pracovních míst v organizaci. Získávání pracovníků by 

mělo probíhat s přiměřenými náklady a v požadovaném termínu. Cílem je rozpoznání 

a vyhledání vhodných pracovních sil, informování o pracovních místech a nabízení 

těchto volných pracovních míst. Činnost získání vhodných pracovníků zahrnuje 

i jednání s uchazeči a administrativní zajištění všech potřebných kroků. Obecně lze 

konstatovat, že je to snaha získat za minimální náklady potřebné množství pracovníků 

v potřebné kvalitě, kterých je potřeba pro obsazení volných pracovních míst.  

V procesu získávání pracovníků stojí proti sobě dvě strany. Strana 

zaměstnavatele, která má svoje požadavky na obsazované místo a strana uchazeče, tedy 

potenciálního pracovníka, který nabízí své schopnosti a má i určité potřeby, které 

očekává, že budou uspokojeny. Získávání a výběr pracovníků začíná definováním 

požadavků na pracovní místo a stanovení podmínek zaměstnávání. Následuje 

„přilákání“ vhodných uchazečů, tedy prozkoumání zdrojů uvnitř organizace, použití 

vnějších zdrojů – inzerce, personální agentury, personální poradci. Poslední fází je 

samotný výběr uchazečů, který spočívá ve třídění žádostí, konání pohovorů, testů, 

získání referencí o uchazečích, administrativa). Pro specifikaci požadavků  
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na pracovníka je třeba specifikovat i pracovní roli, poskytnout informace o pracovních 

podmínkách jako je mzda nebo plat, zaměstnanecké výhody - benefity, pracovní doba, 

místo vykonávané práce.  

Pro získávání uchazečů pro obsazení pracovních míst využívajících vnitřních 

zdrojů organizace má výhody v úsporách nákladů, znalost uchazečů, rychlejší obsazení 

míst, je možný kariérní postup zaměstnanců, příležitost provést organizační změny. 

Nevýhodou je omezený výběr nebo rivalita mezi zaměstnanci.  

Výhodou získávání uchazečů z vnějších zdrojů jsou volné pracovní síly na trhu 

práce, možnost oslovení absolventů, zaměstnanců jiných organizací, kteří touží 

po změně. Nevýhodou jsou vyšší náklady na získání, delší časový úsek pro obsazování, 

vyšší finanční požadavky nových pracovníků, nevyužití následnictví ve vlastní 

organizaci. „V této personální činnosti by měly být především respektovány následující 

etické zásady:  

 poskytnout uchazečům přesné a úplné informace o podmínkách a požadavcích;  

 používat výběrové metody, které svou náročností odpovídají obsazovanému 

pracovnímu místu a uchazeče nestresují; 

 nepoužívat metody nebo neklást otázky s cílem „polapit uchazeče“;  

 ujistit se, že inzerce o pracovním místě a rozhodnutí o výběru uchazeče není 

diskriminační; 

 ujistit uchazeče (a dodržet slovo), že získané informace jsou důvěryhodné a 

bude s nimi takto zacházeno; 

 všechny uchazeče informovat o přijetí nebo nepřijetí v dohodnutých termínech“ 

(Horváthová, Bláha, Čopíková, 2016, s. 120).  

 

Volba metod pro získávání uchazečů se odvíjí od požadavků na uchazeče, 

od charakteru obsazovaného místa, od pracovního trhu, také od finančních možností 

organizace a je důležité v jakém čase je potřebné pracovní místo obsadit. Metodou 

může být to, že se uchazeči hlásí sami, nebo může organizace oslovit vybraného 

jedince. Jako metodu může využít i doporučení známého, je možné využít inzerci  

ve sdělovacích prostředcích, v poslední době také sociální sítě. „V České republice více 

využívají sociální sítě pracovníci poradenských a zprostředkovatelských společností než 

personalisté v organizacích“ (Horváthová, Bláha, Čopíková, 2016, s. 119). Další 

metodou získávání uchazečů může být spolupráce s Úřadem práce nebo může být 
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využito služeb personálních agentur. Také lze využít metodu přímého vyhledávání 

(executive search) spíše se užívá název headhunting2, kdy se jedná o cílené oslovení 

uchazeče působícího na obdobné pozici v jiné organizaci, jež přináší výhodu 

nezaškolovat a nepřipravovat zaměstnance, je to již hotový kvalifikovaný zaměstnanec. 

Další možností je tzv. outsourcing zaměstnanců, což se nabízí pro podniky nebo 

organizace s potřebou  velkého množství pracovních sil na méně kvalifikované pracovní 

pozice na omezenou dobu, což využívají např. supermarkety. 

Po získání vhodných uchazečů je možné přistoupit k samotnému výběru. Výběr 

zaměstnanců nastává po shromáždění životopisů a dokumentů od uchazečů. Metody 

výběru jsou používány pro posouzení jednotlivých uchazečů o zaměstnání s ohledem 

na obsazované místo. Při výběru zaměstnanců se používají různé metody a navzájem se 

kombinují. Jednou z nejčastějších metod výběru je analýza dokumentů, která spočívá  

ve studiu životopisů uchazečů, dotazníků, pracovního posudku, reference  

od předchozích zaměstnavatelů a lékařský posudek. V poslední době je aktuální  forma 

EUROPASS, což je soubor dokladů o vzdělání, jazykových dovednostech, odborné 

kvalifikaci a pracovních zkušenostech držitele. Druhou nejčastěji využívanou metodou 

je pohovor. Dle odborníků je nejvhodnější metodou výběru zaměstnanců. Formy 

pohovoru se dělí dle množství uchazečů (1+1; postupový pohovor; skupinový pohovor), 

podle obsahu (nestrukturovaný, strukturovaný, polostrukturovaný). Další metodou 

značně používanou, spíše pro větší počet uchazečů je testování uchazečů a jejich 

odborných znalostí, součástí mohou být i testy pracovní způsobilosti, což jsou 

psychologické testy, které jsou spíše pomocné. Pro výběr uchazečů na manažerské a 

vedoucí pozice se využívá metoda assesement centre, kde se pozornost soustřeďuje 

především na chování účastníků, kdy jsou jim zadávány různé úkoly s různou 

obtížností. Účastníci jsou hodnoceni najednou ve skupině a hodnotí je několik 

pozorovatelů.  

 

Proces výběru zaměstnanců končí informováním všech zúčastněných o samotném 

výběru. Nejprve se informuje vybraný uchazeč a poté nevybraní uchazeči. Součástí 

sdělení pro vybraného uchazeče je i shrnutí informací o pracovním místě a pracovních 

podmínkách a také žádost o sdělení, zda nabídku přijímá. Pro příjem uchazeče je 

nejdůležitější způsob vzniku pracovního poměru a to na základě pracovní smlouvy. Poté 

                                                 

2 headhunter z angl. lovec lebek 
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musí pracovník absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Následně přichází uvedení 

pracovníka na pracoviště, kdy jeho nadřízený seznámí pracovníka s jeho pracovním 

místem, povinnostmi a s jeho spolupracovníky. Poté nastává pracovníkova adaptace 

a adaptační proces. 

2.5.4 Adaptace 

O adaptaci jedince v pracovním prostředí se dle Kociánové (2012) jedná 

o vyrovnání se jedince s prací a vlivem okolí. Závisí na osobnostních charakteristikách, 

pracovních zkušenostech, splněných očekáváních, podmínkách adaptace ze strany 

organizace. Adaptabilita je pojmem vyjadřujícím schopnost jedince přizpůsobit se 

prostředí. Je předpokladem k zvládnutí pracovních dovedností a k sociálnímu začlenění 

do prostředí organizace. Adaptovaný zaměstnanec je ten, kdo je identifikovaný s prací 

a se sociálními podmínkami v organizaci. Adaptuje se na firemní kulturu, pracovní 

a sociální podmínky. Armstrong (2007) uvádí nové zaměstnance do organizace pomocí 

překonání počáteční fáze po nástupu; čímž chce ovlivnit příznivý postoj a vztah 

zaměstnance k organizaci; dosáhnout požadovaného pracovního výkonu zaměstnance; 

snížit pravděpodobnost odchodu zaměstnance. Záměrem adaptačního procesu je 

dosáhnout cíle, aby měl zaměstnavatel přizpůsobeného zaměstnance a zaměstnanec měl 

co nejméně stresu z nového pracovního působení a z nového sociálního prostředí. Proč 

je nutná adaptace? Protože nástup do nového zaměstnání je označován za jeden 

z největších stresů v životě člověka. Pokud je zaměstnanec dobře adaptovaný, sníží se 

riziko jeho odchodu a tím i riziko ohrožení investice do jeho zapracování. Koubek 

(2001) užívá pro pojem adaptace pojem orientace, která má podle něho významný 

vzdělávací prvek. Zařazuje sem informační materiály, různé brožury pro nové 

zaměstnance, pro seznámení s organizací. Jedná se i o návštěvu organizačních složek, 

seznámení se s činností i s lidmi, dále také o zapojení do tréninkových programů. 

Za průběh adaptace zodpovídá pracovník a jeho nadřízený, mentor – ten, kdo dohlíží  

na jeho zapracování, radí mu, zaškoluje ho a pomáhá mu s adaptací. Mentor má funkci 

vzorovou – jeho chování je pracovníkem přebíráno, psychologickou a podpůrnou – 

mentor pracovníka oceňuje, radí a je k němu přátelský a kariérní – podporuje 

pracovníkův růst. Po adaptaci pracovníka v pracovním procesu, by měl být pracovník 

průběžně hodnocen, tak aby hodnocení přinášelo i motivaci pro další pracovní výkony.   
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2.5.5 Hodnocení 

Při systému hodnocení je důležité mít stanoveno, podle čeho bude hodnoceno. 

Organizace má stanoveny své vize, na kterých vytváří strategie a poté cíle k naplnění 

strategií. Dle Koubka (2001) je hodnocení personální činností zabývající se zjištěním 

jak pracovník vykonává svoji práci, plní úkoly, jaké je jeho chování  

ke spolupracovníkům a klientům. Zabývá se sdělováním výsledků pracovníků vedení 

a projednávání těchto výsledků s nimi, což představuje hodnotící pracovní pohovory. 

Společně pak pracovník a jeho hodnotitel hledají cestu ke zlepšení pracovního výkonu 

a realizují napomáhající opatření. Hodnocení pracovníků se používají různé metody, 

které se mezi sebou kombinují. Volba metody závisí na druhu vykonávané práce a  

na typu pracovníka. Mezi nejvyužívanější metody patří rozhovor mezi pracovníkem a 

jeho přímým nadřízeným. Dále lze hodnotit pracovníka podle cílů, což se používá spíše 

u vedoucích pracovníků. Pro manuálně pracující se využívá hodnocení dle splněných 

norem. Možné je i použít hodnocení dle stupnice, jedná se o číselné, grafické, slovní. 

Pro hodnocení je možné využít Systém 360° zpětné vazby – je to vícezdrojová zpětná 

vazba od více hodnotitelů, využívá se elektronických dotazníků. Využívá se spíše  

pro hodnocení manažerů a vedoucích pracovníků a jedná se spíše o pozorování a 

následné hodnocení vybraných jedinců. 

Hodnocení pracovníků má dvě fáze. První fází je příprava hodnocení, která 

zahrnuje získávání informací. Tuto fázi připravuje hodnotitel a shromažďuje informace 

o hodnoceném. Zároveň hodnocený zpracovává vlastní sebehodnocení. Při hodnocení se 

posuzuje pracovní výkon a dochází k formulaci argumentů na obou stranách. Nastává 

fáze vyhodnocení informací, ve které dochází k hodnotícímu pohovoru. Hodnotitelé se 

mohou dopouštět chyb, které spočívají přílišné přísnosti hodnotitele, nebo mají tendenci 

hodnotit všechny stejně – nerozlišovat. Také mohou vynášet unáhlené soudy a  

hodnotící posuzovat podle sebe. Nejúčinnější je provádět hodnocení pracovníků 

průběžně, tak aby pracovníci dostávali bezprostředně zpětnou vazbu pro jejich práci a 

osobnost, tak aby mohli využít hodnocení pro svůj další osobní rozvoj nebo případné 

vzdělávání. 

2.5.6 Vzdělávání 

Vzdělávání je systematický proces uvědomělého a cílevědomého osvojování 

nových intelektuálních znalostí, praktických dovedností, technických vědomostí, 
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utvoření morálních rysů a osobitých zájmů dle Koubka (2008).  Profesní vzdělávání je 

příprava na výkon určité profese, které začíná ve školních lavicích a pokračuje po celý 

pracovní život. Podnikové vzdělávání zahrnuje vzdělávání v rámci adaptačního procesu, 

dále zahrnuje prohlubování profesní kvalifikace, kdy si člověk osvojuje dovednosti a 

znalosti v oboru, rekvalifikace, která směřuje k osvojování nových znalostí 

souvisejících s novým povoláním a zvyšování kvalifikace. Formou vzdělávání je proces 

získávání a předávání informací a procvičování dovedností. Vzdělávací proces může být 

řízený nebo neřízený. Řízený proces je vzdělávání mimo organizaci organizované 

v institucích středních nebo vysokých škol prostřednictvím stáží nebo studijních cest. 

Neřízené vzdělávání je vzdělávání při výkonu práce na pracovišti, může probíhat 

formou pozorování práce jiného pracovníka, vyhledáváním informací k zajištění 

pracovních úkolů. Vzdělávání může probíhat pomocí různých metod. Metody 

rozlišujeme na metody na pracovišti (on-the job) a metody mimo pracoviště (of-the-

job). Mezi metody vzdělávání na pracovišti řadíme metody pro vzdělávání převážně 

méně kvalifikované pracovní síly. Metodami pro vzdělávání na pracovišti jsou např.: 

instruktáž, asistence, projekt, rotace práce (střídání úkolů) coaching (zadávání úkolů 

podřízenému), mentoring (samovzdělávání pod vedením mentora), counselling 

(komunikace o problému mezi jedinci stejně postavenými nebo s nadřízeným). Metody 

vzdělávání mimo pracoviště jsou např.: přednáška, seminář, demonstrování, simulace, 

Workshop, brainstorming, hraní rolí, assessment centre, outdoor training, tyto metody 

jsou vhodné pro vzdělávání pracovníků manažerské nebo vedoucí pozice. Existují 

metody vzdělávání, které jsou na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště a mezi 

ně patří pracovní porada, samostudium, on-line studium, trainee programs apod. 

Důležité je výsledky vzdělání vyhodnotit jak na úrovni jednotlivce, tak i z hlediska 

vzdělávacích aktivit. 

 

2.5.7 Odměňování 

Odměňování je nejefektivnějším nástrojem motivace, kterou má organizace 

k dispozici. Odměna působí na pracovníky jako stimulace pro další vykonávanou práci. 

Odměňování je realizováno ve formě mzdy nebo platu a dále ještě formou dalších 

finančních prostředků. Mzda je peněžní odměna pro zaměstnance v soukromém sektoru, 

kterou vyplácí zaměstnanci podnikatel nebo firma. Zákoník práce zákon  
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č. 262/2006 Sb., uvádí „Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální 

mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak.“ (§ 109 odst. 2 zákoníku práce). Oproti tomu plat je vyplácen 

zaměstnanci státem. Zákoník práce uvádí „Plat je peněžité plnění poskytované za práci 

zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, 

příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou 

plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo 

 z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí podle školského zákona nebo regionální rada regionu soudržnosti.“ (§ 109 odst. 3 

zákoníku práce). 

Jedná se o peněžitou odměnu pro zaměstnance státu, územního samosprávného 

celku, státního fondu příspěvkových organizací, jejíž organizační složkou je stát 

a právnických osob, jejichž zřizovatelem je příslušné ministerstvo. Rozdíl mezi mzdou a 

platem je také v jejich výpočtu.  

Mzda se skládá ze základní mzdy, náhrady mzdy a výkonnostní složky a také 

pevné a pohyblivé složky, kterou mohou být prémie a odměny. Vše záleží  

na zaměstnavateli, jakou formu zvolí.  

Plat je stanoven z platového tarifu, který se skládá z platové třídy a platového 

stupně. Platová třída se odvíjí od vykonávané činnosti a její náročnosti a platový stupeň 

se odvíjí od dosažené praxe. Platových stupňů je dvanáct a platových tříd šestnáct, dle 

nařízení vlády České republiky č. 341/2017 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dále je možné k platu připočítat příplatky, 

dle zákoníku práce, které jsou omezeny, u osobního (až do 50 %), za vedení (až  

do 60 %), za noční práci (až 20 % hodinového výdělku), práce o víkendu (25 %),  

za rozdělanou směnu (30 %). Mimořádné odměny se vyplácí jen v případech, když jsou 

kladeny vysoké nároky na zaměstnance, které mohou způsobit újmu na zdraví a zde je 

to v kompetenci zaměstnavatele. U mzdy žádná omezení nejsou a vše je na uvážení 

zaměstnavatele. 

Odměna je kompenzací za odvedenou práci. Odměna by měla plnit následné 

požadavky, jak uvádí Koubek (2008), přilákat potřebné množství uchazečů, udržet 

stávající zaměstnance, odměňovat dosavadní zaměstnance za jejich pracovní úsilí. 

Odměňování musí odpovídat možnostem organizace, mělo by naplňovat roli motivace 



Monika Valentová: Analýza personálních činností ve vybrané organizaci veřejné správy 

2018  18 

pro zaměstnance a odměna by měla být stimulem pro zaměstnance a jejich další 

pracovní výkon.  

Mezi další druhy odměňování patří zaměstnanecké výhody – benefity, uvádí 

Armstrong (2007). Tyto benefity jsou odměnou navíc poskytované k základní mzdě 

nebo platu. Benefity zahrnují i položky, které nejsou přímou odměnou. Zaměstnanecké 

výhody mají za cíl uspokojit osobní potřeby zaměstnanců, mají poskytnout atraktivní 

odměnu, která udrží nebo získá zaměstnance, mají posilovat oddanost zaměstnanců vůči 

organizaci. Organizace poskytují spíše benefity krátkodobé jako je příspěvek  

na stravování (stravenky, stravovací karty) příspěvek na dovolenou, příspěvek na 

kulturu, příspěvek na jazykové kurzy nebo příspěvek na penzijní připojištěni. Odměna 

nemá jen efekt ocenění zaměstnance a posílení jeho pracovního úsilí, ale napomáhá 

naplnit cíle platové politiky organizace. Příjemné pracovní prostředí zlepšuje vztahy  

na pracovišti a firemní kulturu „roste loajalita zaměstnanců, pocit sounáležitosti a 

identifikace s firmou, zlepšuje se všeobecné povědomí o firmě, což jí může přinést 

konkurenční výhodu na trhu práce“ (Armstrong, 2009, s. 43).  

 

Schéma 1: Model celkové odměny 

Peněžní odměny 

Základní mzda/plat 

Zásluhová odměna 

Peněžní bonusy 

Dlouhodobé pobídky 

Akcie 

Podíly na zisku 

Zaměstnanecké výhody 

Penze 

Dovolená 

Zdravotní péče 

Jiné funkční výhody 

Flexibilita 

Vzdělávání a rozvoj 

Učení se na pracovišti 

Vzdělávání a výcvik 

Řízení pracovního výkonu 

Rozvoj kariéry 

 

 

 

 

Pracovní prostředí 

Základní hodnoty organizace 

Styl a kvalita vedení 

Právo pracovníků vyjádřit se 

Uznání 

Úspěch 

Vytváření pracovních míst a rolí (odpovědnost 

autonomie, smysluplná práce, prostor pro 

rozvoj) 

Kvalita pracovního života 

Rovnováha mezi pracovním a mimo pracovním 

životem 

Řízení talentů 
Zdroj: Armstrong, 2009, Odměňování zaměstnanců, podle Tower Perrin + vlastní zpracování 

 

Ve výše uvedeném schématu, viz schéma 1, jsou odměny děleny podle kritéria 

hmatatelnosti a způsobu čerpání. V horní části schématu jsou transakční odměny mající 
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peněžní povahu, zahrnují mzdu a zaměstnanecké výhody. V dolní části schématu jsou 

odměny relační povahy, nehmatatelné a rozdělené na vzdělávání, rozvoj a pracovní 

prostředí. Týkají se uspokojení potřeb zaměstnanců z vlastní vykonané práce, 

z pracovního prostředí, z pocitu uznání apod. Odměňování zaměstnanců je 

nejdůležitější a také nejvíce citlivou oblastí personální činnosti v organizaci. 

 



Monika Valentová: Analýza personálních činností ve vybrané organizaci veřejné správy 

2018  20 

3 ANALÝZA VYBRANÝCH PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ3  

3.1 Charakteristika organizace 

Organizace Městského úřadu Žatec je zařazena v širším pojetí do veřejné správy. 

Organizace městských úřadů mají velmi podobnou strukturu, která se od sebe odlišuje 

počtem zaměstnanců, převážně úředníků i počtem a druhem odborů, které si tyto 

organizace mohou samy zřizovat. Organizace Městského úřadu v Žatci vykonává asi  

ze 75 % přenesenou působnost (výkon státní správy)4 a kolem 25 % vykonává 

samostatnou působnost (výkon samosprávy)5. Vykonávané práce jak v samostatné 

působnosti, tak v přenesené působnosti mají administrativní charakter. Tato práce je 

velmi náročná a klade vysoké požadavky na vzdělávání jednotlivých úředníků 

v jednotlivých resortech jejich působení a to po celou dobu vykonávané práce. Úředníci 

se musejí neustále průběžně vzdělávat. Výkon práce úředníků se odvíjí od znalosti 

právních předpisů, zákonů a vyhlášek, které se neustále novelizují. Na výkon státní 

správy poskytuje stát příspěvek ze státního rozpočtu, dle zákona o obcích6, jehož výši 

určuje Ministerstvo vnitra České republiky. Tento příspěvek je určený na výdaje 

výkonu přenesené působnosti a tyto výdaje jsou použité na mzdy a provozní výdaje 

spojené se zaměstnanci, kteří vykonávají státní správu v přenesené působnosti. 

Organizace Městského úřadu Žatec se dělí na osm odborů. V čele úřadu stojí 

starosta úřadu se dvěma místostarosty a tajemník úřadu. Starostovi je přímo podřízen 

Útvar starosty města a tajemníku je přímo podřízen Útvar tajemníka úřadu. Organizační 

řád je přiložen v příloze č. 1. V roce 2017 měla organizace úřadu 109 zaměstnanců, tak 

jak bylo schváleno dle organizačního řádu usnesením zastupitelstva dne 22.02.2016 a 

nabylo účinnosti dne 01.04.2016. Odbory úřadu jsou Kancelář úřadu, Odbor správních 

činností, Finanční odbor, Odbor rozvoje a majetku města, Stavební a vyvlastňovací 

úřad, životní prostředí, Odbor sociálních věcí, Obecní živnostenský úřad, Odbor 

dopravy a silničního hospodářství, viz Schéma 2. 

                                                 

3 Informace v této kapitole jsou interními informacemi. 
4 Výkon státní správy- výkon veřejné správy pomocí subjektů, které zastupují stát. 
5 Výkon samosprávy – řízení určitého celku, kdy subjekt o některých svých záležitostech rozhoduje sám. 
6 § 62 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, v platném znění. 
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Schéma 2: Organizační uspořádání Městského úřadu Žatec 

 

Organizační uspořádání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Organizační schéma Městského úřadu Žatec, zjednodušené schéma + vlastní zpracování] 

 

Odbor úřadu je složen z vedoucího odboru, který je podřízený tajemníkovi úřadu 

a úředníků, kteří vykonávají státní správu v přenesené působnosti a zaměstnanců – 

úředníků, kteří vykonávají samosprávu a zaměstnanců obslužné profese, jako jsou řidič, 

uklízečka. Pracovní řád Městského úřadu Žatec upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem 

a mezi zaměstnanci úřadu, např. pracovní poměr, pracovní cestu, povinnosti 

zaměstnanců i zaměstnavatele a pracovní dobu úřadu. Pracovní doba pro zaměstnance 

je stanovena na 40 hodin týdně s tím, že se nezapočítává do pracovní doby přestávka 

na jídlo a oddech. Docházka zaměstnanců je elektronicky evidována počítačovým 

programem RON SOFTWARE. Zaměstnanci mají pružnou pracovní dobu a její 

rozvržení musí být naplněno nejdéle v období čtyř týdnů, kdy musí být vyrovnaná. 

Za dodržení vyrovnávacího období odpovídá vedoucí každého odboru tajemníkovi. 

Pružná doba spočívá v tom, že si zaměstnanec volí sám začátek a konec pracovní doby 

v rámci jednotlivých dnů ve vyrovnávacím období a však musí dodržovat základní 

pracovní dobu, ve které musí být přítomen na pracovišti, aby byl zajištěn chod úřadu. 

Volitelná pracovní doba je stanovena následovně:  

 

Starosta města 

Tajemník MěÚ 

Útvar starosty města 

Útvar tajemníka úřadu 

Kancelář úřadu 

Odbor správních činností 

Finanční odbor 

Obor rozvoje a majetku 

města 

Stavební a vyvlastňovací úřad, ŽP 

Odbor sociálních věcí 

Obecní živnostenský úřad 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Místostarostové 
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Pondělí  6:00-8:00; 17:00-18:00 

Úterý  6:00-8:00; 13:00-18:00 

Středa  6:00-8:00; 17:00-18:00 

Čtvrtek  6:00-8:00; 13:00-18:00 

Pátek  6:00-8:00; 13:00-18:00 

Základní pracovní doba, ve kterou musí být zaměstnanec přítomen na pracovišti: 

Pondělí  8:00-17:00 

Úterý  8:00-13:00  

Středa  8:00-17:00 

Čtvrtek  8:00-13:00 

Pátek  8:00-13:00 

Úřední hodiny úřadu, tedy doba, po kterou může veřejnost využít služeb úřadu je 

stanovena ve dnech pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hodin a v ostatní dny od 7:00  

do 15:00 hodin. Tuto dobu musí zajistit odpovědná osoba na každém jednotlivém 

odboru a za to odpovídá vedoucí odboru tajemníkovi. Vždy je třeba zajistit vzájemnou 

zastupitelnost zaměstnanců, tak aby byl zachován bezproblémový chod úřadu. 

3.2 Personální činnosti vykonávané v organizaci 

Organizace Městského úřadu Žatec nemá samostatné personální oddělení. 

Personální činnosti vykonává v organizaci jeden zaměstnanec – personalistka, která je 

zařazena v útvaru tajemníka úřadu a ještě vykonává činnost asistentky tajemníka úřadu 

od roku 2017. Do roku 2016 pracovní místo personalisty zřízeno nebylo a personální 

činnosti byly rozděleny mezi ostatní zaměstnance. Personalista v této organizaci se 

zabývá běžnou personální administrativou. Tedy činnost personalisty je spíše 

administrativního charakteru, spojená převážně s přijímáním a odchodem zaměstnanců. 

Komplexně personálním řízením se v této organizaci nezabývají. Organizace veřejné 

správy personální řízení spíše upozaďují na rozdíl od soukromé sféry. Některé 

personální činnosti jako hodnocení, plány rozvoje zaměstnanců nebo motivování 

zaměstnanců nejsou v těchto organizacích příliš rozvinuté. Personalista nemá v této 

organizaci velkou roli a není součástí vedení organizace (managementu). O změnách 

počtu zaměstnanců a jednotlivých odborech rozhoduje rada obce, která schvaluje 

organizační řád. Tajemník úřadu smí pouze předkládat materiály, které se týkají 

personálních úprav. 
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3.2.1 Analýza práce a pracovních činností 

Organizační řád stanoví strukturu Městského úřadu Žatec, která v roce 2017 i čítá 

109 zaměstnanců, viz Příloha č. 2. V roce 2018 je počet zaměstnanců stejný. V čele 

Městského úřadu Žatec je starosta, který se ve své činnosti zodpovídá zastupitelstvu 

města. Tajemník Městského úřadu je zodpovědný za plnění úkolů v samostatné a 

v přenesené působnosti starostovi. Tajemník je přímým nadřízeným vedoucích 

jednotlivých odborů a je nadřízeným všem zaměstnancům Městského úřadu Žatec 

mimo zaměstnance interního auditu a úseku kontroly, který je přímo podřízen starostovi 

města. Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu zařazených do jeho 

odboru a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá za činnost svého 

odboru jak tajemníkovi, tak radě města. 

Starosta – postavení starosty, jeho úkoly a pravomoci stanovuje právní předpis, 

zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon o obecní polici č. 553/1991 Sb. Starosta 

zastupuje město navenek a ve všech případech, kdy tato pravomoc není svěřena 

místostarostovi nebo tajemníkovi a provádí právní úkony po předchozím souhlasu rady 

obce nebo zastupitelstva obce. Starosta mimo jiné řídí městskou polici, kontroluje 

a organizuje přípravu materiálů pro radu města a zastupitelstva města. 

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Vede evidenci 

komisí zřízených radou a výborů zřízených zastupitelstvem a předkládá návrhy 

na jmenování či odvolání předsedů a členů komisí. Plní pokyny starosty a v jeho 

nepřítomnosti řídí městskou policii. Organizace městského úřadu Žatec má 

v současnosti dva místostarosty. 

Tajemník je do funkce jmenován starostou po předchozím souhlasu ředitele 

krajského úřadu. Ve výkonu své činnosti v samostatné i v přenesené působnosti je 

odpovědný starostovi. Tajemník řídí úřad prostřednictvím vedoucích jednotlivých 

odborů úřadu. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům organizace. Uzavírá 

a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci. Zajišťuje výkon přenesené působnosti. Má 

poradní hlas při zasedání zastupitelstva a rady města. Schvaluje návrhy vedoucích 

odborů na poskytnutí odměn jim podřízených pracovníků a rozhoduje o poskytnutí 

odměn vedoucím zaměstnancům. Ve spolupráci s vedoucím kanceláře úřadu 

zabezpečuje realizaci předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Tajemník vymezuje práva a povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů i zaměstnanců 
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a schvaluje pracovní náplně. Věcně řídí mzdovou účetní a personalistku. Zodpovídá 

za oblast rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a optimalizaci činností organizace.  

Útvar starosty města se skládá ze dvou zaměstnanců interního auditora, který 

vykonává funkci vnitřního auditora a vykonává agendu kontroly, zjišťuje dodržování 

právních předpisů, provádí finanční audity a audity systémů hospodaření a provádí 

kontroly příspěvkových organizací města. Asistent vedení je k dispozici vedení města, 

starostovi a místostarostům, stará se o korespondenci a sjednává schůzky s vedením. 

Vyhotovuje zápisy z jednání rady a zastupitelstva a vede o dokumentech vydaných 

vedením evidenci.  

Útvar tajemníka úřadu je složen také ze dvou zaměstnanců, personalisty 

a mzdové účetní. Personalista, který zároveň zastává funkci asistenta tajemníka úřadu, 

vede evidenci vzdělávání úředníků včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti, 

zajišťuje školení pro zaměstnance, odpovídá za proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Druhým zaměstnancem je mzdová účetní. 

Kancelář úřadu má 12 zaměstnanců včetně vedoucího odboru, z nichž tři 

vykonávají v samostatné působnosti samosprávu a ostatní v přenesené působnosti státní 

správu. Skládá se z právníka úřadu a třech úředníků vykonávajících přestupkovou 

agendu a právní administrativu. Dalším zaměstnancem je manažer dotací a dva referenti 

na úseku dotací. Do kanceláře úřadu patří referent informačního centra, referent kultury 

a cestovního ruchu a dva referenti v oblasti školství. 

Odbor správních činností se skládá z vedoucího odboru a 18 zaměstnanců. 

V odboru správních činností jsou dva matrikáři a dva pracovníci evidence obyvatel, dále 

tři pracovníci na úseku osobních dokladů. Odbor vykonává činnost podatelny, kde je 

jeden zaměstnanec a jeden zaměstnanec obsluhující CzechPOINT a ověřování. 

Do odboru jsou zařazeni i dva zaměstnanci administrátoři a správce počítačové sítě. 

Dále jeden řidič zastávající částečně i údržbu budovy a čtyři provozní zaměstnanci 

úklidu.  

Ve finančním odboru pracuje 11 zaměstnanců včetně vedoucího odboru, hlavní 

účetní a dva zaměstnanci jako účetní, které vedou podvojné účetnictví a zajišťují došlé 

a vystavené faktury. Jeden zaměstnanec se zabývá bankovním stykem a dva 

zaměstnanci vedou daně a poplatky, jak místní poplatky, tak i správní poplatky. 

V odboru je zaměstnanec rozpočtář a dva zaměstnanci pokladny, jeden zaměstnanec je 

na úseku odpadů a vede evidenci místních poplatků za odpady. 
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Odbor rozvoje a majetku města má jedenáct zaměstnanců včetně vedoucího 

odboru. Tři zaměstnanci se zabývají investicemi města, jeden zaměstnanec má  

na starosti rozvoj města, jeden zaměstnanec územní plánování, pořizuje zastavovací 

studie, jeden zaměstnanec se zabývá péčí o místní komunikace, a tři zaměstnanci jsou 

referenti majetku města. 

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – stavební úřad je spojen 

s životním prostředím a má celkem 19 zaměstnanců včetně vedoucího odboru 

a vedoucího oddělení životního prostředí. Jeden zaměstnanec má na starosti 

administrativní agendu a archiv, jeden zaměstnanec má na starosti ekonomickou agendu 

na úseku stavebního úřadu i životního prostředí. Dále jsou v odboru tři zaměstnanci 

na úseku vodního hospodářství, vodovody a kanalizace, jeden zaměstnanec vykonává 

ochranu krajiny a přírody, jeden zaměstnanec ochranu ovzduší a jeden zaměstnanec se 

zabývá správou lesů, péčí a ochranou zvířat a rybářstvím. Dva zaměstnanci vykonávají 

památkovou péči i pro správní obvod obce a sedm zaměstnanců vykonává činnost 

na úseku stavebního úřadu. 

V odboru sociálních věcí pracuje celkem osmnáct zaměstnanců včetně 

vedoucího odboru. Šest zaměstnanců se zabývá sociální prací, koordinují poskytování 

sociálních služeb. Jeden zaměstnanec je referentem samosprávy na úseku sociální práce 

a deset zaměstnanců provádí výkon sociálně právní ochrany, se zaměřením převážně 

na děti, jejichž rodiče neplní povinnosti rodičovské zodpovědnosti a dále poskytují 

poradenství. 

Obecní živnostenský úřad – Odbor obecního živnostenského úřadu má čtyři 

zaměstnance včetně vedoucího odboru, kteří vykonávají agendu na úseku 

živnostenského podnikání, poskytují poradenství v oblasti živnostenského podnikání, 

registrují podnikatele, zabývají se kontrolou podnikatelů, vedou evidenci zemědělského 

podnikatele. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství – odbor má celkem deset 

zaměstnanců spolu s vedoucím odboru. Dva zaměstnanci vedou agendu registrace 

vozidel a dva zaměstnanci vykonávají agendu registrace řidičů. Jeden zaměstnanec je 

zkušebním komisařem. Dva zaměstnanci vykonávají státní správu v oblasti dopravy, 

činnost dopravního úřadu v oblasti taxislužby, provádí prevence v oblasti bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích. Dva zaměstnanci projednávají přestupky 

na úseku dopravy a silničního hospodářství.  
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3.2.2 Personální strategie a personální plánování 

V organizaci Městského úřadu Žatec není vypracována konkrétní personální 

strategie. Z tohoto důvodu nemá ani organizace vypracovaný personální plán. 

V tomto případě organizace nemůže urychleně a adekvátně reagovat na změny, které 

přicházejí v souvislosti s demokratickou strukturou. Personální činnosti v organizaci 

jsou zaměřeny spíše na běžnou administrativní činnost související s vybíráním 

a přijímáním zaměstnanců, pokud tato situace nastane. Za personální strategii se dají 

v organizaci považovat různé vnitřní předpisy, které upravují procesy ve vztahu 

zaměstnavatele k zaměstnanci, ve vztahu podpory vzdělávání, ve vztahu k hodnocení 

a odměňování zaměstnanců a předpisy, které upravují povinnosti zaměstnanců 

a zaměstnanecké benefity. Těmito vnitřními normami jsou proces přijímání a ukončení 

pracovního poměru, proces vzdělávání. Vnitřními směrnicemi, které má organizace 

vypracované k povinnostem zaměstnance jsou pracovní řád, etický kodex zaměstnanců 

pracujících ve veřejné správě, docházkový systém, směrnice pro pracovní cesty, 

cestovní a ostatní náhrady a používání služebních vozidel. Vnitřními předpisy 

upravující zaměstnanecké benefity je status sociálního fondu a stravenky. Tyto předpisy 

se dají považovat za určitou personální strategii s cílem vytvořit stabilní a motivující 

prostředí pro zaměstnance.  

3.2.3 Získávání a výběr zaměstnanců 

Získávání nových zaměstnanců do organizace z vnějších zdrojů probíhá formou 

vyvěšení na webových stránkách úřadu v sekci „Výběrová řízení“ a inzerátů v místním 

tisku „Žatecký a Lounský deník“. Z vnitřních zdrojů se využije oznámení uvolněného 

pracovního místa na intranetu organizace. Bohužel organizace nemá vypracován plán 

následnictví, který by předem mohl vytipovat vhodné uchazeče z řad zaměstnanců 

a zároveň je mohl motivovat, aby usilovali o novou pozici, pokud se uvolní. 

Výběr zaměstnanců v organizaci Městského úřadu Žatec je učiněn v souladu se 

zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, který stanoví, 

že musí být vyhlášeno výběrové řízení vždy při jmenování do funkce tajemníka, 

vedoucího odboru i při vzniku pracovního poměru úředníka na dobu neurčitou. 

Organizace se řídí metodickým doporučením k činnosti územních samosprávných celků 

vypracovaným Ministerstvem vnitra České republiky pro konání výběrových řízení, 

který je návodem, jak při výběrových řízeních postupovat. 
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Výběrové řízení vyhlašuje tajemník Městského úřadu Žatec na pracovní místo 

vedoucích úředníků, kteří musí být jmenováni do funkce, a vyhlašuje výběrová řízení 

pro obsazení míst běžných úředníků organizace. Výběrové řízení do funkce tajemníka 

vyhlašuje ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Výběrové řízení je vyhlášeno oznámením na úřední desce Městského úřadu Žatec. 

Doba vyvěšení musí být nejméně 15 dnů před datem určeným pro přihlášení uchazečů. 

Oznámení o konání výběrového řízení se zveřejní na webových stránkách úřadu 

a v regionálním tisku. Oznámení o konání výběrového řízení obsahuje předepsané 

náležitosti jako název organizace, druh práce a místo výkonu, předpoklady pro vznik 

pracovního poměru, platové zařazení, místo a způsob přihlášení a lhůtu pro podání 

přihlášky. Ukázka inzerátu oznámení o vyhlášení výběrového řízení, viz Příloha č. 3. 

Před samotným procesem výběrového řízení musí být shromážděny  

od přihlášených uchazečů jejich přihlášky k výběrovému řízení spolu s doklady, které 

byly v oznámení uvedeny, tedy strukturovaný životopis, doklad o nejvyšším dosaženém 

vzdělání a výpis z rejstříku trestů. Pokud některé doklady uchazeč nedoložil, je vyzván, 

aby tak do 15 dnů učinil. K výběrovému řízení je sestavena komise, kterou jmenuje 

a odvolá tajemník Městského úřadu Žatec. Komise je tříčlenná, složená z předsedy 

a dvou členů. Komise nejprve posoudí, zda uchazeči splňují všechny náležitosti a poté 

pozve uchazeče k výběrovému řízení. V praxi organizace se převážně aplikuje 

dvoukolové výběrové řízení. Nejprve se provádí písemný test, pro posouzení znalostí 

uchazečů a jejich orientace v problematice. Poté jsou vybráni uchazeči s nejlepšími 

výsledky, kteří postupují k osobnímu jednání – ústnímu pohovoru. Počet postupujících 

uchazečů určuje komise. Výběrová komise vždy přihlíží ke vzdělávání, dosavadní praxi 

a případně k výsledkům testů. Výběrová komise nesmí nikoho diskriminovat ohledně 

pohlaví, věku a rasy. Komise vypracuje o výsledku výběrového řízení písemnou zprávu, 

kterou předloží tajemníku organizace. Po skončení výběrového řízení jsou uchazeči 

informování o výsledku. Vybraný uchazeč je pozván k podpisu pracovní smlouvy. 

Proces přijetí zaměstnance do organizace provádí personalista Městského úřadu 

Žatec. Personalista zajistí seznámení se všemi informacemi týkající se pracovních 

podmínek před uzavřením pracovního poměru. Personalista předloží budoucímu 

zaměstnanci pracovní smlouvu ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení náleží 

zaměstnanci. Tyto úkony je nutné provést nejpozději v den nástupu nového 

zaměstnance do pracovního poměru. Bezprostředně po podpisu pracovní smlouvy 

probíhá seznámení se základními právními předpisy, které bude muset zaměstnanec 
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nastudovat, dále s povinností mlčenlivosti, která plyne z předmětu vykonávané činnosti 

a probíhá i seznámení s hmotnou odpovědností za svěřené předměty. Zaměstnanec je 

také povinen absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, o jeho zdravotní způsobilosti 

vykonávat předmětnou činnost. 

Náležitosti pracovní smlouvy sjednané se zaměstnancem se týkají osobních údajů 

zaměstnance, obsahují druh vykonávané práce a místo výkonu, z důvodu, že organizace 

úřadu sídlí ve dvou budovách. Pracovní smlouva obsahuje také náležitosti o pracovním 

poměru na dobu neurčitou nebo určitou, platový výměr s uvedením platové třídy 

a platového stupně. V pracovní smlouvě je uvedena tříměsíční zkušební doba a délka 

dovolené. Pracovní poměr vedoucích úředníků vzniká jmenováním, které provádí rada 

města. Pracovní smlouva se sjednává až po jmenování zaměstnance do funkce. 

U vedoucích úředníků se sjednává šestiměsíční zkušební doba. 

3.2.4 Adaptační proces a hodnocení 

Po zvládnutí všech administrativních úkonů spojených se vstupem nového 

zaměstnance do pracovního poměru nastává pro zaměstnance proces adaptace 

v organizaci a v jejím pracovním prostředí. Nový zaměstnanec se musí adaptovat rychle 

a bez problémů, aby mohl plnit pracovní úkoly a povinnosti. K úspěšné adaptaci 

zaměstnance by měla mít organizace vytvořen adaptační plán. Bohužel organizace 

Městského úřadu Žatec nemá vytvořený adaptační plán.  

Proces adaptace zaměstnance probíhá prostřednictvím jednotlivých 

administrativních kroků, které nemají určené přesné pořadí a nejsou uvedeny v písemné 

podobě pro zaměstnance, tak aby se mohl lépe obeznámit, jaké kroky ho v organizaci 

očekávají. Zaměstnanec je uveden vedoucím pracovníkem na pracovní místo, které 

bude vykonávat. Vedoucí ho obeznámí s pracovní činností a předloží mu přehled 

právních předpisů a činností, které bude vykonávat. Je na uvážení jednotlivých 

vedoucích odborů v jaké formě tyto informace zaměstnanci předají. Zaměstnanec má 

možnost prostřednictvím intranetu, což je vnitřní internetový informační portál, 

seznámit se s organizačním a pracovním řádem, dále s telefonním seznamem, 

s informacemi o docházkovém systému, s postupem podávání informací a přijímaná 

stížností, docházkovým systémem, směrnicemi pro pracovní cesty, cestovní a ostatní 

náhrady a se směrnicí pro používání služebních vozidel. Veškeré tyto předpisy a 

informace si musí zaměstnanec najít sám a může se stát, že některé předpisy nenajde 

anebo zapomene nastudovat. 
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Co se týče hodnocení zaměstnanců v organizaci městského úřadu Žatec, 

v organizaci pravidelné hodnocení neprobíhá. Hodnocení zaměstnance je provedeno 

pouze po skončení tříměsíční zkušební doby a to za účelem zjištění, jak se zaměstnanec 

zapracoval. U vedoucího zaměstnance se toto hodnocení provádí až po skončení 

šestiměsíční zkušební doby a provádí ho tajemník úřadu. Na základě provedeného 

hodnocení je pak zaměstnanci přiznán osobní příplatek, který se pohybuje v různé výši. 

Zákoník práce stanoví, že výše osobního příplatků může být až do výše 50 % platu. 

Osobní příplatek a jeho výši určuje vedoucí odboru se souhlasem tajemníka. 

3.3 Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání veřejné správy v  územní správě a samosprávě je zakotveno v zákoně 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celcích. Zákon mimo jiné 

stanoví povinnost vzdělávacího plánu pro každého úředníka. Obsahem plánu vzdělávání 

je povinnost prohlubování kvalifikace v délce 18 dnů po dobu následujících tří let 

a územní samosprávný celek musí jednou za tři roky vyhodnotit plán vzdělávání a opět 

ho aktualizovat. V zákoně o úřednících je stanovena povinnost pro úředníky, kteří 

vykonávají správní činnosti, prohlubovat si kvalifikaci 

 ve vstupním vzdělávání,  

 v průběžném vzdělávání,  

 vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ),  

 vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadu. 

 

Všechny druhy vzdělávání musí být absolvovány v zařízeních, která mají pro toto 

vzdělávání udělenou akreditaci. Pro vykonávání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

je akreditovaný Institut pro veřejnou správu Praha. Prohlubování průběžného 

vzdělávání úředníků je v gesci příslušných ministerstev, která udělují akreditaci 

příslušným institucím, které zajišťují průběžné vzdělávání jako např. Vzdělávací 

centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost, Rentel, a.s., Grafia s.r.o., 

KONFUCIUS s.r.o., NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o. a jiné. 

Vstupní vzdělávání má za cíl, aby se nově příchozí zaměstnanec zorientoval 

na pracovišti a na pracovním místě. Obsahem vstupního vzdělávání jsou základní 

informace o činnosti úřadu a o veřejné správě. Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání 

platí pro všechny nově přijaté pracovníky a musí být splněno do tří měsíců od nástupu 



Monika Valentová: Analýza personálních činností ve vybrané organizaci veřejné správy 

2018  30 

do pracovního poměru, jak je uvedeno v zákoně č. 312/2012 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků. Ukončení vstupního vzdělávání se prokazuje osvědčením. 

Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání nemá ten, kdo má vykonanou zkoušku zvláštní 

odborné způsobilosti. Průběžné vzdělávání je v pravomoci územně samosprávných 

celků a představuje celoživotní vzdělávání úředníků, kteří vykonávají státní správu 

v přenesené a samostatné působnosti. Průběžné vzdělávání zajišťuje aktuálnost znalostí 

právních předpisů a jiných znalostí a dovedností úředníků. V průběžném vzdělávání se 

upřednostňuje vzdělání v oblasti nových právních předpisů nebo jejich novelizací. Je 

na uvážení úřadu, na jaké školení zašle svého zaměstnance a záleží i na finančních 

možnostech úřadu. Průběžné vzdělávání má zajistit splnění podmínky prohlubování 

kvalifikace v délce 18 dnů po dobu tří let, jak je stanoveno v zákoně o úřednících 

územních samosprávných celků. Kurzy pořádané pro vzdělávání úředníků musí být 

vždy akreditované a jsou ukončeny vydáním osvědčení.  

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) je povinná pro všechna úředníky 

vykonávající správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem vyhláška 

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

celků, jejíž příloha stanovuje výčet náplně jednotlivých správních činností, jejíž 

vykonání je nezbytné k prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Zvláštní odborná 

způsobilost se skládá z obecné části a ze zvláštní části. Obecná část zahrnuje znalosti 

o fungování veřejné správy, její činnosti a principy, zahrnuje zákon o obcích, zákona 

o krajích a zákona o hlavním městě Praze a správní řád. Zvláštní odborná způsobilost 

zahrnuje specifické zákony, se kterými na určitém úseku úředníci pracují. Vzor 

osvědčení o vykonání zkoušky ZOZ je uveden v příloze č. 4. Povinnost přihlásit 

úředníka ke zkoušce má samosprávný celek do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru 

úředníka nebo do 3 měsíců ode dne, kdy začal úředník vykonávat správní činnost,  

pro jejíž je vykonání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Zvláštní odborná 

způsobilost musí být vykonána do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru u územního 

samosprávného celku. Tuto povinnost nemá úředník, jemuž byla uznána rovnocennost 

vzdělání podle zákona o úřednících územních samosprávných celků. Tuto povinnost 

vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti má také vedoucí úředník, který řídí 

úředníky vykonávající činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Pro úředníky 

je důležité vzdělávat se celoživotně z důvodu neustálé změny právních předpisů 

a aktuálnosti informací. K průběžnému vzdělávání musí být také vhodně motivováni 

a k tomu jako nástroj motivace slouží odměňování. 
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V organizaci Městského úřadu Žatec se vzdělávání zaměstnanců se řídí plánem 

vzdělávání, který je zpracováván na kalendářní rok příslušným vedoucím odboru. 

Upřednostňuje se vzdělávání prohlubující odborné znalosti a také vzdělávání v oblasti 

informačních technologií. Vzdělávací kurzy v oblasti komunikace a psychosociálních 

dovedností se moc nepodporují. O účasti na krátkodobých školeních rozhoduje tajemník 

úřadu spolu s vedoucím příslušného odboru. Zaměstnanci organizace přednostně 

využívají e-learningový vzdělávací portál RENTEL. 

Personalista úřadu vede evidenci vzdělávání každého zaměstnance. Vedoucí 

jednotlivých odborů si vždy ke konci kalendářního roku prověřují školení, které 

absolvovali podřízení zaměstnanci. Jak bylo uvedeno, každý zaměstnanec musí během 

3 let absolvovat 18 dnů školení v rámci prohlubování kvalifikace. Každý zaměstnanec si 

vybere sám aktuální kurs nabízený akreditovaným zařízením nebo využije studium 

prostřednictvím elearningového kurzu RENTEL, samozřejmě se schválením vedoucího 

odboru. Poté musí předložit osvědčení o absolvování kurzu personalistovi a toto 

osvědčení bude založeno do osobního spisu zaměstnance. Po skončení tříletého období 

je tajemník informován vždy vedoucími jednotlivých odborů o zaměstnancích, kteří tuto 

povinnost nesplnili. 

Vedoucí úředníci organizace jsou povinni účastnit se vzdělání vedoucích úředníků 

ve lhůtě dvou let ode dne výkonu funkce vedoucího úředníka. Schvalování vzdělávání 

pro vedoucí úředníky probíhá se souhlasem tajemníka úřadu. Ke vzdělávání je třeba 

vybrat akreditované zařízení nebo elearningový kurz a osvědčení získané z kurzu 

předložit personalistovi úřadu, aby mohlo být založeno do osobního spisu zaměstnance. 
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Tabulka 1 Vzdělávací plán 

Přehled vzdělávání úředníka (podle § 17 zákona č. 312/2002 Sb.) 

Jméno: 
 

Datum narození: 
 

E-mail: 
 

Zařazení: 
 

Datum nástupu: 
 

Vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb. 

Začátek aktuálního plánu: 
 

Konec aktuálního plánu: 
 

Naplánováno dnů: 18 

Absolvováno dnů: 
 

Zbývá dnů: 
 

Přehled aktuálních aktivit 

 

Instituce Název Číslo osvědčení Datum 

    

    

    

    

Zdroj: [personální dokumenty úřadu, vlastní zpracování] 

 

3.4 Odměňování zaměstnanců 

Platy zaměstnanců organizace městského úřadu se stanovují podle příslušného 

ustanovení – části šesté, hlavy III. zákoníku práce zákon č. 262/2006 Sb., Nařízení 

vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 317/2017 

Sb., v souladu s nařízením vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě č. 

222/2010 Sb., v platném znění. Platy vedoucích odborů dle zákona o obcích stanoví 

tajemník úřadu. Plat tajemníka úřadu dle zákona o obcích stanoví starosta. 

Odměna zaměstnance – plat – se skládá z platové třídy, z platového tarifu, 

osobního příplatku, příplatku a odměn. Platový tarif je stanoven po zařazení do platové 

třídy. Platová třída zaměstnance je určena zaměstnavatelem a vychází z nařízení vlády 
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č. 399/2017 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. V nařízení vlády jsou 

uvedeny platové třídy i s případy činností a pracovních pozic. V organizaci se platové 

třídy pohybují v rozmezí od 2 do 12. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance zařadit 

do platové třídy odpovídající nejnáročněji vykonávané práci zaměstnance. Po zařazení 

do platové třídy musí zaměstnanec splňovat kvalifikační předpoklady, které jsou  

pro danou třídu stanoveny nařízením vlády č. 341/2017 Sb. Každá platová třída je 

rozdělena do 12 platových stupňů podle délky dosažené praxe, viz příloha č. 5. Praxe 

v oboru je započítána v oboru stejného zaměření, ostatní praxe je na uvážení 

zaměstnavatele.  

Osobní příplatek náleží v organizaci úředníku po vykonání tříměsíční zkušební 

doby. Dle zákoníku práce je stanoveno, že osobní příplatek může být ve výši až 50 % 

platového tarifu nejvyššího platového stupně platové třídy, do které je zaměstnanec 

zařazen. Výši osobního příplatku pro zaměstnance stanoví vedoucí odboru spolu se 

souhlasem tajemníka. Výši osobního příplatku pro vedoucí odboru stanoví tajemník. 

V organizaci je rozpětí osobních příplatků různé. Zákoník práce stanoví, že náleží 

zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje dobrých pracovních výsledků nebo plní větší 

rozsah pracovních úkolů, což v této organizaci je těžké zřejmě stanovit, když chybí 

pravidelné hodnocení zaměstnanců, od kterého by se výše osobního příplatku mohla 

odvíjet.  

Do platu náleží i příplatky, které mají tarifní povahu, je to příplatek za vedení a 

zvláštní příplatek. Příplatek za vedení se odvíjí od počtu podřízených v jednotlivých 

odborech úřadu. Zvláštní příplatek pak náleží jen zaměstnancům pracující v odboru 

sociálních věcí, kteří pracují převážně v terénu. 

Odměny zaměstnanců náleží do složky platu. Zaměstnancům jsou vypláceny 

poslední měsíc v roce a jsou přiznány jen za splnění mimořádných úkolů. Z toho 

důvodu musí každý vedoucí odboru sepsat návrh na udělení odměn pro každého 

podřízeného zaměstnance spolu se sepsáním jeho splněných mimořádných úkolů. 

Zaměstnanci je přiznána i odměna při životních výročích dovršení věku 50 let a  

při dovršení odpracovaných let v délce 10, 20 a 30 let. Tato odměna se pohybuje ve výši  

1 000 Kč – 5 000 Kč, podle druhu výročí. 

K odměňování zaměstnanců této organizace se započítávají i benefity. Benefity 

jsou zaměstnanecké výhody, které jsou většinou velmi podobné napříč veřejnou 

správou. Hlavním benefitem v organizaci jsou stravenky, které zaměstnanci dostávají 

pravidelně každý měsíc a to v hodnotě 80 Kč na den. Ostatní benefity jsou vypláceny 
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ze sociálního fondu, kde si zaměstnanec vždy na konci kalendářního roku určí čerpání 

v příštím roce. Mezi možnostmi čerpání příspěvku, jehož maximální výše je určena  

na 10 000 Kč na kalendářní rok, jsou příspěvek na rekreaci, rehabilitaci a lázeňskou 

péči; příspěvek na kulturní a sportovní akce; příspěvek na penzijní a životní pojištění; 

příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti 

zaměstnavatele (jazykové vzdělávání). Zaměstnanec může příspěvek čerpat v jedné výši 

na jednu aktivitu nebo může příspěvky mezi sebou kombinovat, tak aby nepřečerpal 

předepsanou částku. Škála čerpání příspěvků je rozmanitá a příspěvek čerpají všichni 

zaměstnanci. Příspěvek je možné ještě čerpat v podobě poukázek Flexi pas, se kterým 

mohou zaměstnanci platit ve vybraných obchodech a lékárnách. O tuto podobu čerpání 

příspěvku je největší zájem mezi zaměstnanci. 

3.4.1 Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci 

Dotazníkové šetření bylo provedeno za účelem doplnění analýzy vybraných 

personálních činností. Cílem dotazníkového šetření je zjištění spokojenosti zaměstnanců 

s nastaveným systémem vzdělávání, hodnocení a odměňování v organizaci Městského 

úřadu Žatec. Získané informace z dotazníkového šetření budou využity při zpracování 

návrhu a doporučení v následující kapitole. Distribuce dotazníků proběhla osobní 

donáškou přímo na jednotlivé odbory úřadu. Díky osobnímu přístupu bylo z celkového 

počtu 90 dotazníků shromážděno ke zpracování 72 vyplněných dotazníkůc což je 

návratnost 80%. Dotazník obsahoval šestnáct uzavřených otázek, viz příloha číslo 6. 

Vyhodnocení odpovědí respondentů na vybrané otázky bylo provedeno statistickou 

metodou relativních četností odpovědí vyjádřených v procentech. Přehled odpovědí 

jednotlivých respondentů je uveden v Příloze č. 7. Písmena „a“, „b“, „c“ představují 

odpověď, kterou respondent v dotazníku u dané otázky vybral. Nevyplněné pole 

v tabulce znamená, že respondent nezvolil podotázku 16 e).   
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Graf 1 Pohlaví 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Většina ze zaměstnanců z organizace jsou ženy. Graf znázorňuje procentuální 

rozložení pohlaví v organizaci. 

 

 

Graf 2 Věk 

 

Zdroj: [vlastní zpracování 

Nejvíce zaměstnanců je ve věkové kategorii mezi 41 - 50 lety, což je 43 % 

z celkového počtu zaměstnanců a následuje věková kategorie mezi 31 - 40 let, což 

představuje 26 % zaměstnanců. Jsou to převážně ženy, jak vyplývá z otázky č. 1 
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Graf 3 Délka zaměstnání 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce zaměstnanců je v organizaci zaměstnáno více jak 15 let, což představuje 

31 zaměstnanců, tj. 43 %. Jsou to převážně ženy, jak vyplývá z otázky č. 1, a jsou  

ve věkové kategorii 41 - 50 let, jak vyplývá z otázky č. 2.  

 

Graf 4 Výkon správy 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V organizaci vykonává převážně státní správu 61 zaměstnanců a 11 zaměstnanců, 

vykonává jen samosprávu. Graf znázorňuje procentní vyjádření. Jsou to převážně ženy, 

jak vyplývá z otázky č. 1, převážně ve věkové kategorii 41 - 50 let, jak vyplývá z otázky 

č. 2 a jsou v organizaci převážně zaměstnány více jak 15 let, jak vyplývá z otázky č. 3. 
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Graf 5 Vzdělání 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce zaměstnanců v organizaci má středoškolské vzdělání, tj. 51 %. Jsou to 

převážně ženy, jak vyplývá z otázky číslo 1, které vykonávají převážně státní správu, 

jak vyplývá z otázky č. 4. 

 

Graf 6 Vstupní informace 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Informace k vstupnímu vzdělávání nedostala v organizaci více jak polovina 

zaměstnanců. Graf znázorňuje procentní vyjádření. 
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Graf 7 Forma vzdělávání 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce, tj. 38%, zaměstnanců bylo individuálně proškoleno od svého 

nadřízeného v odboru a druhou početnou skupinu zaměstnanců tvoří ti, jejichž vstupní 

vzdělávání probíhalo formou samostudia (xy %). Jsou to převážně ženy, jak vyplývá 

z otázky č. 1, vykonávající státní správu, jak vyplývá z otázky č. 4, se středoškolským 

vzděláním, jak vyplývá z otázky č. 5. 

 

Graf 8 Preference vzdělávání 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Více jak polovina zaměstnanců preferuje formu elearningového průběžného 

vzdělávání. Jsou to především ženy, jak vyplývá z otázky č. 1, se středoškolským 

vzděláním, jak vyplývá z otázky č. 5. Graf znázorňuje procentní vyjádření.  
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Graf 9 Výběr vzdělávání 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Více jak polovina zaměstnanců si průběžné vzdělávání vybírá samo. Tito 

zaměstnanci preferují spíše vzdělávání formou elearningového vzdělávání, jak vyplývá 

z otázky č. 8. Graf znázorňuje procentní vyjádření odpovědí respondentů. 

 

Graf 10 Prohlubování vzdělávání 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nejvíce zaměstnanců (tj. 46 %) by preferovalo prohlubování vzdělávání v oblasti 

počítačových dovedností. Jsou to převážně ženy, jak vyplývá z otázky č. 1,  

se středoškolským vzděláním, jak vyplývá z otázky č. 5, ve věkové kategorii 41 - 50 let, 

jak vyplývá z otázky č. 2. Jsou to převážně ženy, které preferují elearningovou formu 

vzdělávání, jak vyplývá z otázky č. 8. 
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Graf 11 Hodnocení 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Převážná většina zaměstnanců organizace není pravidelně hodnocena. Graf 

znázorňuje procentuelní vyjádření, kdy 85 % zaměstnanců není pravidelně hodnoceno. 

 

Graf 12 Změna frekvence hodnocení 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Zaměstnanci organizace v počtu 31 zaměstnanců, by uvítalo měsíční hodnocení. 

Převážná většina zaměstnanců v organizaci není pravidelně hodnocena, jak vyplývá 

z otázky č. 11 
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Graf 13 Odměny 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Většina ze zaměstnanců organizace dostává odměny. Převážná většina, tj. 94 %, 

zaměstnanců však není hodnocena, jak vyplývá z otázky č. 11 a 31 zaměstnanců by 

uvítalo měsíční pravidelné hodnocení, jak vyplývá z otázky č. 12. Graf ukazuje 

procentuální vyjádření. Odměny dostává 96 % zaměstnanců. 

 

   

Graf 14 Odměna na základě hodnocení 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Většina zaměstnanců odpověděla, že odměna není vázána na hodnocení jejich 

pracovního výkonu. Odměny dostává většina zaměstnanců, jak vyplývá z otázky č. 13 a 

však pravidelné hodnocení nemá většina zaměstnanců, jak vyplývá z otázky č. 11. Graf 

ukazuje procentuální vyjádření. 
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Graf 15 Motivace k práci 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Více jak polovina zaměstnanců organizace není motivována k práci. Většina 

zaměstnanců nemá odměnu vázanou na hodnocení jejich práce, jak vyplývá z otázky 

č. 14. Většina zaměstnanců organizace není hodnocena, jak vyplývá z otázky č. 11. Graf 

ukazuje procentuelní vyjádření, 60 % zaměstnanců není motivováno k práci. 

 

Graf 16 Změna motivace k výkonu 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Zaměstnance organizace by k motivaci k lepšímu pracovnímu výkonu motivovala 

finanční odměna (43  % respondentů) a další velkou skupinou zaměstnanců (37 %) byli 

ti, jež by motivoval některý z uvedených benefitů. Více jak polovina zaměstnanců 

organizace není motivována, jak vyplývá z otázky č. 15.  
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Graf 17 Nový benefit 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z předchozí otázky č. 16 vyplynulo, že 27 zaměstnanců by si pro svoji motivaci 

k práci vybralo nový benefit. Z těchto zaměstnanců si nejvíce vybralo jako nový benefit 

Sick day7. Více jak polovina zaměstnanců organizace se necítí být motivována k práci, 

jak vyplývá z otázky č. 15. Tabulka odpovědí z dotazníku v příloze č. 7. 

K dotazníkovému šetření byly vysloveny dvě hypotézy a k nim přidané příslušné 

alternativní hypotézy, a to: 

Hypotéza č. 1 

H0: 50 % dotazovaných probíhá pravidelné hodnocení práce častěji než jedenkrát  

do roka 

H1: Více než u 50 % dotazovaných probíhá pravidelné hodnocení práce častěji  

než jedenkrát do roka 

Hypotéza č. 2 

H0:  40 % dotazovaných je dostatečně motivováno k práci 

H1:  Více než 40 % dotazovaných je dostatečně motivováno k práci. 

 

Testování hypotéz probíhalo statistickou metodou relativní četnosti odpovědí, viz 

příloha č. 8 

 

                                                 

7 Sick day – zdravotní volno 
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Tabulka 2 Testování hypotéz 

Číslo otázky v dotazníku 11 15 

Číslo testované hypotézy 1. 2. 

Počet respondentů 72 72 

Počet vyhovujících odpovědí 11 29 

Výběrová relativní četnost p 0,153 0,403 

H0: π = π0 0,50 0,40 

H1: π > π0 0,50 0,40 

Testové kritérium U -5,893 0,048 

Kritický obor pro  = 0,05 1,645 -1,645 

Vyhodnocení 

Zamítnutí 

hypotézy H1 

Zamítnutí 

hypotézy H1 

   

   
Alternativní hypotéza 

Kritický 

obor W  
  

   
 

 

 

Zdroj:[vlastní zpracování] 

 

Z Tabulky vyplývá, že u obou hypotéz byla alternativní hypotéza, tj. hypotéza H1 

zamítnuta. 

01 ππ:H  1,645   U 

01 ππ:H  1,645 -  U 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V organizaci Městského úřadu Žatec byla provedena analýza vybraných 

personálních činností a dotazníkové šetření. Dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci 

organizace bylo zjištěno, že v organizaci jsou zaměstnány převážně ženy středního věku 

s převažujícím středoškolským vzděláním s maturitou, které vykonávají převážně státní 

správu v přenesené působnosti. Při vstupu do zaměstnání nedostaly ucelené informace. 

Doporučuji proto vytvořit adaptační plán, ve kterém by byly shromážděny všechny 

potřebné informace a poskytovat informace při vstupu do zaměstnání. Doporučuji, aby 

při vstupu zaměstnance do organizace, v rámci adaptačního procesu, mu byla předána 

Adaptační brožura, která by obsahovala následující předpisy a informace: 

 

Tabulka 3 Návrh obsahu Adaptační brožury 

Organizační řád 

Pracovní řád 

Telefonní seznam 

Informace o pracovní době 

Informace o docházce a její monitorování 

Etický kodex 

Seznam výhod a benefitů 

Informace o dalším vzdělávání 

Informace o hodnocení 

Informace o odměňovaní 

Postup při podávání informací a stížností 

Zdroj: [personální dokumenty úřadu + vlastní zpracování] 

 

 Takto by měl zaměstnanec všechny potřebné informace, nemusel by je složitě 

vyhledávat a rychleji by se adaptoval. V organizaci pracují převážně ženy se středním 

vzděláním s maturitou, které vykonávají státní správu v přednesené působnosti. V této 

oblasti je kladen velký důraz na průběžné vzdělávání, jelikož právní předpisy se 

neustále novelizují a informační technologie se rozvíjejí a probíhá digitalizace veřejné 

správy. Doporučuji organizaci vytvořit každému zaměstnanci plán osobního rozvoje. 
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Tabulka 4 Návrh plánu osobního rozvoje 

Identifikace zaměstnance: (Jméno a příjmení) 

Nynější pracovní místo: 

Věk: 

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

Schopnosti: 

Připraven k povýšení nebo změně pracovního místa: (doba v měsících nebo letech) 

Identifikace potřeb osobního rozvoje: (doplnit průběžné vzdělávání, doplnit vysokoškolské 

vzdělání apod.) 

Hodnocení způsobilosti:  

Potřebná školení:  

Sebevzdělávání: 

Schopnosti: 

Rotace na pracovišti: (určení pracovních míst, která má zaměstnanec prostřídat) 

Stanovení cíle: (zástupce vedoucího, změna pracovního místa v organizaci) 

Následnictví ve funkci: 

Kontrola dodržování plánu: (Personalista, vedoucí odboru) 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Plán osobního rozvoje by měl mít každý zaměstnanec úřadu. Do plánu je možné 

zapracovat vzdělávání, rozvíjení schopností zaměstnance, následnictví ve funkcích 

i příprava na převedení na jiné pracovní místo. Bylo by dobré do plánu vzdělávání 

zařadit i vzdělávání v oblasti komunikace a rozvíjení psychosociálních dovedností 

úředníků z důvodu, že jednání s klienty je velmi obtížné. V plánu osobního rozvoje by 

se mělo pravidelně sledovat vzdělávání i sebevzdělávání zaměstnance a měl by ho 

kontrolovat personalista i s vedoucím jednotlivých odborů úřadu a měl by se pravidelně 

aktualizovat. 

Zaměstnanci uvedli v dotazníkovém šetření, že nejsou pravidelně hodnoceni 

a z analýzy personálních činností vyplynulo, že jsou hodnoceni zaměstnanci jen 

na konci zkušební doby. Doporučuji organizaci zavést pravidelné hodnocení 

zaměstnanců nejméně dvakrát ročně, které by prováděl vedoucí odboru u každého 

svého podřízeného a data by předával personalistovi úřadu. Hodnocení zaměstnanců by 

mělo obsahovat následující cíle: 

 Vyhodnocení výkonu a stanovení rezerv, které by posunuly k lepšímu 

výkonu; 
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 Vyhodnocení vzdělávacích programů, které zaměstnanec absolvoval; 

 Orientace zaměstnance ve strategickém směřování organizace; 

 Hodnocení a možnosti pracovního postupu zaměstnance; 

 Hodnocení a možnosti rozvoje vzdělávání a aktivit zaměstnance; 

 Hodnocení zlepšení vztahu s vedoucím pracovníkem a na pracovišti.  

Hodnocení zaměstnanců by mělo poskytnout zpětnou vazbu ve vztahu k odvedené 

práci. Hodnocení by mělo být dialogem mezi zaměstnancem a vedoucím a mělo by 

zahrnovat jak sebehodnocení zaměstnance tak hodnocení jeho nadřízeného. Hodnocení 

by mělo být podkladem pro rozdělování odměn nebo k udělování napomenutí. 

Hodnocení by mělo být zahrnuto i k rozhodování o stanovení osobního příplatku. 

Účelem hodnocení by měla být schopnost zaměstnance posoudit své kvality a zjistit 

možnosti jejich rezerv a plánování dalšího rozvoje. Výstupem procesu hodnocení by 

měly být stanovené cíle, které po splnění vedou k navýšení mzdy, osobního příplatku 

nebo lepšího pracovního zařazení.  

 

Odměňování zaměstnanců v organizaci, nad rámec platu, probíhá jednou ročně 

na základě splnění mimořádných pracovních úkolů a při dosažení životního jubilea. 

Doporučuji organizaci zařadit častější odměňování zaměstnanců navazující 

na hodnocení zaměstnanců. Na základě pravidelného hodnocení by se mohla i odvíjet 

částka osobního příplatku, která by se mohla pohybovat v určeném rozmezí. Takto 

nastavené odměňování by bylo jistě pro zaměstnance motivující. Systém odměňování 

by měl podporovat motivaci zaměstnance k rozvoji jeho potenciálu a motivaci 

zaměstnance k zvyšování jeho výkonu. Odměna zaměstnance je tak pro něj silnou 

motivací. Zaměstnanci organizace se cítí být málo motivováni a uvítali by další 

možnosti. V organizaci jsou mezi odměny zařazeny i benefity. V dotazníkovém šetření 

se zaměstnanci vyjádřili, že by uvítali i nový benefit v podobě Sick day. Doporučila 

bych organizaci zvážení zavedení tohoto nového benefitu.  

Z ekonomického hlediska by to pro organizaci znamenalo menší ekonomickou 

zátěž,  ale zároveň možné využití zdravotního volna pracovníků při nemoci a tím 

snížení počtu pracovních neschopností. 
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5 ZÁVĚR 

Personální činnosti jsou východiskem pro fungování lidských zdrojů v každé 

organizaci. Analýzou vybraných personálních činností a dotazníkovým šetřením bylo 

zjištěno, že organizace Městského úřadu Žatec vykonává běžné personální činnosti a 

v organizaci je zřízeno jedno pracovní místo personalisty. Částečně vykonává 

personální činnost i tajemník úřadu. Personální činnosti v organizaci jsou spíše 

administrativního charakteru.  

Organizace nemá jasně stanovenu personální strategii a ani nemá vypracovaný 

personální plán. Při nástupu do adaptačního procesu nemá organizace jasně stanoven 

adaptační plán. Zaměstnanci hledají informace sami, jsou odkázání na samostudium,  

i když v některých případech je proškolí sám vedoucí odboru. Pro zlepšení adaptace 

zaměstnance jsem navrhla obsah adaptační brožury, tak aby byl zaměstnanec seznámen 

se základními dokumenty a předpisy. V organizaci vykonávají zaměstnanci převážně 

státní správu v přenesené působnosti. Práce je velmi náročná na další vzdělávání 

úředníků, protože právní předpisy se neustále novelizují a mění. Zaměstnanci 

vykonávající státní správu jsou povinni absolvovat zkoušku zvláštní odborné 

způsobilosti a průběžné vzdělávání předepsané zákonem o úřednících územních 

samosprávných celků v celkovém počtu 18 dnů za dobu 3 let. Za tímto účelem má 

organizace vytvořen plán vzdělávání. Domnívám se, že tento plán vzdělávání nestačí, 

proto jsem navrhla plán osobního rozvoje, který by měl sledovat rozvoj každého 

zaměstnance nejen v oblasti dalšího vzdělání a sebevzdělávání, ale také v rozvoji jeho 

schopností. Na základě tohoto plánu by pak zaměstnanec mohl být přeřazen na jiné 

místo v organizaci nebo by byl plán využit na následnictví ve funkci.  

Zaměstnanci nejsou pravidelně hodnoceni, což se domnívám, že je spíše 

demotivuje. Zaměstnancům chybí motivace a celkově uznání jejich vykonané práce. 

Proto navrhuji, aby byl organizací zaveden systém pravidelného hodnocení, minimálně 

dvakrát za rok, ve kterém by byly stanoveny cíle pro zaměstnance jak v oblasti 

vzdělávání a rozvoje tak v oblasti jeho nevyužitých možností a schopností. Hodnocení 

by mělo být zpětnou vazbou pro zaměstnance. Odměňování zaměstnanců, kromě 

stanovení platu, není v organizaci vázáno na hodnocení. Probíhá jen jednou ročně nebo 

při dosažení životního jubilea. Navrhuji, aby organizace zavedla systém  

pro odměňování, který by vycházel z hodnocení zaměstnanců, které by mohlo být  
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i častější. Od pravidelného hodnocení by se odvíjela i výše osobního příplatku, což 

záleží na finančních možnostech organizace. Navrhuji, aby organizace zařadila  

do odměňování ve formě benefitů i Sick day, pro který se vyslovili zaměstnanci 

v dotazníkovém šetření. Odměňování zaměstnanců je motivem pro jejich aktivní přístup 

k práci. Uvědomuji si však, že celkově systém odměňování je vymezen zákony, ale 

jelikož tento systém není provázán s hodnocením výkonu zaměstnance, neplní funkci 

strategického nástroje řízení lidských zdrojů a to je velký problém asi nejen v této 

organizaci, ale ve veřejné správě obecně. Domnívám se, že personální činnosti a spíše 

jejich administrativní pojetí souvisí s charakterem organizace, která je součástí veřejné 

správy a veřejná správa je v personálních záležitostech stále poněkud pozadu  

před soukromou sférou. 
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Seznam zkratek 

a.s. akciová společnost 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Czech Point  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

č. číslo 

ČR Česká republika 

dot. dotazník 

LORM společnost pro hluchoslepé 

MěÚ Městský úřad 

MŠ mateřská škola 

NV nařízení vlády 

o.p.s. Obecně prospěšná společnost 

PO právnická osoba 

PEST analýza politicko-právního, ekonomického, sociálně-

kulturního a technologického prostředí (z anglického 

Political, Economic, Socio-Cultural, Technological). 

Sb. sbírka 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

SWOT vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a 

hrozby z vnějšího.  (z anglického STRENGTHS – silné 

stránky, WEAKNESSES - slabé stránky, 

OPPORTUNITES – příležitosti, THREATS - hrozby) 

VŠ vysoká škola 

ZOZ zkouška zvláštní odborné způsobilosti 

ZŠ základní škola 

ŽP životní prostředí 
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Příloha 1 Organizační řád 

 

Zastupitelstvo města

Výbory zastupitelstva města

kontrolní výbor

finanční výbor

Rada města

Orgány řízené starostou města Komise rady města

krizový štáb

bezpečnostní rada

Zvláštní orgány města

komise pro sociálně-právní ochranu dětí

povodňová komise

komise pro projednávání přestupků města Žatec

Městský úřad

starosta města místostarosta/místostarostové města

tajemník MěÚ

Městská policie

stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

odbor sociálních věcí

finanční odbor obecní živnostenský úřad

odbor dopravy a silničního hospodářství

Zřizovatelská , zakladatelská funkce

PO Technické služby města Žatec PO MŠ Fügnerova 2051

PO Městské lesy Žatec PO MŠ Otakara Březiny

PO Kamarád – LORM PO MŠ U Jezu 2903

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba PO MŠ Bratří Čapků

PO Městské divadlo Žatec PO Chrám Chmele a Piva CZ

PO Městská knihovna Žatec

PO Regionální muzeum K.A.Polánka organizační složka Jesle

PO Základní umělecká škola

PO ZŠ Petra Bezruče Žatecká teplárenská a.s.

PO ZŠ Komenského alej Technická správa města Žatec,s.r.o.

Nemocnice Žatec o.p.s.

PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 bytového fondu:

PO MŠ speciální Studentská 1416 Vladimír Martinovský

PO MŠ Studentská 1230 ing.Miroslav Falbr

sociální a zdravotní komise

dopravní komise

bytová komise

komise pro výchovu a vzdělávání

komise tělovýchovy a sportu

komise pro životní prostředí

komise pro výstavbu a regeneraci MPR

komise pro kulturu a cestovní ruch

komise prevence kriminality

PO ZŠ a MŠ Jižní Mandátní smlouvy - správa 

útvar tajemníka úřadu

PO ZŠ nám.28.října

útvar starosty města

kancelář úřadu

odbor rozvoje a majetku města

odbor správních činností

rozhoduje o zřízení, zrušení

schvaluje zřizovací listiny

plní fci zřizovatele a fci jediného společníka 

 

Zdroj: [Městský úřad Žatec, dokumenty úřadu] 

 



 

 

Příloha 2: Organizační struktura MěÚ Žatec 

odbor název pracovního místa počet míst zařazení místa* 

doba 

trvání 

  tajemník 1 vedoucí úřadu neurčitá 

Útvar starosty 

města 

interní auditor, úsek kontroly 1 úředník neurčitá 

asistent vedení 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

CELKEM 2   

Útvar 

tajemníka 
úřadu 

personalista, asistent tajemníka 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

mzdy 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

CELKEM 2   

Kancelář úřadu 

vedoucí odboru 1 úředník neurčitá 

právník města 1 úředník neurčitá 

referent právního útvaru, přestupky 1 úředník neurčitá 

referent právního útvaru, veřejné zakázky 1 úředník neurčitá 

právní administrativa 1 úředník neurčitá 

manažer dotací 1 úředník neurčitá 

dotace 2 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

kultura a cestovní ruch 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

referent informačního centra 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

referent školství 2 úředník neurčitá 

CELKEM 12     

Odbor 

správních 
činností 

vedoucí odboru 1 vedoucí úředník neurčitá 

matrika 2 úředník neurčitá 

evidence obyvatel 2 úředník neurčitá 

osobní doklady 3 úředník neurčitá 

podatelna 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

informace, CZECHPOINT, ověřování 1 úředník neurčitá 

administrátor, správce počítačové sítě 3 

2x obslužná profese, 1x 

úředník neurčitá 

archiv, hospodářská správa 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

údržbář, řidič 1 obslužná profese neurčitá 

provozní personál (úklid) 4 obslužná profese neurčitá 

CELKEM 19     

Finanční odbor 

vedoucí odboru 1 vedoucí úředník neurčitá 

hlavní účetní 1 úředník neurčitá 

účetní 2 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

bankovní styk 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

daně, poplatky 2 úředník neurčitá 

rozpočet města 1 úředník neurčitá 

odpady 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

pokladna 2 úředník (zaměstnanec) neurčitá 



 

 

CELKEM 11     

Odbor rozvoje 

a majetku 

města 

vedoucí odboru 1 vedoucí úředník neurčitá 

investice 3 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

rozvoj města 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

Úřad územního plánování 1 úředník neurčitá 

referent ORMM 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

správa komunikací, odpadové hospodářství města 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

referent majetku města 3 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

CELKEM 11     

Stavební a 

vyvlastňovací 
úřad, životní 

prostředí 

vedoucí odboru 1 vedoucí úředník neurčitá 

vedoucí oddělení životního prostředí 1 vedoucí úředník neurčitá 

referent SÚ a ŽP, ekonomická agenda 1 úředník neurčitá 

administrativní pracovník, archivář 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

vodní hospodářství 3 úředník neurčitá 

odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 1 úředník neurčitá 

ochrana přírody a krajiny 1 úředník neurčitá 

správa lesů a myslivosti, veterinární péče a ochrana zvířat, 

rybářství 
1 

úředník neurčitá 

referent stavebního úřadu 7 úředník neurčitá 

památková péče 2 úředník neurčitá 

CELKEM 19     

Odbor 
sociálních věcí 

vedoucí odboru 1 vedoucí úředník neurčitá 

sociální práce 6 úředník neurčitá 

referent samosprávy 1 úředník (zaměstnanec) neurčitá 

sociálně právní ochrana  10 úředník neurčitá 

CELKEM 18     

Obecní 

živnostenský 
úřad 

vedoucí odboru 1 vedoucí úředník neurčitá 

referent obecního živnostenského úřadu 3 úředník neurčitá 

CELKEM 4     

Odbor dopravy 

a silničního 

hospodářství 

vedoucí odboru 1 vedoucí úředník neurčitá 

registr vozidel 2 úředník neurčitá 

registr řidičů 2 úředník neurčitá 

zkušební komisař 1 úředník neurčitá 

silniční hospodářství a doprava 2 úředník neurčitá 

přestupky 2 úředník neurčitá 

CELKEM 10     

      Celkový počet pracovních míst:  109 

    

Zdroj: [Městský úřad Žatec, dokumenty úřadu] 

 



 

 

Příloha 3: Oznámení o výběrovém řízení 

 

Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený starostkou,  
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:  

referent stavebního úřadu  
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec  

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., v platném znění): platová třída 10  

Popis činnosti pracovního místa:  
Výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících, výkon státní správy v souladu se 

zákonem o vyvlastnění. Výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, 

ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního 
zákona.  

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  
íslušníků trvalý pobyt na území ČR,  

 

 

 

– češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).  
 

Ostatní předpoklady:  
ání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou s 

požadovanou délkou praxe (v souladu s 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),  

a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,  

některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě; zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních 

komunikacích,  

 

dborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,  

 

 

 

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto 

náležitosti:  
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické 
spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a 

podpis.  

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:  
 

 

 

 

Nabízíme:  
Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a 

vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování.  

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:  
Městský úřad Žatec  

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky  
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec  

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 22.01.2018 do 17.00 hod. 
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.  

Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního úřadu“.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh 
nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v 

přihlášce a jednotlivých přílohách.  

V Žatci dne 04.01.2018 

 

Zdroj: [Městský úřad Žatec, elektronická deska úřadu] 

 



 

 

Příloha 4: Osvědčení  

 

Zdroj: [Městský úřad Žatec, personální dokumenty úřadu] 

 



 

 

Příloha 5: Tabulka platových tarifů 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 [Kč/měsíc] 

   
Počet let 

započitatelné praxe 

Platová třída 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 do 1 roku 9 070 9 850 10 670 11 570 12 530 13 590 14 740 16 000 17 360 18 810 20 450 22 160 24 020 26 070 28 290 30 710 

2 do 2 let 9 400 10 210 11 070 12 010 13 040 14 120 15 290 16 610 18 000 19 530 21 210 22 980 24 940 27 040 29 360 31 860 

3 do 4 let 9 750 10 610 11 4 90 12 460 13 520 14 650 15 880 17 240 18 690 20 280 22 050 23 860 25 880 28 080 30 470 33 050 

4 do 6 let 10 110 11 000 11 940 12 930 14 040 15 210 16 480 17 900 19 400 21 050 22 860 24 740 26 840 29 130 31 620 34 300 

5 do 9 let 10 520 11 420 12 390 13 420 14 570 15 790 17 110 18 580 20 130 21 840 23 720 25 690 27 860 30 220 32 810 35 590 

6 do 12 let 10 930 11 850 12 840 13 920 15 120 16 370 17 760 19 300 20 880 22 650 24 620 26 660 28 910 31 350 34 040 36 920 

7 do 15 let 11 330 12 320 13 340 14 460 15 680 17 000 18 410 20 010 21 700 23 520 25 560 27 670 30 000 32 550 35 330 38 310 

8 do 19 let 11 760 12 780 13 850 15 000 16 280 17 630 19 100 20 770 22 510 24 400 26 510 28 730 31 130 33 770 36 680 39 760 

9 do 23 let 12 200 13 250 14 380 15 570 16 900 18 300 19 830 21 550 23 350 25 330 27 500 29 800 32 300 35 060 38 060 41 250 

10 do 27 let 12 690 13 780 14 920 16 160 17 550 19 000 20 560 22 380 24 240 26 270 28 540 30 930 33 530 36 380 39 510 42 790 

11 do 32 let 13 150 14 270 15 490 16 770 18 220 19 720 21 370 23 240 25 160 27 280 29 620 32 090 34 790 37 760 40 990 44 430 

12 nad 32 let 13 660 14 820 16 080 17 400 18 920 20 460 22 170 24 120 26 110 28 320 30 750 33 300 36 110 39 180 42 520 46 110 

 

 

Zdroj: [nařízení vlády č. 341/2017 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341] 
 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341%5d


 

 

Příloha 6: Dotazník 

 

 



 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 



 

 

Příloha 7: Tabulka odpovědí 

  číslo otázky 

č. dot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16e 

1 a d b a a b b a a d b a a a a b   

2 a d c a a a d b a c b a a b a e b 

3 a c b a a a d a a d b a a b b e a 

4 b e d b a b b a b d b b a b b a   

5 a d c a a a b b a d b d a a a b   

6 a c c a a b a a a d b c a b a e a 

7 b c d a c b b b a d b c a b a a   

8 b d a a a a d b a a b c a b b e b 

9 a d c b c b b a a a b b a b b e c 

10 a c c b d a a b b b a d a a a a   

11 a d c a a b d a b d b a a b a b   

12 a d b a c a a a a b b a a b b e b 

13 b c d a c a b b a b b b a b b a   

14 b d c b a a a a a d b a a a b e a 

15 a d c a c b b b a a b b a b b a   

16 a d c a a b d b a d b a a b b e b 

17 a c c a b b c b a c b a a b b b   

18 b d b a c a a a a d b b b b b a   

19 a c b a a a d b a b b a a b b b   

20 a d b a c a a a b c b b a b a e a 

21 a f d a a b c b a b a b a a a a   

22 a f d a a b a b b a b a a b b b   

23 a a d a a b a b b a a c a b b e a 

24 a c b a a b b a b d b b a b a e c 

25 a b d a d b a b a d b b a a a b   

26 a b d a d a a b a b b a a b b a   

27 a e d a c a b b b d b a a b b a   

28 a c c a d b a a b b b c a b a b   

29 a d c a a a d a b d b c a b b a   

30 a d d a c b c b b b b b a b b e a 

31 a d b a b a b b b d a c a b a a   

32 a c a a a b a a a d b a a a a e c 

33 a b d a d b b b a c a c a b b a   

34 a d d a d b d a b d b b a a a a   

35 a d c a b b d b a b b b a b b b   

36 b b d b a a a a b d a a a a b e c 

37 a c b a a b b b a a b b a b b a   

38 a d b a a a b a a d b b a b a a   

39 b d d a d a d a b d b a a a b e a 

40 b e d b c a a a a b b b a b b a   

41 b c b a c a d b a d b b a b a e a 



 

 

42 a d b a d b d a b c b d a a b a   

43 a d c a c a a a a b b a b b b c   

44 a c d a a a b b a b b b a b a c   

45 a e d a c a a b a d b b a b a a   

46 a c a a a b a a a a b b a b b e a 

47 a b d a c b a b a b b a a b b a   

48 a c b a d b b b a a b a a b b a   

49 a c d a c b d a a b a b a b b e a 

50 b d c a a a c a b b b b a b a d   

51 b d d a d b b b a d b a a b a a   

52 a d a a a b a b b b b a a b b a   

53 a d c b a b b b a c b c a b a e a 

54 a b d a b a a a b b a b a b b a   

55 b d d a a a d b a b b c a b b e b 

56 a b d b a b a a a b a a a b b d   

57 a d b a a b b b a b a b a b b a   

58 a c c a a a a b a d b c b a b e c 

59 b f d a a a b b a c a b a b b e a 

60 a b d a a b d a a b b a a b b a   

61 a d c b a b b a a d b d a b b e a 

62 a d b a a a a b b c b a a a a d   

63 a b d a d a c b b d b a a b a a   

64 a e d a c a b a a b b a a b a e b 

65 b c c a b a d b b a b a a b a e b 

66 a e d a d b d b b d b d a b b a   

67 a c c b d b b b a d b a a b b a   

68 a d c a a a b a a d b a a b a e b 

69 a a d a a b b b b d b a a b b a   

70 a d c b a a b a a d b a a a a a   

71 b f d a a b b b a b b a b b a a   

72 a e d a c b b b b d b c a b b e b 
 

Zdroj: [odpovědi z dotazníku + vlastní zpracování] 



 

 

Příloha 8 Testování hypotéz 

Statistická hypotéza je určitým předpokladem o parametrech či tvaru rozdělení 

zkoumaného znaku. Jestliže předpokládáme, že průměr základního souboru se rovná 

určité konkrétní hodnotě tak jsme vyslovili určitou hypotézu o parametru 

základního souboru o průměru. Šetření na základě celé souboru je neekonomické nebo 

technicky neproveditelné, proto provádíme šetření jenom určité části – výběrového 

souboru. Výběr použijeme k rozhodnutí, zda vyslovená hypotéza je správná či 

nesprávná. Proces ověřování správnosti či nesprávnosti hypotézy pomocí výsledků 

získaných náhodným výběrem se nazývá testování hypotéz. Nulová hypotéza je 

předpoklad, který jsme vyslovili o určité charakteristice či tvaru rozdělení v základním 

souboru, značí se H0.  Proti nulové hypotéze stavíme hypotézu alternativní H1, která 

popírá konstatování formulované nulovou hypotézou. Při testování hypotézy jde o 

úsudek prováděný z údajů získaných náhodným výběrem, můžeme se ve svých úvahách 

dopustit i chybných závěrů. Může se stát, že zamítneme testovanou hypotézu H0, ačkoliv 

ve skutečnosti platí. Pak se dopouštíme chyby tzv. chyby prvního druhu. 

Pravděpodobnost této chyby se značí α. Druhá možnost chybného závěru spočívá v tom, 

že přijmeme nulovou hypotézu H0 ačkoliv ve skutečnosti platí alternativní hypotéza H1. 

V tomto případě se dopouštíme tzv. chyby druhého druhu. Pravděpodobnost, že se 

dopustíme této chyby, značíme β. Pravděpodobnost 1-β se nazývá síla testu. Síla testu 

vyjadřuje, s jakou pravděpodobností zamítneme nulovou hypotézu H0 , platí-li 

alternativní hypotéza H1, udává tedy pravděpodobnost, že se nedopustíme chyby II 

druhu. Na začátku si zvolíme pevnou pravděpodobnost chyby I druhu tzv. hladinu 

významnosti v přijatelné výši (nejčastěji 5 %). Testovací postup je stanoven tak, aby 

při dané hladině významnosti zajišťoval minimální pravděpodobnost chyby II druhu, 

tedy maximální sílu testu. Popis standardního testu uvádí, jaké použít v dané situaci 

testové kritérium, označujeme T. Množinu hodnot, jichž může testové kritérium nabýt, 

nazýváme výběrový prostor a označujeme S. Dříve, než vypočteme hodnotu testového 

kritéria pro daný výběr nebo dříve, než výběr provedeme, připravíme pravidlo, 

umožňující rozhodnout ve prospěch H0 nebo ve prospěch H1. Výběrový prostor S 

rozdělíme na dva prostory: prostor V obsahující hodnoty svědčící ve prospěch H0  tzv. 

obor přijetí a prostor W obsahující hodnoty svědčící ve prospěch H1 tzv. kritický 

obor. 



 

 

Test hypotézy o relativní četnosti- testujeme hypotézu, že relativní četnost určité 

varianty znaku v základním souboru se rovná určitému číslu. Nulová hypotéza tedy je 

H0: π = π0. Jestliže provedeme náhodný výběr dostatečného rozsahu, můžeme jako 

testové kritérium použít statistiku   která má při platnosti H0 

asymptoticky normované normální rozdělení, přičemž p je výběrová relativní četnost. 

Z toho pak vyplývá, že při testování hypotézy o relativní četnosti použijeme stejný 

postup jako při testování hypotézy o průměru. Zvolíme-li obvyklou hladinu 

významnosti α = 0,05, dostaneme pro jednotlivé alternativní hypotézy tyto kritické 

obory: 

ALTERNATIVNÍ HYPOTÉZA KRITICKÝ OBOR W 

H1: Π < Π0 

H1: Π > Π0 

H1: Π ≠ Π0 

U ≤ - 1,645 

U ≥ 1,645 

U ≤ -1,96 A U ≥ 1,96 

 

Zdroj: [4] 

 

 

 


