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Příloha 1: Organizační struktura Finančního ředitelství v Ostravě  
 

 
 
 
 
 
Zdroj: Finanční ředitelství v Ostravě, prosinec 2009, doplněno  



Příloha 2: Výše příplatku za vedení Finančního ředitelství v Ostravě 2006-2009 v Kč 
 

   Funkce Výše příplatku 
v Kč 

zástupci ředitele FŘ 3 000  -  5 500 

ředitelům FÚ v rozpětí  3 500  -  5 500 

do 30 do 3 500  

31 – 70 do 4 500 počet řízených 
zaměstnanců 

71 a více do 5 500 

zástupcům ředitelů FÚ 1 500  -  4 000  

vedoucí odboru FŘ 1 500  -  4 000 

vedoucím oddělení FŘ, kde nejsou zřízeny referáty diferencovaně 
podle počtu zaměstnanců                                      1 500  -  3 000  

vedoucím oddělení FŘ, kteří řídí vedoucí referátů  do 3 800 

vedoucím oddělení FÚ, kde nejsou zřízeny referáty diferencovaně 
podle počtu zaměstnanců       1 500  -  3 000 

vedoucím oddělení FÚ, kteří řídí vedoucí referátů 

do 25 1 500  -  3 300 počet řízených 
zaměstnanců nad 25   do 3 800 

vedoucím referátů FŘ a FÚ 

do 4  do 1 000 

do 7  do 1 500 počet řízených 
zaměstnanců 

nad 7   do 2 000 

Zdroj: Směrnice č. 4/2005, březen 2010, vlastní úprava 
 
 
 
 
 



Příloha 3: Přehled zvláštních příplatků zaměstnancům finančních úřadů v působnosti 
Finančního ředitelství v Ostravě 2006-2009 v Kč 
 

Činnost  Výše 
příplatku v Kč 

Výkon soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti mimo sídlo 
zaměstnavatele a jeho organizačních útvarů a tato činnost je spojena 
s mimořádným rizikem při ochraně zájmů státu proti neoprávněným 
individuálním zájmům 

   200 –    800 

Vykonávajícím revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti při ověřování 
správnosti údajů u plátců daní a poplatků. (oceňování, registrace,  
vyměřování, majetkové daně) 

   100 –    500  

Výkon specializované daňové kontroly, kterou provádí zaměstnanci 
zařazeni v oddělení specializované daňové kontroly 2 500 – 4 000  

Daňová kontrola specifických subjektů 1 000 – 3 500  

Daňová kontrola ostatních subjektů    500 –  3 000  

Daňová exekuce movitých věcí a nemovitostí     1 000 – 3 500  

Daňová exekuce přikázáním pohledávky        500 – 2 000  

Kontrola dotací       500 – 2 000  

Ostatní kontrola    500 – 3 000  

Výkon státního dozoru        500 – 2 000  

  Ředitel FÚ                                         1 500 – 4 000  

  Zástupce ředitele FÚ                                                           500 – 3 000  

  Vedoucí oddělení FÚ    500 – 2 000  

Rozhodování v daňovém nebo jiném správním 
řízení podle stupně řízení a míry rizika 

  Vedoucí referátu FÚ       500 – 2 000  

Zdroj: Směrnice č. 4/2005, březen 2010, vlastní úprava 
 
 
 
 
 
 



Příloha 4: Přehled zvláštních příplatků zaměstnancům Finančního ředitelství v Ostravě 
2006-2009 v Kč 
 

Činnost  Výše 
příplatku v Kč 

Finanční kontrola    500 – 2 000  

Cenová kontrola     500 – 3 000  

  u specifických daňových subjektů     500 – 3 500  Vyhledávací činnost k ověření 
úplnosti informací o subjektu 
v souvislosti s daňovým řízením   metodikům FŘ     100 –    500  

  ředitel FŘ 2 000 – 4 000  

  zástupce ředitele FŘ 2 000 – 4 000  

  vedoucí odboru daní a dotací FŘ 2 000 – 4 000  

  vedoucí oddělení referátu FŘ                      500 – 2 000  

Rozhodování v daňovém nebo jiném 
správním řízení podle stupně řízení a 
míry rizika 

  vedoucí referátu FŘ    500 – 2 000  

Zdroj: Směrnice č. 4/2005, březen 2010, vlastní úprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 5: Počet zaměstnanců finanční úřadu v působnosti Finančního ředitelství 
v Ostravě  
 

Finanční úřad Počet 
zaměstnanců 

325 Finanční úřad v Prostějově  120 
326 Finanční úřad v Konici   16 
358 Finanční úřad v Bruntále   72 
359 Finanční úřad v Krnově    44 
362 Finanční úřad ve Frýdku-Místku 132 
363 Finanční úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí              34  
364 Finanční úřad v Třinci    70 
367 Finanční úřad v Karviné   68 
368 Finanční úřad v Bohumíně    27 
369 Finanční úřad v Českém Těšíně   27 
370 Finanční úřad v Havířově   68 
371 Finanční úřad v Orlové    33 
374 Finanční úřad v Novém Jičíně   88 
375 Finanční úřad ve Fulneku    22 
376 Finanční úřad v Kopřivnici    56 
379 Finanční úřad v Olomouci 200 
380 Finanční úřad v Litovli   27 
381 Finanční úřad ve Šternberku    45 
384 Finanční úřad v Opavě 155 
385 Finanční úřad v Hlučíně   37 
388 Finanční úřad Ostrava I 168 
389 Finanční úřad Ostrava II 102 
390 Finanční úřad Ostrava III 106 
393 Finanční úřad v Přerově   101 
394 Finanční úřad v Hranicích    57 
398 Finanční úřad v Šumperku     91 
399 Finanční úřad v Jeseníku     53 
400 Finanční úřad v Zábřehu      51 

 Celkem FÚ  2 070 
558 FŘ Ostrava   172 

Celkem  2 242 

Zdroj: Finanční ředitelství v Ostravě, březen 2010, vlastní úprava 



Příloha 6: Katalog prací ve veřejné správě 

Část 2 Povolání Platová třída 

 2.10 Státní správa a samospráva   
 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy   
 Společné práce ve státní správě a samosprávě                               4 – 16 
 Báňská správa                                                              10 – 14 
 Bezpečnost státu                                                           6 – 15 
 Cenová správa                                                              8 – 14 
 Daňová a finanční správa                                                   4, 6 – 14 
 Doprava                                                                   6 – 15 
 Dozor nad kapitálovým trhem                                               6, 8 – 15 
 Finanční a fiskální politika                                               13 – 15 
 Finanční  kontrola,  interní audit a přezkoumávání  hospodaření ÚSC 11 – 14 
 Finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem                      6, 9 – 15 
 Kontrola, inspekce, dozor                                                  4, 6 – 14 
 Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované ČR do zahraničí     12 – 14 
 Kultura                                                                6, 8 – 15 
 Loterie a jiné podobné hry                                             8 – 10, 12, 13 
 Majetková správa                                                          8 – 15 
 Odborné zabezpečení činnosti vlády                                        10 – 14 
 Pozemková správa                                                           6 – 11, 14 
 Práce a sociální věci                                                  5 – 15 
 Rozpočet a financování                                                  6 – 14 
 Rozvoj územních samosprávných celků                                    9 – 14 
 Správa informatiky                                                       12 – 15 
 Správa justice                                                        13, 14 
 Správa průmyslu a obchodu                                                4, 6, 11 – 15 
 Správa elektronických komunikací a poštovních služeb                      8 – 14 
 Správa ve věcech devizových                                               14 
 Správa ve věcech místního rozvoje                                         10 – 15 
 Správa  ve  věcech ochrany hospodářské soutěže a dohledu nad poskytováním veřejné podpory 12 – 14 
 Správa ve věcech pojišťoven a penzijních fondů                            10 – 14 
 Správa ve věcech průmyslového vlastnictví                                  10, 12 – 14 
 Správa ve věcech účetnictví                                                10 – 14 
 Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti             12 – 14 
 Správa ve věcech zemědělství                                               10 – 15 
 Správa veřejného investování                                               12 – 14 
 Správa výzkumu a vývoje                                                    11 – 15 
 Statistika                                                                7 – 14 
 Státní pokladna                                                            11 – 14 
 Školství mládež a tělovýchova                                              8 – 15 
 Územní plánování a stavební řád                                          6, 8 – 15 
 Vnitřní věci státu                                                       6 – 15 
 Zahraniční služba a zahraniční vztahy                                   6 – 15 

 Zdravotnictví  (zdravotní  péče  včetně  zdravotního  pojištění,  ochrana veřejného zdraví, 
léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky) 7 – 11 

 Zeměměřictví a katastr nemovitostí                                        7 – 14 
 Živnostenské podnikání                                                    7 – 11 
 Životní prostředí                                                          6 – 15 

Zdroj: Nařízení vlády 137/2009 Sb., duben 2010, vlastní úprava 



Příloha 7: Dotazníkové šetření zaměstnanců finančních úřadu v působnosti finanční 
ředitelství  

 
Dotazníkové šetření 

Působení vzdělávacích kurzů a školení na zaměstnance FÚ 
Dotazník je anonymní a jeho výsledky nebudou nikde zveřejňovány, slouží pouze, jako 

podklad bakalářské práce. 
1. Jste muž nebo žena? 

MUŽ ŽENA 
  

2. Vaše věkové zařazení? 
18 – 28 let 29 – 39 let 40 – 50 let 51 – 65 let 

    
3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

Maturita Vyšší odborné Bakalářské Magisterské Doktorské 
     

4. Jakou funkci vykonáváte? 
Referent Vedoucí Metodik Jiná možnost 

    
5. Jak dlouho pracujete na FÚ? 

Do 1 roku  do 4 let do 12 let do 23 let do 32 let nad 32 let 
      

6. Jak často jste účastníkem vzdělávacího kurzů? 
1x měsíčně 1x za půl roku 1x za rok Jiná možnost 

    
7. Jaké kurzy vzdělávání by jste požadoval (a) pro Vaše pracovní zařazení? (i více 

možností) 
Počítačový Jazykový Legislativní  Jiná možnost 

    
8. Mají pro Vaší práci význam vzdělávací kurzy? 

NE ANO 
  

9. Používáte nabyté dovednosti při náplni Vaší práce?  
Využívám Zřídka Nevyužívám 

   
10. Přispíváte na vzdělávací kurzy na Vašem pracovišti?  

Ano Ne  Částečně  
   

Zdroj: vlastní zpracování, 2010



Příloha 8: Hodnotící kritéria zaměstnanců Finančního ředitelství v Ostravě  

Počet bodu do roku 2009 

Hodnotící kritéria 1 2 3 4 5 

1. Splnění pracovních úkolů 
v průběhu hodnoceného období 

Všechny úkoly, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, 
byly splněny ve vynikající 
kvalitě, popř. lépe než bylo 
požadováno. 

Všechny úkoly, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, 
byly splněny v dobré kvalitě.  

Většina úkolů, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, byla 
splněna v průměrné kvalitě. 

Většina úkolů, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, byla 
splněna v horší než průměrné 
kvalitě, popř. některé úkoly 
splněny nebyly. 

Většina úkolů, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, byla 
splněna ve špatné kvalitě, popř. 
úkoly nebyly zaviněním 
zaměstnance splněny vůbec. 

2. Splnění úkolů profesního, 
odborného a osobnostního 
rozvoje 

Všechny úkoly, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, 
byly zcela splněny, popř. došlo 
k odbornému nebo osobnímu 
rozvoji nad rámec stanovených 
úkolů. Výsledky rozvoje 
zaměstnance se výrazně 
projevují při jeho práci. 

Všechny úkoly, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, 
byly v požadovaném rozsahu 
splněny, výsledky rozvoje 
zaměstnance se většinou 
projevují při jeho práci. 

Většina úkolů, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, byla 
splněna. Výsledky rozvoje 
zaměstnance při jeho práci se 
projevují jen výjimečně. 

Většina úkolů, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, 
nebyla splněna. Výsledky rozvoje 
zaměstnance se při jeho práci 
neprojevují. 

Většina úkolů, jejichž splnění 
mohl zaměstnanec ovlivnit, 
nebyla splněna, zaměstnanec 
neprojevuje zájem o osobní 
rozvoj. 

3. Dodržování termínů při plnění 
konkrétních úkolů 

Všechny termíny, jejichž 
splnění zaměstnanec ovlivňuje, 
jsou vždy plněny včas. 
Zaměstnanci není třeba plnění 
termínů připomínat. 

Všechny termíny, jejichž 
splnění zaměstnanec ovlivňuje, 
jsou až na výjimky plněny 
včas. Zaměstnanci je občas 
třeba plnění termínů 
připomínat. 
 

Většina termínů, jejichž splnění 
zaměstnanec ovlivňuje, je plněna 
včas, občas však dochází 
k nesplnění stanovených 
termínů. Zaměstnanci je často 
třeba plnění termínů připomínat. 

Na zaměstnance se nelze 
spolehnout, že termíny, jejichž 
splnění zaměstnanec ovlivňuje,  
budou přes časté připomínky 
splněny včas. 

Zaměstnanec většinou neplní 
termíny, jejichž splnění 
zaměstnanec ovlivňuje. Je třeba 
stále plnění termínů připomínat 
a opakovaně kontrolovat. 

4. Kvalita při plnění konkrétních 
úkolů 

Zaměstnanec plní úkoly vždy  
zcela samostatně a ve 
vynikající kvalitě. Iniciativně se 
ujímá nových úkolů. Přichází 
s novými nápady na řešení. 

Zaměstnanec plní úkoly 
většinou  zcela samostatně a  
v požadované kvalitě. 
Iniciativně se ujímá nových 
úkolů. 

Zaměstnanec plní úkoly většinou 
samostatně a v dobré kvalitě, 
občas  však potřebuje vedení. 
Nové úkoly přijímá bez výhrad.  

Zaměstnanec plní úkoly většinou 
nesamostatně, vyžaduje vedení. Je 
třeba provádět častou kontrolu 
kvality plnění úkolů. Nové úkoly 
přijímá s výhradami. 

Zaměstnanec plní úkoly zcela 
nesamostatně a ve špatné 
kvalitě, je třeba neustálá 
kontrola jeho práce. Nové úkoly 
odmítá. 

5. Způsob jednání a vystupování  
Zaměstnanec má velmi 
příjemné jednání a vystupování, 
asertivně prosazuje své názory. 

Zaměstnanec má většinou 
příjemné jednání a 
vystupování, asertivně 
prosazuje své názory. 

Zaměstnanec se snaží o příjemné 
jednání a vystupování, neumí 
asertivně prosazovat své názory. 

Zaměstnanec se příliš nesnaží o 
příjemné jednání a vystupování, 
občas je agresivní. 

Zaměstnanec se vůbec  nesnaží 
o příjemné jednání a 
vystupování, je často agresivní. 

6. Řídící schopnosti u vedoucích 
zaměstnanců 

Má vynikající manažerské 
dovednosti, nemá žádné 
problémy s vedením 
podřízených. 

Má velmi dobré manažerské 
dovednosti. Většinou nemá 
žádné problémy s vedením 
podřízených. 

Má dobré manažerské 
dovednosti. Občas má drobné 
problémy s vedením 
podřízených. 

Manažerské dovednosti jsou 
pouze uspokojivé.  Často  má 
problémy s vedením podřízených. 

Manažerské dovednosti jsou 
neuspokojivé. Má neustálé 
problémy s vedením 
podřízených. 

Zdroj: Metodický pokyn čj. 48/107 764/2006 – 481, březen 2010, vlastní úprava 
  



Počet bodů od roku 2010 

Hodnotící kritéria 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Splnění pracovních 
úkolů v průběhu 
hodnoceného 
období a kvalita 
výstupů při splnění 
konkrétních 
pracovních úkolů  

(jejichž splnění mohl 
zaměstnanec  
ovlivnit) 

-  výkon (množství 
práce) 
-  chybovost 
-  samostatnost 
-  vytrvalost 
-  iniciativnost 

Všechny uložené 
úkoly byly  splněny 
ve zcela výjimečné 
kvalitě, naprosto 
bezchybně, 
s využitím 
vynikajících, zcela 
nadstandardních 
odborných znalostí, 
zaměstnanec zajistil 
plnění i dalších, 
mimořádných úkolů, 
je výjimečně 
výkonný, zcela 
samostatný a velmi 
iniciativní, pracovně 
velmi 
(nadstandardně) 
vytrvalý 

Všechny uložené 
úkoly byly splněny 
ve vynikající 
kvalitě, zcela 
bezchybně, se 
schopností 
samostatné tvůrčí 
aplikace odborných 
znalostí, navíc  byly 
splněny i 
další,mimořádné 
úkoly, zaměstnanec 
je velmi výkonný, 
zcela samostatný a 
nadstandardně 
iniciativní, při 
plnění úkolů velmi 
vytrvalý 

Všechny uložené 
úkoly, byly 
splněny vždy ve 
vysoce 
nadprůměrné 
kvalitě, zcela 
bezchybně, 
zaměstnanec 
odvádí velké 
množství práce, 
navíc plnil i 
mimořádný úkol, 
při plnění úkolů je 
vždy samostatný, 
iniciativní a 
pracuje s vysokou  
vytrvalostí 

Všechny uložené 
úkoly, byly 
splněny ve velmi 
dobré kvalitě, 
bezchybně, 
zaměstnanec je 
výkonný, velmi 
samostatný a 
často iniciativní a 
je schopen 
pracovat s velkou 
vytrvalostí 

Všechny uložené 
úkoly byly splněny 
ve standardní 
kvalitě, bezchybně, 
zaměstnanec 
odvádí standardní 
množství práce,  je 
samostatný, 
občas přichází 
s iniciativními 
nápady a jeho 
pracovní vytrvalost 
je na standardní 
úrovni 

V ojedinělých 
případech byly 
uložené úkoly 
splněny v horší než 
standardní kvalitě, 
v jeho práci se 
objevuje menší 
chybovost 
zaměstnanec odvádí 
o něco méně než 
standardní množství 
práce, je méně 
samostatný, 
iniciativní je jen 
občas,  má menší 
než standardní 
vytrvalost 

V několika 
případech byly 
uložené úkoly 
splněny v horší 
než standardní 
kvalitě, s větší 
chybovostí, 
zaměstnanec má 
menší výkonnost, 
je nesamostatný a 
vyžaduje dohled a 
vedení, jen zřídka 
je iniciativní, 
vytrvalost v práci 
je o mnoho menší 
než standardní 

V častých 
případech byly 
uložené úkoly 
splněny v horší 
než standardní 
kvalitě, s velkou 
chybovostí, 
výkonnost 
zaměstnance je 
nízká, je 
nesamostatný, 
vyžaduje trvalý 
dohled a vedení, 
většinou vykazuje 
pracovní 
vytrvalost. o dost 
horší než je 
standardní 

Větší množství 
uložených úkolů 
bylo splněno ve 
špatné 
(nestandardní) 
kvalitě, s vysokou 
chybovostí, 
výkonnost 
zaměstnance je 
velmi nízká, je 
nesamostatný, je 
nutný trvalý 
dohled a vedení, 
pracovní 
vytrvalost je na 
velmi nestandardní 
úrovni  

Většina 
uložených úkolů 
byla  splněna ve 
velmi špatné 
kvalitě, s velkou 
chybovostí, 
zaměstnanec má 
naprosto 
nedostatečnou 
výkonnost, je 
zcela 
nesamostatný, 
velmi náročný na 
vedení, vyžaduje 
trvalý dohled a 
jeho pracovní 
vytrvalost je zcela 
nedostatečná 

2.Dodržování termínů 
při plnění 
konkrétních 
pracovních úkolů 

   (jejichž splnění mohl 
zaměstnanec ovlivnit) 

    - pracovní 
spolehlivost     

Všechny termíny 
byly vždy splněny 
včas a většinou  i 
v předstihu, 
zaměstnanci není 
třeba plnění termínů 
jakkoliv připomínat, 
je výjimečně 
spolehlivý  

Všechny termíny 
byly splněny včas a 
některé  i 
v předstihu, 
zaměstnanec je 
výrazně spolehlivý  

Všechny termíny 
byly splněny včas, 
zaměstnanec je 
velmi spolehlivý  

Všechny termíny 
byly splněny 
včas,  
zaměstnanec je 
spolehlivý  

Zaměstnanec plní 
stanovené termíny 
včas, jen 
výjimečně je třeba 
plnění termínů 
připomínat, pracuje 
stabilně a 
spolehlivě 

Zaměstnanci je 
nutné plnění 
termínů někdy 
připomínat,  je 
méně pracovně 
spolehlivý  

Zaměstnanec 
občas neplní 
stanovené 
termíny, často je 
třeba plnění 
termínů 
připomínat, má 
menší pracovní 
spolehlivost  

Na zaměstnance 
se převážně nelze 
spolehnout v tom, 
že dané úkoly 
budou přes časté 
připomínání 
splněny včas   

Při dodržování 
termínů je 
zaměstnanec 
nespolehlivý, 
vyžaduje trvalý 
dohled a 
připomínání 
termínů 

Dodržování 
stanovených 
termínů je u 
zaměstnance na 
nedostatečné 
úrovni, je zcela 
pracovně 
nespolehlivý, je 
nutný trvalý 
dohled a kontrola 
termínů 

3. Splnění úkolů 
(směrů a cílů) 
profesního, 
odborného a 
osobnostního 
rozvoje  

(jejichž splnění mohl 
zaměstnanec ovlivnit) 

    - využití v práci 

Všechny  stanovené 
úkoly byly zcela 
splněny, u 
zaměstnance došlo 
k velmi výraznému 
rozvoji, a to nad 
rámec stanovených 
cílů, výsledky se 
velmi významně 
projevují v práci, 
zaměstnanec je 
významně iniciativní 
při hledání prostoru 
pro odborný rozvoj 
v plné šíři 

Všechny stanovené 
úkoly byly 
v požadovaném 
rozsahu splněny, 
výsledky rozvoje 
zaměstnance se 
významně projevují 
v jeho práci, 
zaměstnanec velmi 
iniciativně hledá 
prostor pro odborný 
rozvoj 

Naprostá  většina 
stanovených úkolů 
byla splněna, 
výsledky rozvoje 
zaměstnance se již 
velmi příznivě 
projevují v jeho 
práci, iniciativně 
hledá  prostor pro 
odborný rozvoj 

Většina 
stanovených 
úkolů byla 
splněna  a 
výsledky rozvoje 
zaměstnance se 
již příznivě 
projevují v jeho 
práci, zvýšený 
aktivní zájem o 
odborný rozvoj 

Převážnou část 
stanovených úkolů 
se podařilo splnit, 
výsledky rozvoje 
zaměstnance se 
standardně 
projevují  
v jeho práci, 
nebrání se zvyšovat  
svoji odbornost 

Stanovené úkoly se 
podařilo z větší časti 
splnit, výsledky 
rozvoje 
zaměstnance se 
občas projevují 
pozitivně v jeho 
práci, malý osobní 
zájem pro  
zvyšování odborné 
úrovně 

Stanovené  úkoly 
byly splněny 
zhruba 
z poloviny, 
výsledky rozvoje 
zaměstnance se 
při jeho práci 
projevují jen 
zřídka, občas 
odmítá zvyšovat  
svoji odbornou 
úroveň 

Stanovené úkoly 
byly splněny jen 
částečně, 
zaměstnanec 
neprojevuje 
dostatečný zájem 
o svůj rozvoj 
 

Stanovené  úkoly 
nebyly splněny 
téměř vůbec, 
zaměstnanec 
projevuje o svůj 
rozvoj jen 
nepatrný zájem  

Zaměstnanec 
neprojevil žádné 
úsilí ke splnění 
stanovených 
úkolů,  o svůj 
další rozvoj nemá 
zájem 



 

 

4. Způsob jednání a 
vystupování 

- využití komunikačních 
dovedností při jednání 
s daňovými subjekty i 
na svém pracovišti 

- zvládá  konfliktních 
situací 

Zaměstnanec má 
mimořádně korektní  
jednání a velmi 
příjemné 
vystupování, má  
vynikající 
komunikační 
dovednosti, které 
úspěšně využívá ve 
své práci, řeší 
výtečně i velmi 
obtížné, konfliktní 
situace   

Zaměstnanec má 
výrazně korektní 
jednání a velmi 
příjemné 
vystupování, má 
výrazné 
komunikační 
dovednosti, které 
umí využívat 
v práci, znamenitě 
řeší konfliktní 
situace 

Zaměstnanec má  
korektní jednání  a  
příjemné 
vystupování, má 
velmi dobré 
komunikační 
dovednosti, které v 
práci úspěšně  
využívá, velmi 
dobře zvládá 
konfliktní situace  

Zaměstnanec 
dokáže jednat 
korektně a  
vystupovat velmi 
příjemně,  
má dobré 
komunikační 
dovednosti, které 
využívá 
prakticky, zvládá 
konfliktní situace   
 

Zaměstnanec má 
standardní korektní 
jednání a příjemné 
vystupování,  
v práci dokáže 
využívat  dobré 
komunikační 
schopnosti, 
konfliktní situace 
se mu daří zvládat 

Zaměstnanec se 
snaží o příjemné 
jednání a 
vystupování, někdy 
se u něho objevují 
menší komunikační 
nedostatky, a to 
především při 
zvládání 
konfliktních situací 

Zaměstnanec se 
jen málo snaží o 
příjemné jednání 
a vystupování, 
občas se u něho 
objevují agresivní 
prvky při 
komunikaci a 
zvládání 
konfliktních 
situací  

Zaměstnanec se 
příliš nesnaží o 
příjemné jednání a 
vystupování, při 
komunikaci je 
často agresivní a 
nezvládá 
konfliktní situace  

Zaměstnanec se 
vůbec  nesnaží o 
příjemné jednání a 
vystupování, často 
je velmi agresivní 
a při komunikaci 
zcela nezvládá 
konfliktní situace 

Zaměstnanec 
nemá příjemné 
jednání a 
vystupování, není 
schopen úspěšně 
komunikovat, 
konfliktní 
pracovní situace 
neumí řešit  

5. Řídící schopnosti u 
vedoucích 
zaměstnanců 

- vedení a řízení   
podřízených 
- autorita u podřízených 
- schopnost motivovat 
 

Má mimořádné 
manažerské  
dovednosti, 
vedení a řízení 
podřízených 
pracovníků je  
na vysoké úrovni, 
bez jakýchkoliv 
nedostatků, je všemi 
plně uznáván a 
respektován, jeho 
názory všichni zcela 
akceptují, vynikající 
schopnost motivovat 
podřízené, vytváří 
výborné pracovní 
klima  

Má vynikající 
manažerské 
dovednosti, vedení 
a řízení 
podřízených 
pracovníků je na 
velmi dobré úrovni, 
bez nedostatků, má 
vysokou autoritu u 
podřízených, 
výborná schopnost 
motivovat 
podřízené, 
proporčně využívá 
všech motivačních 
prostředků 

Má výborné 
manažerské 
dovednosti, 
většinou nemá 
žádné nedostatky 
při vedení a řízení 
podřízených, má 
velmi dobrou 
autoritu u 
podřízených, 
velmi dobrá 
schopnost při  
motivování 
podřízených 

Má velmi dobré 
manažerské 
dovednosti, jen 
výjimečně má 
drobné 
nedostatky 
ve vedení a řízení 
podřízených, 
podřízení jej 
respektují,  
je úspěšný při 
motivování 
podřízených 

Má  standardní 
manažerské 
dovednosti, ve 
vedení a řízení 
podřízených se jen 
zřídka vyskytují 
menší nedostatky, 
většina 
podřízených jej 
respektuje, 
standardně 
motivuje podřízené 

Má manažerské 
dovednosti  
nepatrně horší než 
je standardní 
úroveň, při vedení a 
řízení podřízených 
se občas vyskytují 
drobné nedostatky, 
většina podřízených 
jej respektuje, občas 
se objevují 
nedostatky  
v motivaci 
podřízených 

Má manažerské 
dovednosti  
na horší úrovni 
než je standardní, 
občas  se 
ve vedení a řízení 
podřízených 
vyskytují větší 
nedostatky, má 
menší autoritu, 
v motivaci 
podřízených se 
objevují častější 
nedostatky 

Má manažerské 
dovednosti na 
nestandardní 
úrovni, při vedení 
a řízení 
podřízených se 
vyskytují  
vážné nedostatky, 
má malou autoritu 
u podřízených, a 
to i při jejich 
motivaci  

Má manažerské 
dovednosti na 
velmi nestandardní 
úrovni, při vedení 
a řízení 
podřízených se  
vyskytují i velmi 
vážné nedostatky, 
respektují ho jen 
někteří podřízení 

Manažerské 
dovednosti jsou 
zcela 
nevyhovující, při 
vedení a řízení 
podřízených se 
často vyskytují 
velmi vážné 
nedostatky, nemá 
žádnou autoritu, 
podřízení jej 
vůbec 
nerespektují, 
trvalá 
nespokojenost 
podřízených 

Zdroj: Metodický pokyn čj. 48/51 453/2009 – 481, únor 2010, vlastní úprava 

 

 

 

 

 



 

 

Příloho 9: Stupnice platových tarifů pro zaměstnance finančních úřadu v působnosti Finančního ředitelství v Ostravě (v Kč měsíčně) 

Platová třída  Platový 
stupeň  

Počet let 
započitatelné 

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

1 do 1 roku 6 320  6 860  7 440  8 060  8 750  9 490 10 289 11 170 12 120 13 150 14 280 15 470 16 780 18 210 19 770 21 440 

2 do 2 let 6 560  7 120  7 720  8 370  9 080  9 850 10 680 11 590 12 580 13 650 14 820 16 060 17 420 18 900 20 520 22 250 

3 do 4 let 6 810  7 390  8 010  8 690  9 430 10 220 11 090 12 030 13 060 14 170 15 380 16 670 18 080 19 610 21 300 23 090 

4 do 6 let 7 070  7 670  8 320  9 020  9 790 10 610 11 510 12 490 13 560 14 710 15 960 17 300 18 760 20 350 22 100 23 960 

5 do 9 let 7 340  7 960  8 640  9 360 10 160 11 010 11 950 12 960 14 070 15 270 16 560 17 950 19 470 21 120 22 930 24 860 

6 do 12 let 7 620  8 260  8 970  9 720 10 550 11 430 12 400 13 450 14 600 15 850 17 190 18 630 20 210 21 920 23 800 25 800 

7 do 15 let 7 910  8 580  9 310 10 090 10 950 11 860 12 870 13 960 15 150 16 450 17 840 19 330 20 970 22 750 24 700 26 770 

8 do 19 let 8 210  8 910  9 660 10 470 11 370 12 310 13 360 14 490 15 720 17 070 18 510 20 060 21 760 23 610 25 630 27 780 

9 do 23 let 8 520  9 250 10 030 10 870 11 800 12 780 13 870 15 040 16 320 17 720 19 210 20 820 22 580 24 500 26 600 28 830 

10 do 27 let 8 840  9 600 10 410 11 280 12 250 13 260 14 400 15 610 16 940 18 390 19 940 21 610 23 430 25 420 27 600 29 920 

11 do 32 let 9 180  9 970 10 810 11 710 12 710 13 760 14 950 16 200 17 580 19 090 20 690 22 430 24 310 26 380 28 640 31 050 

12 nad 32 let  9 530 10 350 11 220 12 150 13 190 14 280 15 520 16 810 18 250 19 810 21 470 23 280 25 230 27 380 29 720 32 220 

Zdroj: Zákon č. 564/2006 Sb., únor 2010, vlastní úprava 
 


