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Anotace

Strategií řízení lidských zdrojů, ať již v soukromém sektoru nebo ve veřejné 

správě, rozumíme konkrétní úsilí směřující k naplnění firemní vize. Předpokladem 

správného řízení lidských zdrojů je přesná definice firemní strategie, ze které prakticky 

vyústí strategie personální. Základem efektivnosti všech činností firmy jsou kvalitní lidské 

zdroje. K hlavním úkolům personální činnosti proto patří zařadit správného člověka na 

správné místo a tím optimálně využít kvalifikaci a odbornost jednotlivých pracovníků.

Personální práce zahrnuje několik na sebe navazujících činností. Mezi ty nejdůležitější 

patří zejména dosažení žádoucí kvalifikační struktury podniku, tedy plánování pracovníků

a správně zvolený nástroj výběru při získávání pracovníků. Dalšími kroky, nezbytnými pro 

úspěšné budování strategie řízení lidských zdrojů, jsou hodnocení, vzdělávání, rozvoj a 

odměňování pracovníků.

Klíčová slova: strategie řízení, lidské zdroje, personální plánování, získávání pracovníků, 

hodnocení pracovníků, vzdělávání pracovníků, odměňování

Annotation

Human resources management strategy, in both the private sector and public 

administration, is understood as special effort leading to fulfilling the company scheme. 

The condition for correct human resources management is the exact definition of company 

strategy, which gives the basis for human resources strategy. High quality human resources 

are fundamental for the effectiveness of all company activities. Therefore the main task of 

Human resources is to put a suitable person in a suitable job and thus properly use the 

expertise and skill of the employees. The work of Human resources consists of several 

interconnected activities. One of the most important activities is the achievement of 

suitable qualification structure of the company; planning employees and appropriate 

method of enlisting employees. The last three steps, essential for creating successful 

human resources management strategy, are evaluation, education and professional growth 

and remuneration of employees.

Keywords: management strategy, human resources, planning employees, enlisting 

employees, evaluation of employees, education of employees, remuneration
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1 ÚVOD

Téma této bakalářské práce je „Strategie řízení lidských zdrojů ve státní správě“. 

Hlavním předpokladem pro správné fungování jakékoli organizace - a tedy i státní instituce

- je vedle zdrojů materiálních a finančních, zajištění optimální úrovně zdrojů lidských. 

Základem efektivnosti všech činností ve veřejném sektoru je právě kvalita lidských zdrojů.

Cílem bakalářské práce je posoudit současný stav v oblasti strategie řízení 

lidských zdrojů ve státní správě. Konkrétní státní institucí vybranou pro posuzování je 

Česká správa sociálního zabezpečení. Každý podnik, a stejně tak i státní správa, si přeje 

mít kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu, se kterou bude schopen naplňovat své 

strategické cíle. Vše takříkajíc „začíná“ procesem plánování pracovníků a odměňováním 

pracovníků zpravidla „končí“. Mezi „startovacím“ a „cílovým“ procesem jsou ještě další 

neméně důležité etapy, jako je získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovníků a 

velice důležitá etapa vzdělávání a rozvoj pracovníků.

Bakalářská práce je rozdělena na několik částí: úvod, na první část -  teoretickou 

(charakteristika základních pojmů a představení České správy sociálního zabezpečení), na 

druhou část - praktickou (zde bude provedena analýza strategie řízení lidských zdrojů ve 

státní správě), na třetí část – vyhodnocení (posouzení stavu personální strategie na České 

správě sociálního zabezpečení) a závěr, který celou bakalářskou práci shrnuje.

Teoretická část práce obsahuje zejména teoretické poznatky o dané problematice. 

V první části je představena vybraná státní instituce (Česká správa sociálního 

zabezpečení), jejíž systém řízení lidských zdrojů je posuzován. V další části jsou potom 

v obecné rovině představeny jednotlivé pojmy, které s procesem, jak dosáhnout

strategických cílů v řízení lidských zdrojů, úzce souvisí.

Druhá, praktická část práce, se již zabývá samotnou problematikou - tedy strategií 

řízení lidských zdrojů zvoleného subjektu. Jsou zde popsány metody, jakých je použito při 

plánování pracovníků (demografické podmínky, statistické údaje), při získávání a výběru 

pracovníků („vnitřních zdroje“ a „vnější zdroje“), metody použité k hodnocení pracovníků, 

ke vzdělávání a rozvoji pracovníků (vzdělávací programy, programy povinného vzdělávání 

– vstupní vzdělávací bloky, školící programy, vzdělávání formou e-learningu apod.) a 

metody odměňování pracovníků (platový systém, nepeněžní odměny).
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V poslední, třetí části bakalářské práce bude posouzeno, zda zvolené nástroje,

postupy a metody v celém procesu řízení lidských zdrojů ve státní správě, jsou správnou 

cestou vedoucí k úspěšnému naplňování vytyčených strategických cílů. Zda současný stav 

v dané problematice vede k dosažení optimálního souladu mezi potřebami a zájmy 

posuzovaného subjektu na straně jedné a potřebami a zájmy pracovníků této instituce na 

straně druhé.  
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Tato kapitola se bude věnovat teoretickým poznatkům a souvislostem z oblasti 

řízení lidských zdrojů. V první části budou v obecné rovině charakterizovány jednotlivé 

pojmy (strategie řízení lidských zdrojů, plánování pracovníků, získávání pracovníků, 

hodnocení pracovníků a odměňování pracovníků), které jsou důležitými nástroji pro 

dosahování strategických cílů v řízení lidských zdrojů. V druhé části bude představena 

Česká správa sociálního zabezpečení, pro kterou je bakalářská práce zpracována. 

2.1 Strategie řízení lidských zdrojů

Vytvořit prosperující firmu není jednoduchý úkol. K tomu, aby správně 

fungovala, byla konkurenceschopná, je třeba ji správně vést. Udělat si představu, tedy vizi 

o tom, jakých cílů by měla firma dosáhnout a naplánovat strategickou cestu jak k těmto 

cílům dojít. Nestačí nakoupit nové stroje a používat nejmodernější technologii. V první 

řadě si firma musí zajistit kvalitní pracovní sílu a tu vést, vychovávat, školit a rozvíjet 

k obrazu svému. Nejen to, je třeba si vyškolené, kvalitní lidské zdroje udržet a správně je 

motivovat k ještě lepším výkonům.  Výše popsané je běh na dlouhou trať, ale nezbytný pro 

dosažení jakéhokoli strategického cíle firmy. Jak pohlíží na strategii řízení lidských zdrojů 

literatura, je patrné z následujících definic.  

Strategie řízení lidských zdrojů je praktickým vyústěním personální strategie 

organizace. Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí směřující k dosažení cílů obsažených 

v personální strategii [1].

Personální strategie organizace zahrnuje několik na sebe navazujících činností. Za 

tyto činnosti lze pokládat:

    plánování pracovníků

    získávání a výběr pracovníků

    hodnocení pracovníků

    vzdělávání a rozvoj pracovníků

    odměňování pracovníků [2].
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2.2 Plánování pracovníků

Prvním krokem v celém procesu strategického řízení lidských zdrojů je plánování 

pracovníků. Důležité pro tento proces plánování je předvídání a kvalitní prognóza. Proces 

plánování pracovníků může být rozdělen do několika fází (analýza vnějších 

demografických podmínek, analýza vnitřních lidských zdrojů a cílová personální 

struktura), které jsou v souladu se strategickými cíli organizace.

Literatura uvádí, že plánování profesní a kvalifikační struktury zaměstnanců patří 

k nejdůležitějším úkolům personálního řízení a má velký vliv na úspěšný rozvoj 

organizace. Základem plánování zaměstnanců je kvalifikovaná prognóza vývoje 

pracovních sil a prognóza vývoje zdrojů pracovních sil [2].

Jiný zdroj definuje plánování pracovníků (lidských zdrojů) jako proces 

předvídání, stanovování cílů a realizaci opatření v oblasti pohybu lidí do organizace, 

z organizace a uvnitř organizace [1].

Tentýž zdroj dále uvádí, že při plánování pracovníků se usiluje o to, aby 

organizace měla nejen v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly:

 v potřebném množství (kvantita),

 s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita),

 s žádoucími osobnostními charakteristikami,

 optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci,

 flexibilní a připravené na změny,

 optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků organizace,

 ve správný čas a

 s přiměřenými náklady [1].

2.3 Získávání a výběr pracovníků

Proces získávání a výběr pracovníků navazuje na etapu plánování zaměstnanců 

(potřebného počtu a struktury zaměstnanců). V tomto procesu jde hlavně o upoutání zájmu 



Lenka Kollárová: Strategie řízení lidských zdrojů ve státní správě

2009 - 5 -

uchazečů, kteří hledají nové zaměstnání nebo lepší funkci v organizaci. V užším výběru 

jsou později z těchto osob vybráni ti, kterým je zaměstnání nabídnuto.

Literatura definuje proces získávání pracovníků jako jednu z nejdůležitějších 

personálních činností, protože do značné míry - společně s výběrem pracovníků -

rozhoduje o tom, kolik pracovníků a jaké pracovníky bude mít podnik k dispozici. Úkolem 

získávání pracovníků je zajistit, aby volné pracovní místo v podniku přilákalo dostatečné 

množství vhodných uchazečů, a to s přiměřenými náklady a včas [1]. 

Jiný zdroj nahlíží na problematiku získávání zaměstnanců - a tím obsazování 

volných míst nejen jako na klasický nábor, ale v čím dál větší míře jako na ideální 

příležitost rozvoje a využívání interních pracovních sil [13].

Získávání pracovníků by tedy, na základě výše uvedených definic, vždy mělo 

směřovat k zajištění dostatečného počtu kvalifikačně požadovaných uchazečů o práci 

v organizaci. Literatura vymezuje dvě hlavní formy získávání pracovníků do organizace, a 

to získávání pracovníků vnitřním náborem (vnitřní zdroje) nebo vnějším náborem (vnější 

zdroje).

2.3.1 Získávání pracovníků prostřednictvím vnitřního náboru

Vnitřní nábor je ve své podstatě obsazení volného místa v organizaci (převážně 

jde o vedoucí nebo odbornou funkci) zaměstnancem, který v organizaci již nějaký čas 

působí.

Mezi hlavní vnitřní zdroje získávání pracovníků patří:

    pracovní síly uspořené v důsledku technického rozvoje, tj. v důsledku 

substituce živé lidské práce stroji či v důsledku použití produktivnější 

technologie nebo zlepšení organizace práce; dále pak

    pracovní síly uvolňované v souvislosti s ukončením nějaké činnosti či 

s jinými organizačními změnami;

    pracovníci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci, 

než jakou vykonávají na současném pracovním místě; či
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    pracovníci, kteří jsou sice účelně využiti na současném pracovním místě, 

mají však z nějakých důvodů zájem přejít na uvolněné - či nově vytvořené 

pracovní místo v jiné části organizace [1].

2.3.2 Získávání pracovníků prostřednictvím vnějšího náboru

Naopak oproti vnitřnímu náboru, vnějším náborem rozumíme nábor takových 

osob, které doposud nejsou zaměstnanci organizace, hledající vhodné uchazeče o 

zaměstnání.

Mezi hlavní vnější zdroje získávání pracovníků patří:

    volné pracovní síly na trhu práce (zejména uchazeči o zaměstnání 

evidovaní na úřadech práce); dále pak

    čerství absolventi škol či jiných institucí připravující mládež na povolání; 

či

    zaměstnanci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti změnit 

zaměstnavatele nebo dostali lepší (zajímavější) pracovní nabídku [1].

2.4 Hodnocení pracovníků

Dalším důležitým krokem k tomu, jak dosáhnout strategických cílů v řízení 

lidských zdrojů, je hodnocení pracovníků. Hodnocení pracovníků má mnoho podob. 

Pracovníky lze hodnotit průběžně, ale i v pevně stanovených, a předem daných 

pravidelných intervalech. 

Jeden z pramenů definuje hodnocení pracovníků jako velmi důležitou personální 

činnost zabývající se:

    zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a 

požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování, jaké 

jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, 

s nimiž v souvislosti s prací přichází do styku;

    sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a 

projednáváním těchto výsledků s nimi a
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    hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která 

tomu mají napomoci [1].

Dále tento pramen rozlišuje dvě podoby hodnocení pracovníků:

    Neformální hodnocení, tj. průběžné hodnocení pracovníka jeho 

nadřízeným během vykonávání práce.

    Formální (systematické) hodnocení je většinou racionálnější a má 

pravidelný interval. Pořizují se z něj dokumenty, které se zařazují do 

osobních spisů pracovníků [1].

Jiný zdroj uvádí, že v zásadě existují tři oblasti hodnocení pracovníků:

    Výstup – Výstupy nejčastěji představují výkony a výsledky, které jsou 

velmi dobře měřitelné.

    Vstup – Mezi vstupy jsou velmi často zařazovány kompetence. Ovšem 

leckteré kompetence odráží i přístup hodnoceného k úkolu, který je 

hodnocen v rámci oblasti procesu. Pod vstupy rozumíme vše, co pracovník 

do své práce vkládá. To mohou být nejen kompetence, ale i zkušenosti.

    Proces – Hodnocení procesu je hodnocením přístupu pracovníka k různým 

zadáním, úkolům a podobně. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o střední 

článek mezi vstupy a výstupy, tedy o tom, jak se pracovník chová při práci

[3].

Z výše uvedeného vyplývá, že výsledky hodnocení pracovníků lze využít i v další 

personální činnosti. Mohou se stát základem pro efektivní rozmisťování pracovníků, jejich 

povýšení či odměňování. Dále mohou být využity pro potřeby plánování vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců a tím také přispět k dosažení strategických cílů organizace.

2.5 Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Zásadní význam pro dosahování strategických cílů organizace má zejména

v dnešní době vzdělávání a rozvoj pracovníků. Můžeme říci, že je to složitý, dlouhodobý

proces zahrnující celou škálu různých aktivit.

Za hlavní aktivity v procesu vzdělávání pracovníků jedna z literatur považuje:
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    Přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se 

požadavkům pracovního místa.

    Prohlubování pracovních schopností (flexibilita v rámci pracovního 

místa), které je tradičním, nejčastějším, a často i hlavním úkolem 

vzdělávání pracovníků v organizaci.

    Přizpůsobovat pracovní schopnosti nových pracovníků specifickým 

požadavkům daného pracovního místa, používané technice, technologii, 

stylu práce v organizaci apod.

    Formování pracovních schopností v rámci moderní personální práce 

překračuje hranice pouhé odborné způsobilosti (kvalifikace) a stále více 

zahrnuje i formování osobnosti pracovníka [1].

Proces vzdělávání pracovníků je dále dělen do několika fází. Většina teorií 

rozeznává čtyři základní fáze. Těmi jsou identifikace potřeby vzdělávání, na kterou 

zpravidla navazuje plánování vzdělávání pracovníků, výběr metody vzdělávání a na konec 

vyhodnocení výsledků vzdělávání a vyhodnocení účinnosti vzdělávacích programů.

2.6 Odměňování pracovníků

Pojem odměňování pracovníka chápeme nejčastěji jako mzdu, tedy finanční 

ohodnocení pracovníka za odvedenou práci. Ale jak vyplývá z následující definice, 

odměna pracovníkovi nemusí mít vždy jen podobu finanční.

Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo 

plat, popř. jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje 

povýšení, formální uznání (pochvaly), a také zaměstnanecké výhody (vzdělání 

poskytované organizací, přidělení vybavenější kanceláře apod.) [1].

Podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, je mzda peněžité plnění a plnění 

peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, 

není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Mzda se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních výsledků [4].
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Většina organizací si vytváří k odměňování zaměstnanců vlastní mzdový systém, 

který je zpravidla tvořen tarifním systémem a mzdovou formou. Jeden takový systém 

znázorňuje následující obrázek.

Základní                                                
- časová mzda                                                         

- úkolová mzda

Doplňkové                                                         
- prémie                                                             
- odměny                                                             
- bonus                                                 

Mzdový systém firmy

Hodnocení pracovních výsledků                                                                                                       
a pracovního chování

Příplatky                                                                                                                    
Mzdové kompenzace

Tarifní                  
stupně

Kvalifikač
ní                                

katalog

Hodnocení 
práce

Hodnocení                                                 
pracovních podmínek

Tarifní systém

Mzdové 
tarify

Mzdové formy

      

Obrázek 1: Mzdový systém velké firmy

Pramen: [2]; str. 227

2.7 Základní informace o České správě sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) je největší a zcela 

výjimečnou finančně správní institucí státní správy České republiky. Spravuje pohledávky

téměř 8 milionů pojištěnců, z toho je více než 2,5 milionu důchodců. Vyplácí přes 3 

miliony důchodů. Do státního rozpočtu přispívá ČSSZ víc než 35%. Jde o peníze, které 

pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku 

zaměstnanosti. Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i 

lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o 

sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným orgánem 

vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité 

dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání [14]. 

Podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů, je ČSSZ definována jako:

a) orgán sociálního zabezpečení, který provádí sociální zabezpečení;
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b) organizační složka státu, na níž se vztahují povinnosti a oprávnění, které 

zvláštní právní předpisy obecně ukládají, resp. zakládají pro správní úřady 

nebo orgány státní správy [5].

ČSSZ je státní institucí spadající pod působnost Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Sídlem ústředí ČSSZ je Praha. Funkci ústřední ředitelky ČSSZ vykonává od 11. října 

2007 JUDr. Božena Michálková. ČSSZ má v České republice 92 pracovišť, která

poskytují služby z oblastí sociálního zabezpečení.  

2.7.1 Vznik České správy sociálního zabezpečení

Ve své podstatě ČSSZ vznikla sloučením několika dřívějších orgánů, které 

prováděly důchodové a nemocenské pojištěni, tj. Úřadem důchodového zabezpečení 

v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu 

Českých a Moravských výrobních družstev. ČSSZ byla ustanovena, s účinností od 1. září 

1990, zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky a o 

změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

2.7.2 Organizační struktura České správy sociálního zabezpečení

Organizační strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ v Praze, Pražská správa 

sociálního zabezpečení (dále jen PSSZ), Městská správa sociálního zabezpečení v Brně 

(dále jen MSSZ) a pracoviště ČSSZ v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, 

Plzni, Ústí nad Labem a pracoviště pro Střední Čechy v Praze 9. Územními organizačními 

jednotkami ČSSZ jsou okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), jejichž 

sídlem jsou jednotlivá okresní města.

2.7.3 Hlavní úkoly České správy sociálního zabezpečení

ČSSZ metodicky řídí a kontroluje činnost regionálních pracovišť ČSSZ a 

územních organizačních jednotek (OSSZ) ve stanovených oblastech sociálního 

zabezpečení. Mezi hlavní oblasti její činnosti patří především výběr pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, rozhodování o dávkách 

důchodového pojištění, výplata dávek nemocenského pojištění, kontrola činnosti lékařské 

posudkové služby, ekonomicko-správní a personální správy.



Lenka Kollárová: Strategie řízení lidských zdrojů ve státní správě

2009 - 11 -

V souladu s potřebami efektivního plnění stanovených úkolů je vnitřní 

organizační struktura ČSSZ rozdělena do několika útvarů:

    Odbor výběru pojistného – (zajišťuje kontrolu příjmového účtu 

pojistného a dávkového výdajového účtu, koordinuje provádění sociálního 

pojištění a vymáhání pohledávek);

    Odbor sociálního pojištění (vykonává všechny činnosti spojené 

s důchodovým a nemocenským pojištěním včetně evidence práce 

neschopných);

    Odbor kontroly (vykonává činnosti spojené s kontrolou plnění 

stanovených úkolů organizacím);

    Odbor vnitřní správy (zajišťuje výkon personální a mzdové agendy a 

ostatních činností spojených se zúčtováním se zaměstnanci).

Pracovní náplň organizačních útvarů a jejich vzájemné vztahy stanovuje 

Organizační řád České správy sociálního zabezpečení. Vývoj některých z klíčových dat za 

období posledních 5 let nabízí následující tabulky.

Tabulka 1: Úspěšnost výběru pojistného od roku 2003 – stav k 31. 12.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007
Příjmy z pojistného celkem (v mld. Kč) 264,21 285,06 302,09 324,35 357,21
Předpisy pojistného celkem (v mld. Kč) 265,94 283,28 302,41 321,35 353,5
Úspěšnost výběru pojistného (v %) 99,35 100,63 99,89 100,93 101,05

Pramen: Interní zdroj [8]

Tabulka 2: Výdaje na dávky důchodového pojištění (v milionech Kč) – stav k 31. 12.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007
Částka 218 273 226 883 243 648 261 464 282 876

Pramen: Interní zdroj [8]

Tabulka 3: Výdaje na dávky nemocenského pojištění (v milionech Kč) – stav k 31. 12.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007
Celkem 34 307 29 563 31 660 32 773 34 671

Pramen: Interní zdroj [8]
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Kompetence ČSSZ upravuje zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

Aby byl zajištěn efektivní provoz ČSSZ, musí kromě zákonem stanovených 

úkolů, vykonávat i další neméně důležité činnosti (odpovídá za svěřený majetek, sestavuje 

rozpočet apod.).

2.7.4 Zaměstnanci ČSSZ – počet, věková a kvalifikační struktura

V ČSSZ pracovalo k 31. 12. 2007 celkem 8 479 zaměstnanců. Převážná většina 

z nich se středoškolským vzděláním (70,5%). Vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců 

bylo 1 502, což z celkového počtu představuje 17,7%. Zbytek tvořili zaměstnanci se 

základním vzděláním, vyučeni a s vyšším odborným vzděláním.

Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou (56,5%) byli zaměstnanci v kategorii 

41 – 60 let, méně početnou potom zaměstnanci ve věku 21 – 40 let (38,5%). Zbylých 5% 

tvořili zaměstnanci do 20 a nad 60 let. Počet, věková a kvalifikační struktura zaměstnanců 

od roku 2003 je znázorněna v tabulce č. 4.

Tabulka 4: Počet, věková a kvalifikační struktura zaměstnanců ČSSZ a další vzdělávání – stav k 31. 12.

Rok 2003 2004 2005 2006 2007
Zaměstnanců celkem 8 108 7 974 8 226 8 521 8 479

Věk 

do 20 let 57 39 77 61 23
21 - 30 let 1 540 1 357 1 374 1 578 1 456
31 - 40 let 1 702 1 674 1 667 1 788 1 820
41 - 50 let 1 825 1 914 2 121 2 167 2 126
51 - 60 let 2 595 2 632 2 616 2 567 2 698
nad 60 let 389 358 371 360 410

Dosažené 
vzdělání

základní 242 224 200 176 173
vyučen 760 702 628 628 614
úplné střední 5 894 5 811 5 825 5 985 5 976
vyšší odborné - - 170 449 214
vysokoškolské 1 212 1 237 1 403 1 283 1 502

Další 
vzdělávání

specializační kurz UK 24 27 29 28 29
studující jazyky 627 650 733 721 655
zahájené studium na VŠ 84 87 96 159 107

Pramen: Interní zdroj [8]; [9]; [10]; [11]; [12]
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3 STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Vybranou státní institucí pro posouzení současného stavu ve strategii řízení 

lidských zdrojů je Česká správa sociálního zabezpečení. Ta, stejně jako kterákoli jiná 

organizace, věnuje strategii řízení lidských zdrojů mimořádně velkou pozornost. Jedním 

z důvodů je samozřejmě také to, že plynulý chod ČSSZ je financován z veřejných 

prostředků, a proto je zejména veřejností pozorně sledován.

Veškeré strategické cíle, prioritní úkoly, personální strategie a prostředky, jejichž 

pomocí se má uvedených cílů dosáhnout, vychází z vnitřní Deklarace poslání České správy 

sociálního zabezpečení jako poskytovatele služeb v oblasti sociálního zabezpečení.

Hlavním strategickým, tedy dlouhodobým cílem, takovou vizí ČSSZ do budoucna 

je přechod od strohého, neosobního úřednického stylu ke stylu modernímu, přístupnému 

tzv. klientskému, a to jak na ústředí ČSSZ, tak na všech jejích územních organizačních 

jednotkách. Aby byl tento cíl postupně úspěšně realizován, je nezbytné naplánovat 

jednotlivé (dílčí) strategické kroky, pomocí kterých bude v nejbližší budoucnosti vize 

ČSSZ naplněna.

Strategické dílčí procesy vycházející z Koncepce řízení lidských zdrojů v ČSSZ a

vedoucí ke změně organizační kultury ČSSZ jsou:

    změna věkové a kvalifikační struktury (udržování a posílení podílu 

zaměstnanců s úplným středním odborným vzděláním, na kterých spočívá 

provádění klíčových agend ČSSZ a pomocí cílených nástrojů výběru 

zaměstnanců zvyšovat především podíl věkové kategorie zaměstnanců do 

30 let)

    zvýšení prestiže vedoucích pracovníků (posilovat složku tvořenou 

vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci, a to nejen v manažerských, ale 

také na metodických a koncepčních pozicích),

    stabilizační formy klíčových zaměstnanců (dosažení optimálního profilu 

zaměstnance ČSSZ – 1. zaměstnanci s úplným středním odborným 

vzděláním ve věkovém rozpětí 21 až 40 let vykonávající agendy 

sociálního zabezpečení na územních organizačních složkách; 2.

zaměstnanci s bakalářským vzděláním ekonomického a právního směru,
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zahrnujícím právnické minimum ve věkovém rozpětí od 21 do 30 let 

uplatňující se především na územních organizačních složkách - výběr 

pojistného a vymáhání pohledávek; 3. zaměstnanci s vysokoškolským 

vzděláním právního a ekonomického směru ve věkovém rozpětí 30 až 50 

let, vykonávající metodickou a koncepční činnost v ústředí ČSSZ);

    účelné a efektivní vzdělávání (motivace zaměstnanců ke vzdělávání tak, 

aby byly naplněny potřebné kategorie vzdělání v personální struktuře 

ČSSZ);

    správně prováděné hodnocení pracovníků (povinnost zaměstnanců ve 

vedoucích funkcích absolvovat externí odborné kurzy s finanční úhradou 

ze strany ČSSZ) [7].

Základem pro úspěšné dosažení cílů, které si ČSSZ vytyčila, budou bezesporu na 

prvním místě schopní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci. Celý proces strategie řízení

lidských zdrojů zahrnuje od správného naplánování pracovníků, přes přijímání schopných 

jedinců a jejich udržení, vzdělávání a hodnocení a tím dosažení jejich odpovídající 

výkonnosti - až po hlavní motivaci pracovníků, kterou je odměňování. Další část této 

kapitoly se proto bude zabývat analýzou současné personální strategie v ČSSZ.

3.1 Hlavní úkoly oddělení personální správy a mezd ČSSZ

Oddělení personální správy a mezd ČSSZ spadá pod odbor vnitřní správy. Hlavní 

úkoly pro zajištění výkonu personální a mzdové agendy vycházejí z Pracovního řádu 

České správy sociálního zabezpečení a metodiky odměňování zaměstnanců České správy 

sociálního zabezpečení. Náplň práce personalistů na ústředí ČSSZ, na regionálních 

(detašovaných) pracovištích a na územních organizačních jednotkách (OSSZ) se může

lišit. Průřez stěžejních - a tedy hlavních činností, které personální a mzdové oddělení ČSSZ

zajišťuje, je přibližně následující:

    zajišťuje výběr nových zaměstnanců a všechny činnosti, které nějak 

souvisejí se vznikem, změnami nebo ukončením pracovního poměru 

(postup před vznikem pracovního poměru nového zaměstnance, příprava 

pracovní smlouvy nebo změna obsahu pracovní smlouvy vyplývající ze 

změny pracovního poměru);
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    zhotovuje podklady pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce);

    vypracovává podklady pro zařazování zaměstnanců do platových tříd, 

zařazení zaměstnanců do platového stupně, přiznání a stanovení výše 

osobního příplatku, zvláštních příplatků, výše odměn a stanovení výše 

příplatku za vedení;

    provádí zúčtování se zaměstnanci (pracovní cesty a náhrady výdajů 

poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, soukromé 

telefonní hovory zaměstnanců, stravenky a jiné);

     sleduje dodržování pracovní doby a doby odpočinku;

    vede oblast přípravy a vzdělávání zaměstnanců (vstupní vzdělávací bloky, 

školení, povinné a nepovinné školící programy apod.);

    zajišťuje provádění závodní preventivní péče (pravidelné prohlídky 

zaměstnanců závodním lékařem);

    sleduje čerpání mzdových prostředků (zpracovává plány čerpání) a 

hospodaří s prostředky FKSP;

    provádí zpracování všech statistických výkazů a jejich rozbor.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že paleta personální činnosti je skutečně 

pestrá. Že se prolíná do všech oblastí strategického řízení lidských zdrojů, tudíž má klíčový 

význam pro jednotlivé kroky (plánování, získávání a výběr pracovníků, řízení pracovního 

výkonu včetně hodnocení pracovníků, vzdělávání, rozvoj vedoucích pracovníků, systém 

odměňování), které vedou k vytvoření fungující organizace, a tím i k naplnění 

strategických cílů.

3.2 Proces plánování pracovníků v prostředí ČSSZ

Proces plánování pracovníků provádí přímo ústředí ČSSZ pro všechny své 

organizační jednotky sídlící na celém území České republiky. Probíhá ve třech etapách.

Základem správné předpovědi optimálního množství pracovníků pro jednotlivé 

odbory, oddělení či referáty na všech pracovištích ČSSZ je důkladná analýza vnějších 

demografických podmínek a analýza statistických výkazů předkládaných pravidelně

jednotlivými regiony ústředí ČSSZ. Analýzu demografických podmínek a statistických 
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výkazů můžeme považovat za první etapu v procesu plánování zaměstnanců.

Demografická struktura obyvatel patří k vnějším zdrojům, které působí na organizaci a 

mají podstatný vliv na zaměstnanecké složení ČSSZ. K nejčastěji analyzovaným 

demografickým vlivům bezesporu patří:

    Migrace obyvatelstva – analyzuje se především migrace vnitřní (v rámci 

státu). Sleduje se přírůstek stěhováním v jednotlivých regionech, kdy 

přirozeně v regionech s větší pracovní příležitostí, s vyšší mzdou a 

možností uplatnění kvalifikace bude zaznamenáván vyšší přírůstek než 

v oblastech s horšími životními podmínkami.

    Struktura věkových skupin – nesleduje se věková kategorie 0 – 19 let. 

Jinak je této kategorii věnována zvýšená pozornost, neboť má zásadní vliv 

na věkovou skladbu zaměstnanců na všech pracovištích ČSSZ.

    Kvalifikační struktura – nesleduje se kategorie bez vzdělání a předškolní 

výchova. V České republice nadále převládá vysoký podíl osob se 

středním vzděláním a nízký podíl osob s vyšším vzděláním. Proto stejně -

jako předchozí struktuře - je i této věnována mimořádná pozornost, 

vzhledem k tomu, že značně ovlivňuje kvalifikační strukturu zaměstnanců 

jednotlivých organizačních složek ČSSZ.

    Problematika nezaměstnanosti – vedle míry nezaměstnanosti se sledují i 

další ukazatele, jako například míra zaměstnanosti nebo počet volných 

míst. Míra nezaměstnanosti je úzce spojená s fluktuací, kterou u stěhování 

obyvatel za prací nelze přesně určit, oproti například odchodům do 

důchodů, které lze zjistit zcela přesně. Nejnižší zaměstnaneckou fluktuaci 

a naopak nejvyšší stabilitu lze předpokládat v regionech s vysokou mírou 

nezaměstnanosti.

Důkladné analýze dále podléhají statistické výkazy z účetní uzávěrky jednotlivých 

regionálních pracovišť ČSSZ. Sledovaná kritéria z těchto výkazů v konečné fázi dávají 

podklad pro návrh systemizace ČSSZ. Jedná se o následující kritéria, která jsou pro lepší 

přehled vložena do tabulky.
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Tabulka 5: Sledovaná kriteria pro návrh systemizace ČSSZ

Stav za rok 
Kriteria Kriteria Kriteria

Počet okresů Počet zam.regionů jen KSSZ Počet okresů do:
Prům. počet OSVČ vykon.čin. Počet zam.ústředí působ.na reg. do 40 zaměstn.
Prům.počet OSVČ účastni na nem.poj. Počet majetkových položek do 80 zaměstn.
Prům.počet zaměstnanců MO Počet vlastních objektů KSSZ do 

2500m2
do 160 zaměstn.

Prům.počet MO do 240 zaměstn.
Prům.počet zam.VO Počet vlastních objektů nad 2500m2 

na KSSZ
nad 240 zaměstn.

Prům.počet VO
Počet obyvatel Počet vlastních objektů OSSZ ÚP 

nad 2500 m2Počet zam. regionů celkem

Pramen: Interní zdroj [6]

Další etapou v procesu plánování pracovníků je charakteristika vnitřní pracovní 

síly. Jde zejména o analýzu věkové a kvalifikační struktury zaměstnanců ČSSZ 

v jednotlivých regionech. Vzhledem k tomu, že analýza vnitřních lidských zdrojů je v

ČSSZ prováděna průběžně, mohou obě etapy probíhat současně. Výsledky z prvních dvou 

etap plánování pracovníků jsou podkladem pro etapu konečnou.

Závěrečným krokem je přesné nadefinování cílové personální struktury, tedy 

počtu systemizovaných míst jednotlivých oblastí: oblast nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění, OSVČ, účtárny pojistného a dávek, vymáhání pojistného, oblast 

vnitřní správy, metodiky, oblast ekonomická, oblast personální správy a mezd. Každá 

z vykonávaných agend v ČSSZ má stanovenou normu výkonu na jednoho zaměstnance. 

V případě, že po provedení důkladné analýzy vnějších a vnitřních zdrojů bude zjištěn u 

některých z ukazatelů větší nárůst - nebo naopak pokles oproti předcházejícímu období, 

může dojít k úpravě stávajících normativů. V praxi je ovšem většinou skutečnost taková, 

že v případě rozdílných ukazatelů dochází - nikoliv ke zvyšování počtu systemizovaných 

míst, ale k přerozdělení agendy v rámci daného odboru, oddělení či referátu. Pro utvoření 

představy je přehled některých z normativů v následující tabulce. Mezi nejsledovanější

patří referenti - OSVČ, účtáren, výběru pojistného, nemocenského pojištění, důchodového 

pojištění, kontroly organizací, kontroly léčebného režimu a lékařská posudková služba.
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Tabulka 6: ČSSZ – návrh systemizace pro rok 2007

OSSZ Popis normy Norma
referent OSVČ počet pojištěnců 1500
referent účtárny počet organizací 900
referent výběru pojistného počet pojištěnců 3100
referent nemocenského pojištění počet pojištěnců 2500
referent důchodového pojištění počet obyvatel 70000
referent kontrol počet pojištěnců 84000
lékařská posudková služba počet obyvatel 30000
kontrola léčebného režimu počet pojištěnců 84000

Pramen: Interní zdroj [6]

3.3 Proces získávání a výběru pracovníků v prostředí ČSSZ

Vzhledem k tomu, že i v ČSSZ - stejně jako v kterékoli jiné organizaci tvoří 

mzdy významnou položku, je třeba přistupovat k procesu získávání a výběru pracovníků 

jako k jedné z klíčových činností personálního oddělení. Personalisté, společně 

s vedoucími pracovníky, (ti se spolupodílejí zejména na výběru z uchazečů o volné místo) 

zodpovídají za kvalitu nových pracovníků. Obě etapy procesu, jak získávání, tak výběr 

pracovníků, musí být provedeny v souladu s danými metodickými postupy ČSSZ, se 

zásadami personální politiky a podnikové strategie.

Rozhodujícím prvkem v procesu získávání pracovní síly je uvolněné nebo nově 

vzniklé systemizované místo. V obou případech musí být místa přesně definována, tzn.,

musí být přesně popsána povaha, náročnost a pracovní náplň daného místa. Dále je 

důležité, co možná nejpřesněji charakterizovat předpoklady, které by měl uchazeč o toto 

místo splňovat. Analýza volného místa a charakteristika hledaného uchazeče je důležitým 

podkladem pro vhodně zvolený typ náboru, a tím i oslovení jedinců se správným 

odborným profilem. Druhý krok, kterým je v tomto procesu výběr pracovníků, je potom 

výrazně jednodušší.

Z charakteru a povahy především administrativní činnosti lze předpokládat, že 

zájem o práci v ČSSZ budou mít zejména ženy. Jak vyplývá z následující tabulky, převaha 

ženské části populace nad mužskou je, co se zaměstnanců ČSSZ týče, skutečně velká. 

Muži zastávají především vedoucí funkce (ředitelé, náměstci, vedoucí odborů), odborné 

funkce (lékaři, právníci, IT pracovníci) a práce zejména technického charakteru (správci 

budov, údržby nebo řidiči).
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Tabulka 7: Zaměstnanci ČSSZ podle pohlaví – stav k 31. 12. 2007

Rok

Počet zaměstnanců

Celkem
Z toho

Ženy Muži
2003 8100 7047 1053
2004 7974 6937 1037
2005 8226 7179 1047
2006 8521 7457 1064
2007 8479 7427 1052

Pramen: Interní zdroj [8]

Jsou dvě možnosti získání vhodného kandidáta na obsazení funkčního (volného 

pracovního) místa a to buď z vlastních řad (vnitřní zdroje) nebo mimo organizaci (vnější 

zdroje). Která z těchto metod bude zvolena, je ve většině případů známo již z procesu 

plánování pracovníků. Často se jedná o místa uvolněná z důvodů trvalých odchodů

(starobní důchod) nebo dočasných odchodů (mateřská dovolená). V obou případech je 

odchod znám již nějaký čas dopředu, a proto je dostatek času se na vzniklou situaci 

připravit.

3.3.1 Vnitřní zdroje získávání pracovníků

Vnitřní zdroje jsou primární formou získávání pracovníků na všech pracovištích 

ČSSZ. Představují pohyb zaměstnanců uvnitř ČSSZ z jednoho místa na druhé. Zvláště u 

vedoucích funkcí je často uplatňován tzv. kariérní postup. Do všech vedoucích funkcí 

(ředitelé, náměstci, vedoucí odborů a vedoucí oddělení) jsou nově vybraní zaměstnanci na 

návrh přímého nadřízeného jmenováni ústředním ředitelem ČSSZ. Tento druh pohybu 

zaměstnance je odborně označován za vertikální pracovní postup. K přesunu zaměstnance 

v rámci instituce může dojít také například v souvislosti s organizačními změnami nebo na 

základě požadavku zaměstnance, který má z nějakého důvodu zájem o uvolněné 

referentské místo na jiném úseku. Takový druh pohybu zaměstnance uvnitř ČSSZ je 

označován za jednoduchý převod, tedy horizontální. Třetím možným pohybem 

zaměstnance je pohyb diagonální, který je zpravidla doprovázený přeřazením na horší a 

méně placenou práci. K tomuto kroku může dojít například na základě hodnotících 

rozhovorů, kdy je zjištěno, že pracovník odvádí soustavně špatný výkon. Stávají se ale i 
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případy, kdy sám zaměstnanec uzná, že jeho odbornost nestačí povaze dané funkce a 

požádá o přeložení na místo s méně náročnou agendou.

Obsadit volné pracovní místo zaměstnancem z vlastních řad s sebou nese mnoho 

výhod. Vybraný jedinec si je vědom toho, že mu ČSSZ dala možnost postupu a dalšího 

rozvoje. Předpokládá se tedy, že i nadále zůstane motivován k podávání ještě lepších 

výkonů. Další výhodou bezesporu je, že ČSSZ svého pracovníka už nějakou dobu zná, ví o 

jeho výkonnostních a povahových vlastnostech, a tedy i předpokladech pro vykonávání 

dané funkce. Pracovníci z vlastních řad jsou adaptabilnější, neboť je jim prostředí ČSSZ 

dobře známé a předpokládá se jejich rychlejší zapracování. Průběh zapracování

zaměstnance a eventuální opatření jsou zapsány po uplynutí zkušební doby do „Záznamu o 

zapracování nového zaměstnance (viz. Příloha 1). Uvolněné - nebo nově vzniklé pracovní 

místo - je zpravidla z vlastních zdrojů obsazeno rychleji a můžeme říci, že oproti vnějšímu 

náboru tato metoda jednoduše řečeno šetří čas a peníze.

Nevýhodou v obsazování volných míst zaměstnanci z vlastních řad může být 

například preference používání zažitých (konzervativních), a někdy až nevhodných 

pracovních postupů. Ze strany současných zaměstnanců může docházet k negativním 

postojům vůči měnícím se podmínkám v ČSSZ a k nechuti přizpůsobovat se novým 

trendům.

3.3.2 Vnější zdroje získávání pracovníků

Minoritní formou získávání pracovníků jsou pro ČSSZ zdroje vnější. K této 

metodě je nucena ČSSZ přistoupit v případech, kdy jsou již vyčerpány možnosti vnitřního 

náboru, tzn., nikdo ze současných zaměstnanců nemá zájem o uvolněnou funkci - nebo 

z vlastních řad není možno vybrat jedince s dostatečnou kvalifikací nebo odborností. Jedná 

se zejména o posty ředitelů, náměstků, o odborné funkce - jako jsou právníci, posudkoví

lékaři nebo IT pracovníci. Dále se vnějším náborem často získávají pracovníci na méně 

lukrativní místa, o která ze strany stávajících zaměstnanců ČSSZ není zájem (kontrola 

léčebného režimu, evidence práce neschopných, podatelna, údržba, řidič).

Používané metody vnějšího náboru v ČSSZ se nijak neliší od metod používaných 

v jiných organizacích. Mezi ty nejčastější určitě patří:

    doporučení ze strany současného pracovníka ČSSZ;
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    inzerce - ve sdělovacích prostředcích (zejména v tisku), na webových 

stránkách ČSSZ, na vývěskách (nejčastěji přímo na pracovištích ČSSZ);

    zadání požadavku na Úřad práce nebo

    uchazeči o místo na ČSSZ přicházejí sami.

Výhodou vnějšího náboru je možnost, že ČSSZ získá kvalifikovaného odborníka 

a nemusí tak vynakládat nemalé peníze na výchovu vlastního zaměstnance. Obdobně je 

tomu i u čerstvých absolventů škol, kteří sice nemají praxi, ale zato disponují lepší 

jazykovou vybaveností a počítačovou gramotností než většina stávajících zaměstnanců.

Nevýhodu můžeme vidět v tom, že doba - na zapracování a adaptaci jedince 

získaného vnějším náborem - může být delší než u pracovníka z vlastních řad.

3.4 Proces hodnocení pracovníků v prostředí ČSSZ

Systém hodnocení pracovníků je postaven tak, aby podpořil dosažení 

strategických cílů ČSSZ. Hodnocení umožňuje měřitelnost výkonu a sjednocuje nároky,

jak na řadové pracovníky, tak na pracovníky ve vedoucích funkcích. Hodnotících metod 

pro pracovníky je celá řada. Nejčastěji používanou metodou na pracovištích ČSSZ je 

metoda řízeného hodnotícího rozhovoru, kdy na konci rozhovoru obě strany podepíší 

„Záznam o výsledku hodnocení zaměstnance“ (viz. Příloha 3).

Hodnocení pracovníků probíhá v ČSSZ průběžně během celého roku. Pracovníci 

jsou za své výkony, splnění nebo nesplnění zadaných úkolů hodnoceni slovně během 

výkonu práce nebo při poradách jednotlivých oddělení. Hodnocení je završeno jedenkrát 

ročně v předem stanoveném termínu hodnotícím rozhovorem.

Součástí hodnotícího rozhovoru je i sebehodnocení, které má hodnocený 

zaměstnanec předem připraveno v písemné podobě na předepsaném formuláři. Hodnotící 

rozhovor má pevnou strukturu (kriteria hodnocení) pro vedoucí i řadové pracovníky (viz.

Příloha 6). Hodnotí se pracovní výkon (kvalita práce, kvantita a efektivita práce) a 

povahové vlastnosti (způsob komunikace, úroveň chování, sebevzdělávání a profesní 

úroveň). V závěru hodnotícího rozhovoru má zaměstnanec právo vyjádřit nesouhlas 

s hodnocením. Hodnotícím je vždy přímý nadřízený hodnoceného zaměstnance ČSSZ.
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Od hodnocení se očekává, že bude motivovat pracovníky k lepším výkonům. 

Protokol o výsledku hodnocení se stává jedním z podkladů pro případné rozdělování 

odměn.

Hodnocení pracovníků má v ČSSZ pro strategii řízení lidských zdrojů mimořádný 

význam, ale nepatří k oblíbeným činnostem, jak hodnotícího, tak hodnoceného 

zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že hodnocení pracovníků je v ČSSZ poměrně novou, a hlavně 

citlivou záležitostí, je třeba, aby na ni zejména hodnotitelé byli důkladně připraveni.

3.5 Proces vzdělávání a rozvoje pracovníků v prostředí ČSSZ

ČSSZ pozorně sleduje společenský vývoj a snaží se na něj reagovat ve všech 

oblastech nevyjímaje potřebu vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Uvědomuje si, že 

kvalifikované lidské zdroje jsou základem pro efektivní fungování celé instituce. Proto

přistupuje k procesu vzdělávání a rozvoje pracovníků stejně jako další veřejné instituce, 

tedy jako k jedné z nejdůležitějších součástí personální strategie. Program vzdělávání 

zaměstnanců je v souladu se schválenou „Koncepcí řízení lidských zdrojů v ČSSZ“

postaven na principu celoživotního vzdělávání.

Vůbec prvním, a to velmi důležitým krokem v celém procesu, je identifikace 

potřeb vzdělávání v ČSSZ. Investice do vzdělávání je velmi nákladná záležitost, a proto je 

třeba klást důraz na to, aby zvolené vzdělávací programy byly užitečné - splňovaly potřeby 

instituce - efektivní a hlavně stabilní. Nejprve je třeba zmapovat činnosti na všech úsecích 

ČSSZ. Dále potom - co možná nejpřesněji - tyto pracovní činnosti definovat a stanovit 

kritéria pro jednotlivá místa. Ze srovnání požadavků na zaměstnance a jeho skutečnou 

úrovní vyplyne potřeba dalšího profesního vzdělávání.

Vzdělávací programy jsou pro formování a realizaci vzdělávacích cílů tzv. „šity 

na míru“ jednotlivým profesním skupinám. Vycházejí z trendů vývoje a reagují tak na 

nedostatečné dovednosti zaměstnanců, kterými zpravidla bývají komunikační schopnosti, 

flexibilita a schopnost vést a řídit. Některé z programů jsou zaměřeny na realizaci potřeb 

flexibilních zaměstnanců s větší odborností nebo dovednostmi. Vzdělávací programy jsou 

v souladu se schváleným Systémem vzdělávání pracovníků ve veřejné správě rozděleny na 

„Programy povinného vzdělávání“ a „Další vzdělávací programy“.
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Do „Programů povinného vzdělávání“ v ČSSZ patří vstupní vzdělávací blok, 

průběžné vzdělávání (prohlubující a odborné vzdělávací moduly) a vzdělávání středního a 

vrcholového managementu.

Mezi „Další vzdělávací programy“ se řadí například vzdělávání zaměstnanců 

v evropských záležitostech a jazyková kvalifikace.

Každý - nově nastupující zaměstnanec - by měl být již od začátku motivován 

k lepším výkonům. Proto musí být seznámen se strategií ČSSZ a s možnostmi svého 

osobního růstu, včetně možnosti dalšího vzdělávání. Podle funkce, kterou bude v budoucnu

zaměstnanec zastávat, je personálním oddělením sestaven plán individuálního osobního 

rozvoje. Obsahuje povinné a doporučené kurzy. Mezi povinné patří:

    Vstupní kurz, Bezpečnost práce a požární ochrana, První pomoc a Systém 

společenské péče (dokončení studia do 3 měsíců po nástupu do pracovního 

poměru);

    Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění a Pojistné na sociální 

zabezpečení (dokončení studia do 8 měsíců po nástupu do pracovního 

poměru);

    Minimum o EU (dokončení studia do 1 roku po nástupu do pracovního 

poměru);

    Klient (dokončení studia do 15 měsíců po nástupu do pracovního 

poměru);

    Základní pojmy IT, Práce s počítačem a správa souborů, Textový editor, 

Tabulkový procesor, Databáze, Prezentace a Služby informačních sítí 

(doba studia 3 měsíce).

Mezi doporučené patří:

    Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Word a Microsoft Office 

Excel (doba studia 3 měsíce).

Všechny výše uvedené programy jsou realizované elektronickou formou tzv. 

programy elektronického distribučního vzdělávání. Profesní vzdělávání formou e-

learningu využívá ČSSZ jako jednu z forem vzdělávacího systému. Provoz elektronického 

vzdělávání byl na všech pracovištích ČSSZ plně zahájen v prosinci 2001. V roce 2004 se 
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začalo s certifikací vybraných kurzů a vydáváním osvědčení (viz. Příloha 2). Certifikát je 

považován za doklad o způsobilosti zaměstnanců k výkonu činnosti a pracovnímu místu, 

na kterém jsou zařazeni.

Vzdělávání formou e-learningu přináší mnoho výhod. Patří mezi ně zvýšená 

efektivita vzdělávacího procesu (snížení finančních nákladů a časových nároků), široká a 

rychlá dostupnost a zejména pak možnost opakovaných přístupů do kurzů. Pomocí e-

learningu se výrazně zkracuje doba na zaškolení nového zaměstnance.

K nevýhodám e-learningu patří zejména omezená možnost nácviku, a hlavně 

absence přímého kontaktu s lektorem (přednášejícím).

Druhou z forem vzdělávacího systému, kterou ČSSZ využívá, jsou prezenční 

školící programy. Mezi ně se řadí vzdělávání středního a vrcholového managementu, 

vzdělávání zaměstnanců v evropských záležitostech a jazyková kvalifikace. Školící 

programy prezenčního typu jsou svým obsahem zaměřeny na prioritní sledovanou skupinu 

schopných a talentovaných jedinců, jejichž rozvoji je věnována zvláštní pozornost. Cílem 

je posílení jejich kompetencí v oblasti řízení, včetně posílení jejich sebevědomí a jazykové 

vybavenosti. Jazyková gramotnost - zejména vedoucích pracovníků - je ostře sledovanou 

prioritou ČSSZ. Proto také bylo zahájeno celorepublikové systematické vzdělávání 

vybraných zaměstnanců ve výuce anglického a německého jazyka. Vzdělávání probíhá 

formou skupinové u některých zaměstnanců formou individuální výuky. Kurzy jsou 

realizované ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 

v Praze. Podmínkou pro zařazení zaměstnance do jazykového kurzu je dosavadní znalost 

jazyka mírně pokročilý a v závěru kurzu úspěšné absolvování standardizované jazykové 

zkoušky.

Obsah všech interních odborných kurzů je připravován lektory odborných agend

ve spolupráci s metodiky ústředí ČSSZ.

Jednou z dalších možností vzdělávání, které v rámci péče o zaměstnance ČSSZ 

umožňuje, je zvýšení kvalifikace studiem na vysoké škole ve smyslu ustanovení § 234 

Zákoníku práce a tím získání bakalářského a následně i magisterského vzdělání (viz.

Příloha 5).

Druhou možností, kterou zaměstnanci ČSSZ mají, je prohloubit si vzdělání na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde počínaje rokem 2002 probíhá pro vybrané 
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jedince dvousemestrální specializační kurz zaměřený na správní, občanské, obchodní, 

pracovní, trestní a finanční právo. Tento kurz je připraven pro studium vysokoškoláků i 

středoškoláků a každým rokem ho úspěšně ukončí přibližně 30 zaměstnanců.  

3.6 Proces odměňování pracovníků v prostředí ČSSZ

Základní zákonnou úpravou, podle níž se řídí platové poměry zaměstnanců ČSSZ, 

je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Na něj navazuje Nařízení vlády ČR č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a 

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady 

a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, v platném znění. 

Odměňování zaměstnanců v ČSSZ je dále prováděno v souladu s Rozhodnutím 

ředitelky ČSSZ č. 9/2008 O metodice odměňování zaměstnanců České správy sociálního 

zabezpečení, které upravuje jednotný postup při řešení platových poměrů zaměstnanců 

ústředí ČSSZ, pracovišť ČSSZ, PSSZ, OSSZ a MSSZ.

Vzhledem k tomu, že se ve veřejné správě uplatňuje jednotný systém odměňování

daný zákonem, bude se od podnikatelských subjektů odměňování zaměstnanců ČSSZ 

značně lišit. ČSSZ, co se odměn týče, je limitována daným rozpočtem prostředků na platy 

zaměstnanců. Z toho plyne, že prostor pro rozhodování o výši peněžních odměn není příliš 

velký. Toto podfinancování ČSSZ ze strany státního rozpočtu má negativní dopad na 

kvalifikační a věkovou strukturu zaměstnanců, a tak je hlavním důvodem přetrvávajícího 

nedostatečného počtu odborníků (lékařů, právníků) pracujících v ČSSZ.

Zárukou poskytování kvalitních služeb klientovi jsou kvalifikovaní, 

komunikativní, ale také spokojení a motivovaní zaměstnanci. Toho si je ČSSZ dobře 

vědoma a snaží se hledat řešení, jak dosáhnout vyššího průměrného platu oproti 

plánovanému. Jedním z takových řešení může být nenaplněný plánovaný stav pracovníků. 

Další z možností, jak se snaží ČSSZ alespoň částečně řešit nepříznivou situaci, jsou 

sociální programy pro zaměstnance (stravenky, rekreační pobyty, kulturní akce, sportovní 

akce, vitamínové preparáty). Sociální programy jsou naplňovány na základě Kolektivní 

smlouvy a Podnikových zásad v souladu s vyhláškou MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu 
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kulturních a sociálních potřeb, která se vztahuje pouze na organizační složky státu, státní 

příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky.

Do kategorie nepeněžního - tzv. nadstandardního odměňování - se řadí i bezplatné 

jazykové vzdělání, které je pro zaměstnance ČSSZ velkou motivací.

3.6.1 Platový systém ČSSZ

Plat zaměstnance ČSSZ se nejčastěji skládá ze základního platového tarifu a 

osobního příplatku.

Zaměstnanec je zařazen do platové třídy na základě složitosti a odpovědnosti 

práce sjednané v pracovní smlouvě a specifikované v popisu pracovní činnosti (viz. Příloha 

4). Do platového stupně je zařazen dle délky započitatelné praxe. Osobní příplatek -

přiznaný zaměstnanci - je nenárokovou složkou platu. Je stanoven v rámci objemu 

prostředků na platy a podkladem pro stanovení jeho výše bývá obvykle protokol o 

hodnocení pracovníka. Většinou je přiznáván zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje 

dobrých pracovních výsledků. Zaměstnanci může být osobní příplatek dle odváděné práce 

zvýšen, snížen, ale i úplně odebrán.

Vedle základního platového tarifu a osobního příplatku náleží vedoucímu 

zaměstnanci příplatek za vedení, stanovený v rámci rozpětí pro příslušný stupeň řízení. 

Zaměstnanci, který přechodně zastupuje vedoucího zaměstnance, náleží příplatek za 

zastupování. Tyto příplatky patří mezi nárokové složky platu.

Zaměstnancům může být v některých případech přiznána odměna. A to za splnění 

mimořádného - nebo jinak významného pracovního úkolu, při dovršení padesáti let věku

nebo při skončení pracovního poměru v souvislosti s prvním odchodem do důchodu.
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4 VYHODNOCENÍ

V předcházející třetí kapitole byly vyjmenovány jednotlivé dílčí cíle personálního 

plánování. Záměrem této kapitoly bude posoudit, do jaké míry se tyto strategické cíle 

ČSSZ daří plnit a jaké nástroje k jejich naplnění zvolila.

Všeobecně lze říci, že hlavním cílem personálního plánování v ČSSZ, z kterého 

v podstatě vyplývají cíle ostatní, je změna věkové a kvalifikační struktury zaměstnanců. Co 

se věkové struktury zaměstnanců týče, snahou ČSSZ je zvýšit především podíl 

zaměstnanců ve věku do 30 let. Jakým způsobem se vyvíjela věková struktura 

zaměstnanců v posledních letech, je patrné z tabulky 4 na straně 12. 

Ve sledovaném období je nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou kategorie 

51 – 60 let. Pohybuje se v rozmezí 30% až 33% z celkového počtu zaměstnanců. K

možnému zlepšení vývoje věkové struktury zaměstnanců nepřispívá ani fakt, že další četně 

zastoupenou věkovou skupinou je kategorie 41 – 50 let, která tvoří od 22,5% v roce 2003 

až po 25,5% v roce 2006. Lze tedy předpokládat, že zastoupení dominantní věkové 

skupiny bude v budoucnu ještě posilovat. V roce 2007 můžeme pozitivně hodnotit

nepatrný nárůst v počtu zaměstnanců ve věku 31 – 40 let a to z 21% na 21,3%. Oproti 

tomu nepříznivá situace nastala právě u sledované kategorie zaměstnanců do 30 let. Až na 

rok 2006 má místo stoupající tendence tendenci klesající a to z 19% v roce 2003 na 17,1% 

v roce 2007. Z hlediska dlouhodobých strategických cílů by měla ale naopak posilovat. 

Zejména z toho důvodu, že většina odborníků s dlouholetou praxí je ve věkové kategorii 

nad padesát let a do budoucna je za ně třeba v dostatečném množství zajistit kvalitativně 

odpovídající náhradníky. Vyhledávání a průběžné vzdělávání takových pracovníků je 

velmi dlouhý a náročný proces. Dá se říci, že věková struktura zaměstnanců ČSSZ je sice 

stabilní, ale doposud ne příliš příznivá. 

Dalším ze sledovaných faktorů je vzdělanostní složení zaměstnanců. Z tabulky 4 

na straně 12, která také nabízí přehled kvalifikační struktury pracovníků, je patrné, že v

ČSSZ mají absolutní převahu zaměstnanci s úplným středním odborným vzděláním. 

Z celkového počtu zaměstnanců v jednotlivých letech sledovaného období tvoří cca 70%.

To je v souladu s personální strategií a snahou udržet stabilizaci této vzdělanostní skupiny. 

Nástrojem plnění tohoto cíle je umožnění zaměstnancům zvýšení stupně vzdělání. Toho od 

roku 2003 využilo již více než 530 zaměstnanců. Za pozitivní, v kvalifikačním vývoji 
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zaměstnanců, můžeme od roku 2003 považovat klesající tendenci v počtu vyučených 

zaměstnanců z 9,4% v roce 2003 na 7,2% v roce 2007 a pracovníků se základním 

vzděláním z 3% na 2,1%.  Zatím stále nepříznivá situace přetrvává v počtu vysokoškolsky 

vzdělaných pracovníků. Oproti roku 2003, kdy vysokoškoláci tvořili pouhých 14,9% -   

jejich počet sice do roku 2007 vzrostl, ale ne natolik, aby byly zajištěny všechny pozice

s požadavkem na vysokoškolské vzdělání. V souladu s personální strategií a vzhledem ke 

struktuře vykonávaných činností je i nadále žádoucí podíl vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců posilovat. Lze předpokládat, že v nejbližší budoucnosti dojde ke zvýšení 

počtu vysokoškoláků z řad stávajících zaměstnanců se středoškolským vzděláním, kteří 

zahájili ve sledovaném období studium na vysoké škole.

Jedním z dalších dílčích cílů personální strategie je zvýšení prestiže vedoucích 

pracovníků. V dnešní době jsou téměř všichni vedoucí pracovníci vysokoškolsky vzdělaní,

a to zejména díky schválení personálního schématu. Ten ukládá povinnost přijímat na 

pracovní pozice pouze zaměstnance s odpovídajícím vzděláním. Vzhledem k povaze 

většiny vedoucích pozic, je na místě motivovat pracovníky, pokud nemají vzdělání 

ekonomicko-právního směru, ke studiu specializačního kurzu na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy. Tento motivační nástroj již přináší své ovoce a je zaměstnanci velmi 

vyhledávaný. Každoročně tak (počínaje rokem 2003) úspěšně ukončí studium zaměřené na 

správní, občanské, obchodní, pracovní, trestní a finanční právo přibližně třicet

zaměstnanců. Neméně vyhledávané jsou i jazykové kurzy, jejichž studium každoročně 

zahájí až kolem 700 vybraných jedinců. Od října roku 2006 je studium jazyků podmíněno 

složením závěrečné standardizované zkoušky, kterou již v průběhu roku 2007 složilo 33

zaměstnanců.  

Dalším krokem, jak zvýšit prestiž pracovníků ve vedoucích pozicích, je naučit je 

správně vést, řídit a hodnotit zaměstnance. Tento krok je dalším z cílů personální strategie 

a nástrojem k jeho naplnění jsou speciální programy manažerského vzdělávání realizované

ve třech vzdělávacích blocích a to „Řízení útvaru“, „Vedení lidí“ a „Hodnocení 

zaměstnanců“. Tímto způsobem je každoročně proškoleno kolem stovky jedinců.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejúčinnějším motivačním nástrojem k naplnění 

cílů personálního plánování je vytvořit podmínky pro seberealizaci zaměstnanců, a tak

pomoci k jejich osobnímu rozvoji a budování kariéry.
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5 ZÁVĚR

Cílem předložené bakalářské práce bylo posoudit současný stav v oblasti strategie 

řízení lidských zdrojů ve státní správě. Konkrétní posuzovanou státní institucí byla Česká 

správa sociálního zabezpečení. Práce byla rozdělena do několika částí.

První část práce byla zaměřena na teoretické poznatky v dané problematice. 

Nejprve byly v obecné rovině představeny jednotlivé pojmy související se strategií řízení 

lidských zdrojů. Mezi tyto pojmy patří především plánování pracovníků, jejich získávání a 

výběr, hodnocení pracovníků, vzdělávání, rozvoj a odměňování. Záměrem této části bylo 

získat představu o tom, jak na jednotlivé nástroje personální strategie nahlížejí různé zdroje 

literatury.

Dalším krokem, v teoretické části práce, byla stručná charakteristika vybraného 

subjektu. Byla zde představena státní instituce spadající pod působnost Ministerstva práce 

a sociálních věcí, kterou je ČSSZ. Předmětem této části bylo dozvědět se základní 

informace o výše uvedené instituci. Seznámit se s organizační strukturou ČSSZ tvořenou 

ústředím, regionálními pracovišti a územními organizačními jednotkami ČSSZ. Vytvořit si 

představu o náplni práce jednotlivých útvarů (odbor výběru pojistného, odbor sociálního 

pojištění, odbor kontroly a odbor vnitřní správy) a zejména potom o hlavních úkolech 

ČSSZ ve stanovených oblastech sociálního zabezpečení. V závěru teoretické části byla 

popsána zaměstnanecká struktura ČSSZ (kvalifikace a věkové složení).

Praktická část, tedy třetí kapitola této práce, byla již konkrétně zaměřena na 

analýzu jednotlivých kroků personální strategie v ČSSZ. V úvodu byly představeny 

strategické cíle vycházející z „Koncepce řízení lidských zdrojů v ČSSZ“ vedoucí ke změně 

organizační kultury této instituce.

Snahou, v další části třetí kapitoly, bylo popsat činnosti a postupy v jednotlivých 

etapách personálního plánování. Nejprve bylo možno seznámit se s procesem plánování 

pracovníků v ČSSZ, který je prováděn ve třech samostatných krocích (analýza 

demografických podmínek a statistických výkazů, charakteristika vnitřní pracovní síly a 

nadefinování cílové personální struktury). Dále byl popsán způsob získávání a výběru

zaměstnanců - a to jak z vnitřních, tak i z vnějších zdrojů. Následující část byla věnována 

hodnocení zaměstnanců. Představen byl způsob, kterým se hodnocení pracovníků provádí. 

ČSSZ nejvíce využívá metodu hodnotícího rozhovoru, jehož výsledkem je protokol o 



Lenka Kollárová: Strategie řízení lidských zdrojů ve státní správě

2009 - 30 -

výsledku hodnocení. Ten se později stává stěžejním podkladem pro odměňování. Dalším 

podrobně popsaným a velmi důležitým nástrojem personální strategie je vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců. Byly zde vyjmenovány jednotlivé vzdělávací programy, a to povinné 

i doporučené. Dále byly uvedeny další možnosti vzdělávání, které ČSSZ svým 

zaměstnancům umožňuje. Jsou to jazykové kurzy, studium na vysokých školách nebo 

například absolvování specializačního kurzu zaměřeného na správní, občanské, obchodní, 

pracovní, trestní a finanční právo. Posledním nástrojem personální strategie, o kterém byla

ve třetí části práce zmínka, je odměňování pracovníků. Zde bylo možné seznámit se, se 

způsobem odměňování a s platovým systémem v prostředí ČSSZ.  Je zřejmé, že ve veřejné 

správě je uplatňován jednotný systém odměňování daný zákonem, který se pravděpodobně 

od odměňování podnikatelského subjektu bude značně lišit. ČSSZ je limitována daným 

rozpočtem prostředků na platy svých zaměstnanců a z toho vyplývá, že prostor pro peněžní 

odměny není příliš velký. Proto se ČSSZ nebrání nepeněžnímu, tzv. nadstandardnímu 

odměňování, kterým jsou například prezenční jazykové kurzy pro zaměstnance s finanční 

úhradou ze strany ČSSZ.

Předmětem čtvrté části práce bylo samotné vyhodnocení, respektive posouzení 

současného stavu personální strategie v prostředí ČSSZ. Byly zde popsány cíle 

personálního plánování, metody a použité nástroje k jejich naplnění. 

Personální strategií, jak již bylo uvedeno ve třetí části této práce, je úspěšně 

naplnit vizi ČSSZ, kterou je postupná přeměna úřednického stylu ke klientskému. Jedinou 

zárukou, že budou klientovi poskytnuty kvalitní služby, jsou vstřícní, kvalifikovaní a 

odborně zdatní zaměstnanci. Je tedy důležité i nadále usilovat o posílení informační, 

občanské, ale i jazykové gramotnosti zaměstnanců. To znamená správně analyzovat 

potřeby vzdělávání u jednotlivých profesních skupin a maximálně podporovat celoživotní 

vzdělávání zaměstnanců. Nastavit programy profesního rozvoje tak, aby se postupně 

naplňovaly záměry ČSSZ v souladu s jejími cíli a strategií. Orientovat se především na 

rozvoj klíčových kompetencí, kterými jsou zejména vystupování, řízení, komunikace, ale 

také jazykový a osobnostní rozvoj. Toho je možné docílit pomocí vhodně zvolených 

motivačních nástrojů. Jedním z nejúčinnějších bude bezesporu vytvoření optimálních 

podmínek pro seberealizaci zaměstnanců. Tento motivační nástroj bude zřejmě i nadále 

klíčovým pro dosažení žádoucího souladu mezi potřebami ČSSZ na straně jedné - a 

prioritami a zájmy zaměstnanců na straně druhé.
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Příloha 1: Záznam o zapracování nového zaměstnance

                  Záznam o zapracování nového zaměstnance

                                 (po uplynutí zkušební doby)

Příjmení a jméno zaměstnance                                                  

Osobní číslo                                      

Pracovní zařazení                              

Nástupní platové zařazení:                                   

                třída              

                OSO                                      

             příplatek                                                                    

Datum nástupu na ČSSZ:                          

Jméno přímého nadřízeného                   

Hodnocení průběhu zapracování nového zaměstnance:

Opatření k dalšímu zapracování zaměstnance:

Závěr: a) zaměstnanec je zapracovaný – ponechat ve stávajícím pracovním zařaz.            

           b) ukončit pracovní poměr ve zkušební době

           c) jednat o jiné možnosti pracovního uplatnění v organizaci

Datum projednání se zaměstnancem:

Podpis přímého nadřízeného:

Podpis zapracovaného zaměstnance:

Vyjádření zaměstnance:

Podpis ředitele OSSZ:

Zdroj: Interní tiskopis ČSSZ
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Příloha 2: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

úspěšně absolvoval
kurzy vstupního vzdělávání úvodního

Vstupní kurz, Systém společenské péče, 
První pomoc, Bezpečnost práce a požární 

ochrana
v rozsahu 34 vyučovacích hodin

V Karlových Varech dne:                   

Kurz byl realizován elektronickou formou.

Podpis:

Zdroj: Interní doklad ČSSZ
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Příloha 3: Protokol o výsledku hodnocení vedoucího (řadového) pracovníka

Záznam hodnocení vedoucího (řadového zaměstnance)

Strategické cíle ČSSZ:

Rok:

Zaměstnanec (hodnocený):

Jméno a příjmení:

Pracoviště (útvar)

Pracovní funkce

Souhlasím s výsledky hodnocení* Požaduji mimořádné hodnocení*

Podpis

* Nehodící se škrtněte!

Hodnotitel:

Jméno a příjmení:

Datum a podpis:

Zdroj: Interní doklad ČSSZ
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Příloha 4: Popis pracovní činnosti

Název povolání - funkce - činnosti Platová třída Útvar

Číslo příkladu z katalogu prací Nadřízenost Podřízenost

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Osobní číslo:

Platnost od:  

Stanovený popis pracovní činnosti beru na vědomí: .................….…......………………

datum a podpis zaměstnance

……….…..……………..…

podpis ředitele

Zdroj: Interní tiskopis ČSSZ
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Příloha 5: Kvalifikační dohoda ve smyslu ustanovení § 234 Zákoníku práce

                                           Kvalifikační dohoda
Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, zastoupená ředitelem OSSZ 

Karlovy Vary, Krymská 2A, Karlovy Vary,  jako vedoucím organizační jednotky  organizační 
složky státu a paní……………, nar. ……………………., bytem…………………

uzavírají ve smyslu ustanovení § 234 Zákoníku práce kvalifikační dohodu.

                                                        Čl. 1

Česká správa sociálního zabezpečení se zavazuje:
a) umožnit paní….zvýšení kvalifikace studiem na Vysoké škole…………………………..  
b) poskytnout pracovní volno s náhradou platu v rozsahu ustanovení § 232 Zákoníku práce

Čl. 2

Paní……………...…....se zavazuje:

a)zvyšovat si kvalifikaci studiem na Vysoké škole………… 

b) setrvat po zvýšení kvalifikace v pracovním poměru v České správě sociálního 
zabezpečení nejméně dva roky.

                                                         Čl. 3

V případě, že paní……tento závazek nesplní, bude povinna uhradit České správě 
sociálního zabezpečení náklady, které tato vynaložila na její zvýšení kvalifikace a které spočívají 
v náhradě platu za poskytnuté pracovní volno v souvislosti se zvýšením kvalifikace.

Maximální výše nákladů, kterou je paní………………. povinna uhradit, činí… Kč, 
slovy…………………korun českých.

V případě, že paní……splní svůj závazek z kvalifikační dohody pouze z části, 
povinnost uhradit náklady na zvýšení kvalifikace se poměrně sníží.

Skončí-li paní………pracovní poměr před zvýšením kvalifikace, zavazuje se 
uhradit náklady vynaložené na zvýšení kvalifikace.

Čl. 4

Kvalifikační dohoda nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
Kvalifikační dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží paní………, 
jedno vyhotovení Česká správa sociálního zabezpečení. 

V Karlových Varech 

                        

       datum a podpis zaměstnance                                  ředitel OSSZ 

Zdroj: Interní doklad ČSSZ
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Příloha 6: Kriteria pro hodnocení pracovníků

Kriteria

Kvalita práce

Pracuje samostatně, postačuje mu jasné zadání a termín, jeho práce (její výsledky) snese 
nejpřísnější měřítka, odvádí kvalitní práci i za ztížených podmínek (změna zadání, nedostatek informací), 
přispívá ke zkvalitnění práce v oblasti, ve které pracuje, v případě pochybení či nedostatečné kvality dokáže 
nalézt, pojmenovat a odstranit příčinu. 

Kvantita a efektivita práce 

Realizuje své úkoly ve stanovených termínech, zvládá obvyklé množství práce, nečiní mu 
problémy v případě potřeby, zvládnou mimořádný úkol či práci za kolegu, hledá rezervy ve vlastní 
výkonnosti stejně jako ve výkonnosti útvaru, ve kterém pracuje, dokáže se přizpůsobit zvýšeným nárokům, 
nedopouští se opakovaně stejných chyb či omylů, podává stabilní výkon.

Způsob komunikace a úroveň chování

V kontaktu s klientem je aktivní, je vnímavý k potřebám klientů a adekvátně na ně reaguje, 
spolupracuje, podílí se na řešení problémů, při řešení problémů vychází z pohledů klientů (externích i 
interních klientů), dokáže se do nich vcítit, slaďuje předpisy se zájmy klientů, při spolupráci je vstřícný, 
zaměřuje se na výsledek, komunikuje jasně, zřetelně a výstižně, jde po podstatě věci, dokáže strukturovat, 
aktivně naslouchá, jasně vyjadřuje své stanovisko, dokáže být přesvědčivý, informace sdílí, poskytuje 
zpětnou vazbu, je přímý.

Profesní úroveň, seberozvoj

Má přehled o všech podstatných činnostech organizace a vnímá vnitřní vazby, jeho přehled a 
pozornost se neomezuje pouze samotnou organizaci, ale orientuje se i v souvisejících oblastech (státní 
politika, činnost dalších orgánů státní správy, organizací, včetně znalosti situace v regionu, kde působí), 
v oblasti, kterou přímo řídí je na vysoké odborné úrovni, je schopen přijímat nové znalosti a dovednosti, sám 
aktivně vyhledává příležitosti pro osobní rozvoj, napomáhá v osobním rozvoji i svým podřízeným, jde jim 
v této oblasti příkladem, aktivně spolupracuje s odbornými útvary v ústředí ČSSZ.

Pro hodnocení podle kritérií

Popisy u jednotlivých škál se vztahují vždy k jednotlivému kritériu.

Hodnocení A

Zaměstnanec v daném kritériu u většiny aspektů převyšuje nároky na něj kladené.

Hodnocení B

Zaměstnanec v daném kritériu u většiny aspektů splňuje nároky na něj kladené.

Hodnocení C

Zaměstnanec v některých aspektech nedosahuje požadované úrovně a má zde prostor k rozvoji, ve 
zbývajících aspektech zhruba splňuje nároky na něj kladené.

Hodnocení D

Zaměstnanec se v daném kritériu ve většině aspektů nepřibližuje k požadované úrovni.

Zdroj: Interní doklad ČSSZ


